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 Omnia parata relinquam, quasi quotidie moriturus, ne, si forte subitanea morte 

corripiar, aliquid a superstibus inveniatur inextricabile. Deixar tot preparat per si de 

cas la mort arribàs de forma sobtada. No voldria que els sobrevivents trobassin cap 

embull, res de complicat o treballós que els pogués destorbar. Ja tenc més de seixanta 

anys. De sobte, els records que han conformat la meva vida s'han fet tan presents com 

el maragda radiant de Cala Murta. Estranya horabaixa cendrosa curulla de misterioses 

ombres premonitòries. La mare, pel passadís de Can Costa, retornant de les cendres, 

riallera, duu a les mans l'obsequi de la petita casulla daurada que ha fet brodar a les 

cosidores de la casa. Ella hi ha ribetejat un filet d'or i, a dreta i esquerra, dues creus 

d'argent lluen, esplendents, talment torxes anunciadores del meu esdevenidor. Una 

casulla daurada i una sotana feta a mida dels meus set anys. Quina importància no 

tenia per a mi poder dir missa en la meva cambra, amb els amics i amigues del carrer!  

 Tot entrevist enmig de la boira de la distància. Ma mare, morta tan jove. Quin 

senyal em volgué enviar el Senyor amb la seva desaparició quan més la necessitava? 

Vet aquí la ferida més fonda i que raja encara sense aturar. Dècades cercant-la, perdut 

en el laberint de la vida quotidiana, sentint cada dia la seva veu retornant de les 

dreceres del més enllà. Defalliment quan, de matinada m'aixecava, tot sol, a Madrid o 

Roma i no la trobava, amatent, al costat. 



 Quan jo era infant i, després d'haver sentit una rondalla de por, algun malson 

em despertava de nit, bastava que cridàs "Mare!" i ella hi compareixia de seguida. 

M'abraçava i em cobria el rostre de besades fins que el meu se'm tranquil litzava. La 

veia marxar en silenci, amb el quinqué a la mà, girant-se un munt de vegades, 

amoïnada encara per la petició de socors del fill. 

 El simple contacte amb la seva pell ajudava a calmar el meu estat d'ansietat i, a 

poc a poc, tornava a dormir-me, allunyant una volta més els fantasmes que havien 

envaït la meva cambra.  

 Les amigues de la família, que venien a retre la visita acostumada de cada 

dijous, em miraven encuriosides. Un al lot que deia missa amb tanta serietat! Si 

entraven parlant, em girava amb gest asprívol, recriminant amb l'esguard llur manca 

de delicadesa. Interrompre el Sant Ofici! No volia sentir cap paraula que em pogués 

distreure quan era protagonista d'un joc en el qual posava tot el meu sentiment. 

 Es podria trobar en els jocs de la infantesa l'origen de les meves futures 

contradiccions d'estudiant, la posterior vocació religiosa, les contínues ànsies 

d'eternitat? 

 Anys endavant vaig explicar a Rubió aquests aspectes dels meus anys d'infant.  

 No me'n digué res.  

 Em mirà un mica estranyat i no em contestà. 

 Organitzàvem processons per l'interior del casal amb els amics de les famílies 

riques que em feien d'escolanets. Les nines, al darrere, talment les beates del poble, 

anaven cobertes amb arnats vels negres trobats a les golfes. D'on sortia l'encens que 

empràvem? Flaire de cera verge per cambres i passadissos. Remor d'oracions 

infantils. 

 Les criades de Can Costa ens miraven encuriosides en sentir la campaneta de 

l'escolà que anunciava el pas del sacerdot. Arribàvem tots plegats a la meva espaiosa 

cambra on la mare, amorosament, havia bastit un petit altar ple d'espelmes on jo deia 

la missa que, obligatòriament, calia escoltar en silenci. 

 Repetia mecànicament tot el que havia sentit dir a l'església  sense arribar a 

copsar-ne el significat, Després, m'enfilava en una cadira i feia el sermó. Una 



predicació que podia  tractar del naixement de Jesús o de l'entrada triomfal a 

Jerusalem. 

 Els anys s'han anat escolant talment l'arena del rellotge que marca la durada de 

la nostra vida terrenal! Tantes plaguetes escrites! Vaig començar a redactar el dietari a 

Roma, com a via de perfeccionament espiritual. Volia, en perspectiva, constatar si 

anava complint les fites que m'anava imposant. Contempl, abatut, el munt de 

paperassa que ara repàs. El meu món resumit en aquest munt de paper i un parell de 

llibres de poesia. Tants sermons pels pobles de Mallorca... serviren per aturar el 

terratrèmol que s'apropa? 

 Oració i soledat. Bancs del cor de la Seu. Trist i endormiscat. He escrit als 

amics i els he explicat que de poesia no he fet quasi res. Preocupacions, feines i 

abatiment d'humor no m'han deixat ocupar-me de versos. Quan menys ho esper, quan 

pens que he assolit l'objectiu, trobar la paraula i la forma adient per a expressar la 

bellesa d'aquell indret, el defalliment torna, quasi sense adonar-me'n. Com quan vaig 

començar a escriure. Sempre la dificultat per a enllestir el poema, la insatisfacció 

davant el que has escrit. 

 Ja fa tres anys que morí el pare. Tenir cura d'una persona d'edat que has estimat 

tant. Constatar que va perdent l'enteniment. No hi ha res de més dolorós. Copsar dia a 

dia, minut a minut de com el teu món desapareix. Restar al seu costat. Fer-li 

companyia. Les monges m'ajudaven. S'aixecava del llit, volia sortir al carrer. Em 

renyava. Deia que no el tractava bé. Pobre, anava perdent la noció del temps i de la 

situació. Desvariejava. Els darrers dies, quan tornava a ser conscient, em suplicava 

que no el tengués per foll. Enmig de la febre, suant, tremolós, demanava per la mare.  

 -Joana-Aina, no m'abandonis!.  

 L'angoixa d'enfrontar-te amb la mort. El pànic que et glaça la sang. Entendre el 

que ha de venir. Analitzar, en breus segons, la inutilitat de la teva existència. Com 

llampec que il lumina, impietós, fins els replecs més amagats de la teva vida, adonar-

te'n del que has fet i el que no has fet. 

 Tremolar en sentir que ja no pots fer enrere de cap decisió. 

 Alguna nit pronunciava el nom de l'esposa fins que s'adormia, esgotat per la 

febre i les convulsions. 



 Aixecava la veu demanant per la madona de les Cases Velles. Per n'Antoni, 

l'amitger de confiança, exigint que li preparassin la galera per anar a veure les 

propietats. M'agafava de les mans. No sabia el que es deia. 

 -Miquel, digués a n'Antoni que mani midar els pins de cala Murta. He fet un 

bon preu amb en Guillem Aguiló. Aquesta vegada ens rescabalarem de les pèrdues de 

fa dos anys quan la tramuntanada ens va fer tant de mal. 

 S'excitava. No volia menjar. Tacava les mantes amb la sopa que li volien fer 

prendre les monges. Demanava la meva presència. No li podia fer entendre que havia 

de preparar els sermons, dir missa, continuar amb la traducció de Prudenci... Vaig 

haver de deixar-ho tot.  

 No hi ha res de més trist que sentir l'agonia de les persones que més estimes.  

 -Miquel! Vine! No m'abandonis! Déu et demanarà comptes si no tens esment 

del teu pare. 

 Un dia, nerviós, li vaig alçar la veu. El pobre home callà per uns moments i, 

sense que hi pogués fer res per evitar-ho, els ulls se li ompliren de llàgrimes. 

 Penedit per no haver estat capaç de controlar-me, em vaig jurar a mi mateix 

que primer em tallaria la llengua amb les dents abans que dels meus llavis sortís cap 

recriminació.  

 Ja no escric quasi a ningú. Cada dia estic més tancat dins mi mateix. No sé 

encara com m'han engrescat a publicar una selecció de les meves obres. En aquestes 

alçades de la vida, oblidat per tot el món literari, no sabria dir per què m'he decidit a 

tirar el projecte endavant. L'escriptor, el poeta que no vol morir sota la sotana del 

sacerdot? Eternes contradiccions. Si hem de cercar un culpable d'aquesta "recaiguda" 

l'hauríem de trobar en la força vital de Miquel Ferrà. Com quan vaig anar a Barcelona 

pels Jocs Florals. Ben igual que quan Carner, Cambó i Torras i Bages em volien fer 

estendard de la cultura catalana.  

 Miquel Ferrà tenia, des de fa temps, la idea de fer estampar un choix dels meus 

versos, i després de diverses temptatives decidí encomanar la feina a l'amic Matheu, a 

fi que l'edició sortís de pulcra i senzilla i sòbria distinció com solen esser les seves. El 

projecte, si encara no m'hi desanim, consisteix en tres volumets de poesia. En el 

primer volum es podrien incloure algun dels meus poemes juvenils, en el segon el que 



hi hagués d'aprofitable de Tradicions i fantasies amb qualque fragment de L'Agre de 

la terra, i en el tercer podria sortir una triadella de mos versos tardorals. 

 És un desig, però no vol dir que em vegi amb força de portar-lo endavant. Cada 

vegada estic més decebut del món cultural. El darrer que em mancava era haver de 

patir les maniobres de mossèn Antoni Maria Alcover per a ser degà de la Seu. Per la 

meva banda hi tenia el camí lliure; però no ho volia ser. Sempre he renunciat a tot el 

que em pogués distreure dels esforços de perfecció espiritual. Em queda un cert 

regust d'amargor en conèixer tot el que havia manegat per aconseguir aquest honor 

per a ell. No hi hagué fil que no mogués! N'Alcover no s'ha empegueït mai de 

recórrer fins al rei d'Espanya o al Papa Pius XI per tal de satisfer les seves 

esbojarrades ànsies de protagonisme.  

 Aquests darrers temps, les meves relacions amb ell s'han refredat i veig difícil 

que puguin recuperar la cordialitat amistosa del passat. I si ens haguéssim equivocat 

en les apreciacions sobre Gabriel Alomar? Segurament ell no era el barrufet a 

exterminar. Fa poc, tornant a Ciutat des de sa Pobla, el vaig trobar a l'estació de Muro. 

Es va asseure al meu costat i, amb molta sinceritat, va elogiar la meva obra i es 

confessà ferment admirador meu. 

 Alomar, em sembla un home senzill, incapaç de fer mal a una formiga. Els ulls 

li traspuaven una bondat que no mentia. Ben diferent de n'Alcover, capaç de 

qualsevol cosa per a aconseguir fer triomfar la seva voluntat. 

 Continuar amb la poesia? Els esdeveniments de la Setmana Tràgica de 

Barcelona em marcaren de forma definitiva, ben directament m'ajudaren a relativitzar 

tots els esforços poètics fets fins al moment. Potser ens erràrem profundament en les 

nostres concepcions culturals imaginant, de forma completament il lusòria, que un 

versos ben fets podrien ajudar a mudar l'esperit de les persones. 

 Quan he abandonat les meves pinedes, els roquissars de Formentor, m'ha costat 

endinsar-me en la poesia. Pollença m'obrí els camins de la bellesa. L'any 1875, poc 

abans d'escriure Lo Pi de Formentor, contava les meves preocupacions a Picó. He 

servat una còpia de la carta al meu arxiu. La rellegesc com aquell qui fa un important 

descobriment arqueològic. Torn al passat: "Tenc començada una poesia que si 

m'agradàs més l'hauria ja enllestida segurament. Si em sortia bé, formaria part d'una 



futura col leccioneta de poesies marítimes que seria fàcil escriure habitant per 

Formentor. Me sembla que les cales, els colors marins, les àguiles de ribera, els pinars 

i les costes no són coses poèticament tan gastades com les valls, els rossinyols, les 

flors i les florides espessures de què tants poetes i versificadors han usat i abusat de 

totes maneres. 

 'Aquesta idea m'ha determinat a fer (quan hi hagi espai) la col leccioneta de què 

parlava, que sempre tendria alguna cosa de nova saba, si conseguís copiar, encara que 

pobrament, la vigorosa naturalesa de nostres marines". 

 Ahir vaig escriure a Rosselló i li vaig contar la melangia que em domina.  

 Un escolà vell encén les espelmes de l'altar major. Potser hi ha algun funeral i 

jo no me n'he assabentat.  

 Resava el rosari quan m'han vengut a la memòria les cançons del camp 

pollencí. Em veia corrent per damunt els sementers. Ningú no deia res al fill dels 

senyors. Era tan jove aleshores! Què en sabia jo dels esforços dels jornalers feinejant 

amb els càvecs per obrir recs a les terres de regiu.  

 A les Cases Velles i altres propietats dels pares hi treballen més de cinquanta 

persones, sense tenir en compte les que eren llogades per a feines de temporada. A 

l'hora de segar, se sentia per la possessió "Al juny, la falç al puny!". Els estius eren el 

moment de més feina i, també, coincidien amb les vacances. Tot el que he après de la 

meva llengua ho he sentit a casa, en el parlar del pare, de l'oncle Miquel Llobera, de la 

mare, dels homes i dones de la possessió. Garbellar i batre, la feina de ventar o 

exsecallar i empeltar els nostres arbres. Collir olives, ajudar l'al lotea a cercar les 

ametlles que deixaven els jornalers. Jugar a fer feina sabent que els fills dels senyors 

podien deixar d'estar ajupits sota el sol en voler i les criades ens tenien parades, al 

costat, unes blanques tovalloles amb pa del dia, formatge fet a casa o sobrassada de 

les darreres matances. 

 El primer que feia ma mare després de besar-me en el front, era llevar les roses 

que el dia anterior havia posat prop de la palangana on em rentava. D'on sortia aquella 

sana olor de murtra i romaní que navegava per la casa? Com podia trobar sempre les 

roses adients per a perfumar les nostres cambres? 



 Tampoc no vaig poder esbrinar mai per quins motius ho feia ella personalment 

i no ho manava fer a les criades. El cert és que, ara que record la infantesa submergida 

en la marea, el primer que m'ha vengut a la memòria ha estat precisament el rostre de 

la mare, somrient, apropant els llavis al meu front. 

 Mitificació del passat a mesura que passen els anys? La botonada d'or lluu amb 

els primers raigs del sol que entren pels amplis finestrals de la meva cambra. Investig 

dins dels entortolligats laberints de la meva infantesa. Deu ser un dia de festa. La 

mare només es posava les botonades i les polseres en dies d'especial rellevància. 

Durant tot l'any, els topazis, polseres i creus d'or eren dins del seu joier. 

 Tot es fa fonedís amb els anys menys el record de la veu de la mare i l'alegria 

que em produïa veure-la al costat, a l'alba. A casa érem tres germans més: en Martí, 

en Pere i na Catalina. 

 La mare, després del berenar, ens deixava dins del llit. No ens aixecàvem fins 

tard; potser les vuit o les nou. Quasi, migdia, per a un infant d'un pagès dels voltants! 

 Sentíem els renous dels carros i els lladrucs dels cans quan encara era de nit. 

Els primers carros sortien vers cap als horts entre les cinc i les sis de la matinada. 

Encara tenc ben enregistrat en el cervell el grinyol de les rodes revestides de ferro en 

rodolar sobre els carrers del poble, polsegosos i plens de clots del poble. Se sentien les 

campanades anunciant la primera missa. 

 


