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Montaigne, home d'actuali
tat (relativa), enguany que es 
commemora el quatre-cents 
aniversari de la seva mort, i símbol 
de l'Europa humanista, conside
rava que, al camp de la política 
prestar qualque vegada, però hom 
no s'hi ha de lliurar mai entera
ment. Creia que el veritable home 
d'Estat sol dur el seu compromís 
amb els afers públics fins a l'en-
v i l iment . (Ell va escr iure: 
"envi l iment necessari"). Mon
taigne no li resta mèrit, però es 
nega a acompanyar-lo: "Al bé 
públic, li cal que hom traeixi, i 
que hom mentesqui i que hom 
arrasi; deixem aquestes coses a 
gent que sigui més obedient i 
més flexible". 

Qui et negarà, Josep Maria 
Llompart, que, com a persona 
coneguda que ets, has sabut 
adoptar posicions cíviques prou 
difícils i que has protagonitzat 
fins i tot fets polítics prou relle-
vants?. Però estic segur que tu 
mai no mentiries, sota el pretext 
d'un presumpte realisme aco
modatici, d'un anomenat "ma l 
menor" o en nom d'un llunyà i 
pretès bé públic. No era prudent, 
potser, en aquella Plaça Major 
palmesana, plena de gom a gom 
d'un poble que reclamava au
tonomia, dir les coses pel seu 
nom, clar i català, que és ei nom 
del nostre ser nacional i de l'idio
ma que el vehicula i l'expressa. 
"Que la prudència no us faci 

traïdors"va ser la frase de Jordi 
Carbonell, que vam voler fer 
nostra. I prou difícil que era ser-
ne conseqüents! 

Gràcies a tu , Josep Maria 
Llompart, i a uns quants com tu 
(malauradament no són gaire), 
avui l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears no diu mentida 
respecte al nom de la llengua. La 
teva força moral i la teva actitud 
cívica valenta van ser determi
nants, i així evitàrem a les Illes 
l'empasta que tenen els germans 
valencians. Per açò, diu l'art. 3r: 
"La llengua catalana, pròpia de 
les Illes Balears, tindrà el caràcter 
d'idioma of ic ial . . . " 

"Tots els ahirs eleven aquest 
ara /llavorats de futur..." 

Gràcies, Josep Maria, perquè 
ens vas ensenyar a treballar per 
una pàtria, que tanmateix no 
tenim encara, o que no tenim en 
la mesura que ens pertocaria. 

"Pàtria nostra que ets al cel / -i 
no certament a la terra-..." 

Gràcies, perquè -com Espriu, 
i Fuster, i Moll, i Carles Riba...-tu 
també has bastit el cant per a la 
pàtria: 
Amb veu nova ho proclamo, ho anuncio, 

us ho dic amb les lletres ben rentades, 

esmolades de fresc -no fora cosa 

que us agafés desprevinguts-: 

un cant per a la pàtria. 

Avui que ja sabem que l'ene
mic intern de la democràcia i de 
l'autogovern és la mala política i 
els mals polítics; tu , Josep M. 
Llompart i de la Pena, que ens 
has donat el Manual del Ma
nobre per construir la Nació, i 
que no és altre que l'exercici 
quotidià i pregon de la democràcia 
a cada indret on som els ciutadans 
d'aquest país; tu , havent pogut 
polític de càrrec, vas optar per 
ser poeta abans que res; poeta, 
és a dir, consciència dreta, 
sempre dempeus, mai no aju
pida: Poeta en majúscula -es
tatura d'home, verticalitat indo-
blegada del seu exemplar ci
visme-. 

Sabem per experiències que 
la nació pot sobreviure als mals 
polítics -àdhuc als traïdors / 
escopidors de la pròpia saliva, 
con sentencià Llorenç Moya-, 
però difícilment sobreviurà a la 
passivitat dels seus ciutadans. 
De tot això, ens en parla la teva 
trajectòria admirable. 
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I també, Poeta, com a guia, 
ets veu profètica: 
Jo dic que aquesta terra esdevindrà un / 

incendi 
perquè ja n 'està farta, dels peus que la / 

ca/ciguen, 
perquè cerca les velles paraules que / 

cantava 

i només troba un pou de silencis feliços. 

Profeta? Tant de bo!, però 
amb la intel·ligència d'un cert 
distanciament irònic, que et fa 
ser lúcid: 
"La pàtria que dius 
no és al carrer, no plora 
pels camins i els capvespres 
la sang que se t'arrapa 
esqueixada a les venes " 

T'homenatjam, Josep Maria, 
per tot allò que has fet i pel que 
esperam que farà en el futur la 
teva obra, i pel que t 'han fet -i 
has aguantat (de tot : fins 
amenaces!)- els martorells anti-
catalanistes i -per això mateix-
antimallorquinistes de l'autoodi 
malaltís i covard. 

Més enllà de les temptacions, 
que ens durien a la vulgaritat, 
enarboram la delicadesa humana 
en la percepció del món com a 
senyera d'ideals i d'utopies, has 
reeixit a demostrar que aquesta 
delicadesa s'educa precisament 
en la poesia, com ens recordava 
el setembre passat a Barcelona 
Evgueni Evtiuxenko. 

Front a la claudicació menti
dera i covarda dels homes de 
seny polític, que deia Montaigne, 
en Josep Maria Llompart s'ha 
decantat sempre pel sentit dels 
mots d'aquells espavilat i sug
gestiu personatge mallorquí del 
segle XIV, Fra Anselm Turmeda: 
"Fi l l , vulles usar lleialtat; / e can 

pots entén en bondat; / ama la 
honor de ta ciutat / e de la te r ra" . 

Lleialtat, bonhomia, amor a la 
Ciutat ideal i fidelitat a la terra -
camí de ser-nos pàtria, si sapiem 
sortrr-nos-en en la seva construc
ció; amb mètode, de baix a dalt, 
des de les dinàmiques pròpies de 
cada àmbit, en clau de volta, 
respectant els ritmes i les dife
rències, però sota l'empenta 
unida de l'esforç comú-: aquestes 
notes són característiques del 
personatge a qui un diumenge 
del mes d'octubre passat, mentre 

el sol es ponia darrere les munta
nyes de Lluc, extasiat en l'espec
tacle, li vaig sentir cantussejar el 
"Va pensiero" de Verdi, símbol 
prou bell de l'ideal nacionalista, 
que persones com en Llompart 
impulsen amb fe i coratge , en el 
camí de fer els Països Catalans 
com un somni d'humanisme i de 
llibertat. 

Nota.- Les referències po-
emàtiques expressades són del 
llibre del mateix J.M. Llompart, 
"La terra d 'Argensa" . 
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