
MARIA PAREDES i BAULIDA

LA RECUPERACIO D'UNA FIGURA CABDAL DE LA IL•LUSTRACIO
MENORQUINA: ANTONI FEBRER I CARDONA (1761-1841)

«Fue un humanista may distinguido.. Amb aquestes breus, pero significatives,

paraules, definia Joaquim M. Bover ('any 1868 Antoni Febrer, tot esmentant tan

sots tres obres de la seva extensa producc16.' En aquell moment, vint-i-set anys

despres de la seva desaparicio, la discrecio 1 el silenci que havien envoltat la seva

vida semblaven perllongar-se en la memoria col•lectiva 1 abocar-lo a I'oblit. Nomes

una sofa referencia es anterior a la de Bover: ('any 1857, el menorqui Juli Soler,

autor de diverses gramatiques angleses 1 d'una gramatica de la Ilengua menorquina,

en fa esment al proleg d'una altra obra seva intitulada Esposicio de lo estad actual de

l'agricultura en la Isla de Menorca, on diu que seguira les Reglas de pronunciacio y

ortografla extractadas de la gramatica de la llengua menorqufna, escrita 1'an 1821 per

D. Antoni Febrer y Cardona.

Antoni Febrer 1 Cardona va neixer a Mao ('any 1761, en plena dominacio fran-

cesa de I'illa de Menorca, en el si d'una famflia de I'alta burgesia illenca de presti-

giosos comerciants i terratinents. Ben aviat es posy en contacte amb els corrents

europeus de I'estetica neoclassica 1 es doctora en Dret a Avinyo, ('any 1784. El

1800 inicia la seva extensa 1 variada produccio, que portara a terme fins al 1840,

pocs mesos abans de morir. Poeta, linguista 1 Iexicograf, traductor 1 preceptista,

Antoni Febrer es dedica en cos 1 anima a la seva obra amb una finalitat unica: de-

mostrar que la seva Ilengua, el catala de Menorca, era valida per a ser utilitzada en

la multiplicitat de registres que exigien tant la Ilengua popular dels dialegs teatrals i

de les cobles populars com el llenguatge cientific dels tractats gramaticals, de la

preceptiva 1 les obres didactiques, aixf com de la Ilengua literaria de la poesia culta i

de les traduccions dels classics. La intensitat de la seva ded1cac16 nomes es va veure

interrompuda ('any 1811, en que fou escollit Vocal de la junta Suprema de les Ba-

lears 1 es veie obligat a realitzar viatges periodics a Mallorca, on ben aviat contacta

amb personatges tan influents com Josep Togores, comte d'Aiamans, 1 entry en els

cercles d'estudiosos de la Ilengua mallorquina.

1. Vegeu BOVER, Biblioteca de Escritores Baleares (Palma, 1868; reimp. Barcelona, Curial, 1976), art.

num. 404 del vol. I. Les obres a que Bover fa referencia son: Principis Generals y particulars de la Llengua

Menorquina de 1821, Diccionari menorqui-espanolFrances-Ilati (s.d.) i ('unica obra impresa d'aquest autor,

I'Eczercici d'el Via Crucis (Mao, Vda. de Fabregues, 1811). L'any 1878, Bernat Fabregues, a la seva Biblio-

teca de escritores, recoil de Bover aquestes mateixes lades.
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No es feina facil descriure les causes del silenci que pesa sobre I'obra de Fe-

brer, una obra no gens menyspreahle pel que fa al nivell literari i a les aporta-

cions lingufstiques. Davant nostre s'obren alguns interrogants encara per resol-

dre: per que, essent un escriptor tarda, el mon sobre el qual basteix la seva

producc16 ds encara el de la II•lustracio i el Neoclassicisme, es a dir, el mon de la

seva joventut?'; per que, d'entre mes de seixanta manuscrits, nomds va veure pu-

blicada una obra, 1 menor? Encara que, molt possiblement, la resposta al primer

interrogant determini en part la resposta del segon, pensem que hi ha altres fac-

tors que poden donar una mica de Hum a tot plegat. En primer Iloc, sembla que

les copies manuscrites de les obres de Febrer van tenir una certa difusio, en vida

de 1'autor, entre els cercles culturals menorquins i mallorquins; aquesta difusio

<<natural>> potser explicaria I'existencia de manuscrits d'Antoni Febrer entre els

papers de Mila 1 Fontanals.' Ultra aixo, ens han arribat diversos testimonis del

desig que tenia Febrer de veure publicades algunes obres 1 de les dificultats insal-

vables que van impedir-ho, Iligades a la impossibilitat d'imprimir en catala 1 a

1'especial ortografia de I'autor, que exigia «motllos,, especials d'impremta. Diu

Febrer: ,EI millor medi m'aparex que seria donar la gramatica a I'imprenta... per

axe 11 agrahirfa molt si V.S. tengues la bondad de fer-me sebrer si a Mallorca hi

haurfa algun impresser que vulgues imprimir-la per conte seu, en cuio cas jo Ii

cedirfa el manuscrit... Aquf no es pod fer imprimir res en menorqui, puisque

cem los impressers no es poden prometre gaire despatx, fan pots eczemplars, y

per consequent carregan de preu, lo que I'd que tinien mdnos despatx».' Pet que

sembla, fou precisament l'opc16 de Febrer per la Ilengua prepia la causa que It va

impedir veure impresa la seva obra: la castellanitzac16 de 1'illa havia comen4at

l'any 1783, amb la dominacio borbenica, 1 es va anar imposant, d'una manera gra-

dual, en autors illencs tan coneguts com Joan Ramis o Vicenc Alberti. Pere cal

no oblidar que Les noves tematiques literaries -epiques i histeriques- i idhuc

Ns del castella com a Ilengua de cultura, eren simptomes que la doctrina del Ro-

manticisme comencava a despuntar. Era com si Febrer, enyorat de la Menorca

pleterica del Neoclassicisme catali, volgues perllongar a travds dels sews escrits

el aperfode menorqui de la Literatura catalana».'

La primera referencia a Febrer en el nostre segle la trobem en el Ilibre Varia
(Barcelona 1905) de J. Pin 1 Soler, reproduIt parcialment a La Pagina Menor-

2. Diu Joaquim Molas: "Quan A. Febrer i Cardona va morir el 1841, el min dins el qual s'havia format i
per al qual havia construct la seva obra s'havia, ia, ensorrat. De fet, en aquell moment, els ideals de la lhlus-
tracio eren un programa del passat que calla oblidar' (Les Jornades sobre Antoni Febrer i Cardona i el pro-

cis de recuperaci(i del grup illustrat menorqui, conferencia pronunciada en I'Acte de Clausura de les Jorna-

des sobre Antoni Febrer i C'ardona i la cultura de la IIlustracid el 13 de setembre de 1991).

3. L'estiu de 1960 Joaquim Molas descobria entre els papers Mila, que es conserven a la Biblioteca Me-

nendez Pelavo de Santander, dos manuscrits poetics que, mes endavant, foren identificats per Jordi Car-
bonell com a autografs de Febrer.

4. Fragment d'una carta d'A. Febrer al comic d'Aiamans (24-VIII-1824).

5. Devem aquesta denominacio a Jordi Carbonell.
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quina"', un apartat que la revista quinzenal aEl Bien publico» dedicava a la cultura

menorquina. -La Pagina Menorquina» comenca a sortir el 22 de gener de 1927 sota

els auspicis de Llorenc Lafuente Vanrell, el qual es proposa donar a coneixer la his-

toria, el folklore, 1 la poesia autoctona de Menorca. El 9 de juny de 1928 anuncia la

publicacio selectiva d'algunes composicions poetiques d'Antoni Febrer? per do-

nar-lo a coneixer als seus contemporanis: ,...Poseemos aqui algunas composiciones

ineditas del senor Febrer, que procuraremos insertar cuando sea posible y celebrare-

mos que la divulgacion de las producciones que se pudo salvar de las muchas que el la-

borioso menorquin dejo escritas, permita reconstruir los rasgos caracteristicos de una

personalidad interesante quefue harto infortunada en su aspecto literario, pues no lo-

gro en vida la consideration que se merecia, permanecio largo tiempo olvidada des-

pues de su muertey muchas de sus obras manuscritas desaparecieron en nuestros dias y

en circunstancias lamentables...» A la «Pagina Menorquina» del set de juliol de 1928

hi surt reproduit un article publicat amb anterioritat al «Diario de Barcelona,,' que

el seu autor, Josep M. Ruiz Manent, intitula Un ignorado poeta menorquin. Fa

grans elogis del Febrer poeta, publica unes estrofes de la vers16 febreriana del Tan-

tum ergo 1 del Sacris Solemnis 1 convida a la publicacio de la seva obra: ,...dentro del

cuerpo paralitico, en la inteligencia y la imagination colectivas embotadas, Febrer y

Cardona tiene una enorme fuerza de severo estilo, una intuition poderosisima del

arte de la poesia, y an atisbo de lo que la lengua catalana literaria ahora y los ensayos

anteriores en los diferentes dialectos podia ser... Estas muestras de verso vigoroso y que

recuerdan los mayores vigores que todavia tenian las hablas de los lugares apartados,

invitan a publicar todo lo que quede de la obra del poeta menorquin, desgraciada-

mente malbaratada...,,

L'any 1933, Francesc de Borja Moll repartia un prospecte sobre una <Biblio-

teca balearica de Llengua, Literatura, Historia 1 Ciencies» que anomenaria -Les

Illes d'Or,,, que s'iniciava amb la llista dels principals col•laboradors, entre els

quals podem Ilegir el nom de Llorenc Lafuente Vanrell. A continuacio, es detalla-

ven els titols dels primers volums en preparacio, encara en fase de projecte, entre

els quals podem Ilegir ,,Obres en vers d'Antoni Febrer i Cardona (1761-1841)».' Es
evident que Moll comptava amb l'ajut de Llorenc Lafuente per a la publicacio de

I'obra poetica de Febrer, pero les circumstancies historiques imminents 1 la mort

del mateix Lafuente l'any 1936 feren inviable el projecte. Moll coneixia tambe el

6. EI capitol en el qual s'esmenta a Febrer apart it de les paraules de Bover, el trobem el dia 14-II-1929.

7. Les primeres que publica Lafuente corresponen a una recopilacib d'himnes liturgics traduits del

Ilan acabats el 1820. Mes endavant, el 28-II-1929, publica poemes extrets d'un manuscrit ara desaparegut

que duia per titol Recopilacio de deferents pessas de Poesia Menorquina y Llatina qu'en deferents ocasions y

com per una especia d'entretentment o de passe-temps, ja see traduhint-las de Frances o de l'Espanol, ja sie in-

ventad-las, es anad component D. Antoni Febrer y Cardona. Mao. Lan d'el Senor 1805.

8. Havia estat puhlicat en aquest diari el 22-VI-1928.

9. Vegeu J. MASSOi' I MUNTANER, Els intellectuals mallorquins davant elfranquisme (Barcelona, Pu-

blicacions de I'Abadia de Montserrat , 1992), pgs. 262-265.
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Diccionari menorqui-espanyolfrances-llati de Febrer; ho sabem a traves d'Antoni

Amoros i Borras, col•laborador en aquesta obra entre els anys 1948 i 1960.10 Molt

probablement un manuscrit de I'obra havia estat a les mans d'aquests lexicografs,

car I'empraren en I'elaborac16 del Diccionari catald-valencia-balear, tal coin consta

a la bibliografia de l'obra." No sabem del cert si Antoni M. Alcover va arribar a co-

neixer aquest manuscrit, ja que l'esment que fa de Febrer i la seva obra sembla ex-

tret directament de Bover.12 Joan Corominas utilitza tambe una copia del mateix

manuscrit."

Mes enlla d'aquestes referencies, mes o menys tangencials, el gran «descobri-

dor» i impulsor de la recuperac16 de la II•lustracio menorquina en general, i de

Joan Ramis i d'Antoni Febrer en particular, ha estat i es Jordi Carbonell." Al

Ilarg dell seixanta, realitza viatges periodics a Menorca per visitar diverses biblio-

teques publiques i privades, una de les quals pertany a la familia Victory de Fe-

brer, on descobreix una gran part dels manuscrits i la biblioteca personal del

nostre autor.'s Dos articles seus, Notes sobre els Principis de la Lectura Menor-

quina de 1804 i Antoni Febrer i Cardona i el Comte d'Aiamans, dues figures de la

Il•lustraci6,'6 constituiran els primers estudis seriosos que posse'im, en els quals

s'elaboren una primera biografia i un inventari de manuscrits, es publiquen -en

apendix- algunes cartes, prolegs i poemes abans inedits i s'aprofundeix especial-

ment en la producc16 gramatical de I'autor. De la ma de Carbonell, Antoni Fe-

brer entrara dins la Historia de la Literatura, de la linguistica, de la lexicografia i

de I'humanisme catalans: Joaquim Molas en seleccionara un sonet ]'any 1969, a

10. Una carta del Sr. Antoni Amoros, datada a Palma el 25-X-91, que ens ha fet arribar I'ajuntament de

Ciutadelia, conte el paragraf seguent: «D'acord amb Francesc de Borja Moll i per impuls seu, vaig escollir

com a terra de la meva Tesi Doctoral precisament el Diccionari menorqui-espanyol -frances-llati , manuscrit

d'Antoni Febrer i Cardona. Poc abans de la seva mort em record" i insisti que continues la Tesi i em pro-

mete que me la publicaria o, si preferia, sots el diccionari, encara inedit".

11. Vegeu p. XLVIII del vol. 1: n(Febrer Dicc.) Diccionari Menorqui, Espanol, Frances y Llati. Ma-

nuscrit de 646 pegs., sense nom , pero escrit de Iletra de I'escriptor menorqui Antoni Febrer (primeria

del s. xix)... La descripcio correspon at manuscrit que es conservava fins fa pots mesos a Ferreries, a la

casa de la Srta. Agueda Florit. Des de 1991 es conserva a la biblioteca de la casa Victory de Febrer de

Mao.

12. En dona la mateixa referencia erronia «Diccionario manual menorquin - castellano - latin.. que apa-

reix a la Biblioteca de Escritores Baleares abans esmentada . Vegeu Antoni M . Alcover , .. Bolleti del Diccio-

nari de la Llengua Catalana., Tom VIII (1914-1915), p. 78.

13. En canvia I'abreviatura:..DFebrer.. Vegeu p. XXIII de les ..Indications bibliografiques.. del vol. I

del seu diccionari.

14. L'any 1964 impulsa el primer monografic que la revista -Serra d'Or » dedice a Menorca i que oferi

el primer estudi de conjunt sobre la literatura menorquina . Carbonell parteix dels estudis que realitza

Francesc Hernandez Sanz durant els anys vint , tots ells publicats a la .Revista de Menorca•., posterior-

ment agrupats en dos volums de la col•ieccio Capcer (3 i 5), amb proleg de Josefina Salord.

15. Les visites de Jordi Carbonell a Menorca varen tenir resso a la premsa local. Vegeu, per exemple,

]'article de J. T. P. (Joan Timoner Petrus) at ,Diario de Menorca.. (1-XII-1964) que duu per titol: Febrery

Cardona, poeta.

16. Vegeu infra, a la bibliografia.
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una coneguda antologia de poesia catalana" bilingue; Antoni Comas I'incloura en

diversos apartats de la Historia de la Literatura catalana'"; Josep Massot, Germa

Colon, Amadeu J. Soberanas 1 Mila Segarra tractaran alguns aspectes del Iinguista i

lexicograf''; Jaume Medina 1 Josep H. Vidal"° 1'esmentaran com a humanista i tra-

ductor dels classics.

La creacio de l'Institut Menorqui d'Estudis, I'any 1985, 1 la constitucio de la

seva seccio de llengua i literatura van suposar una nova embranzida per als estudis

sobre la I1-lustrac16 illenca. Un dels fruits fou el primer monografic de la revista

«Randa,, dedicat a Menorcat', en el qual Ignasi Mascaro ens ofereix una aproxima-

cio al Febrer traductor dels classics Ilatins22. Uns anys mes tard, a Ciutadella de

Menorca, es torna a debatre la figura de Febrer com a representant d'una genera-

c16 intermedia entre Joan Ramis i Vicenc Alberti'', 1 I'any 1990 es Ilegeix a la Uni-

versitat de Barcelona la primera Tesi Doctoral dedicada a Antoni Febrer en la qua]

es recullen alguns aspectes desconeguts de la seva biografia, un nou inventari de

manuscrits i un cataleg de Ilibres de la biblioteca personal de I'il•lustrat, tot apro-

fundint en la seva vessant d'humanista 1 traductor dels classics.''

L'any 1991 marca una nova etapa en els estudis febrerians: I'Institut Menorqui

d'Estudis, de la ma del seu Secretari general Josep Miquel Vidal 1 de la Cap de la sec-

c16 de llengua 1 literatura Josefina Salord, organitza l'-Any Febrer 1 Cardona-.

Aprofitant I'avinentesa del cent cinquante aniversari de la seva mort, s'organitzen

actes culturals diversos i es preparen algunes publications encaminades a csalvar i

transformar l'herencia febreriana... Aprofundir en el coneixement de I'obra d'An-

toni Febrer 1 Cardona -son paraules de Josefina Salord- es fa necessari, primer,

perque ens trobam segurament davant l'eseriptor mes destacat de la cultura catalana

del primer terc del xIx 1, encara mes, davant un dels pocs escriptors de tota aquesta

cultura que basteix tot un edifici ampli pero coherent des d'una visio del mon tra-

vessada per la voluntat pedagogica, educadora,1 I'humanisme cristia. Segon, perque,

a craves d'ell, se'ns poden revelar dimensions negligides del moment historic en que

Ii toca viure 1 que ell contribuf a configurar. Hi afegiria un tercer punt: perque, sigui

quina sigui la valoracio historica que se n'acabi fent, Antoni Febrer podra establir

un dialeg amb el nostre mon actual sobre questions que encara ens afecten de

17. J. MOLAS i J. M. CASTELLET, Ocho siglos de Poesla Catalana (Alianza Bolsillo 216, 1969), ps. 74-76.

18. DE RIQUER/COMAS/ (11 vols.).

19. J. MASSOT, Els mallorquins i la Ilengua autoctona 2a ed. (Barcelona, Curial, 1985); COLON-SOBE-

RANAS, Panorama de la lexicografia catalana ( Barcelona , Enciclopedia Catalana, 1986); M. SEGARRA, His-

toria de l'ortografi a catalana (Barcelona, Empuries, 1985).

20. J. MEDINA, Virgili en la literatura catalana, 'Faventia', 1/1 (1979), ps. 42-62; J. L. VIDAL, Presenza

di Virgilio nella cultura catalana, dins La Fortuna di Virgilio (Napoli 1983), p. 441.

21. El titol del monografic es Cultura i historia a Menorca, num. 21 (Barcelona 1987).

22. Vegeu infra, a la bibliografia.

23. Dins del cicle La cultura de la I/lustracio, una proposta de debat (21 i 22-VII-89), organitzat per

TIME.

24. Vegeu-ne referencia a la bibliografia.
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pie: aquelles que, partint de la nostra llengua propia catalana, maiden encara per la

construccio d'espais culturals que permetin una sfntesi, universalitzadora, entre la

dinamica de dins 1 la de fora del microcosmos menorquf»."

L'-Any Febrer i Cardona- impulsa la publicacio d'obres directament relacio-

nades amb I'autor, corn ara Antoni Febrer i Cardona: la paraula salvada'`', assaig de

caracter divulgatiu sobre la personalitat, els interessos culturals 1 i'obra literaria 1

linguistica de I'il•lustrat menorquf, amb una seleccio de textos representatius 1 Les

Bucdliques de Virgili traduides per Antoni Febrer, una edicio facsimilar, aixi corn

d'altres obres relacionades amb el mon de la II•lustracio menorquina, corn Societat

Maonesa. Resolutions i operations (1778-1785). A la presentacio oficial d'aquestes

publicacions, de caracter institucional, s'afegiren conferencies de caracter mes di-

vulgatiu als Instituts d'Alator 1 de Ciutadella." El rnateix impuls propicia l'aparicio

d'un segon monografic sobre Menorca a is revista -Serra d'Or- el tries de juny i la

celebracio d'unes «Jornades Antoni Febrer 1 Cardona 1 la cultura de la II•lustracio»

que es convertiren en el nucli veritable de tots els actes commemoratius. Les «Jor-

nades,, se celebraren a Ciutadella 1 a Mao els dies 9 al 13 de setembre de I'any 91

amb la voluntat de ser un punt de trobada d'especialistes 1 estudiosos per tal de

tractar 1 aprofundir l'obra de I'autor maones i els mares historico-cultural, literari 1

linguistic en que es va produir. Les ponencies que s'hi presentaren varen girar en-

torn d'aquests tres eixos: pei que fa al mart histdrico-cultural, I'historiador Germa

Coll tracta el terra de la premsa illenca de la primera meltat del xix, i el professor

Ignasi Terrades parla sobre el conservadorisme europeu en 1'epoca de Febrer i

Cardona. En el mart literari i linguistic , fou Ilegida una ponencia d'Albert Rossich

sobre els conceptes de Rococo 1 Neoclassicisme, August Bover parla de les rela-

cions entre la literatura vuitcentista de la Catalunya Nord 1 la de Menorca, Manuel

Jorba apunta interessants suggeriments per a una nova definicio del terme «Renai-

xenca-, Joan Mas 1 Vives presenta alguns poemes inedits del comte d'Aiamans 1

Jordi Ginebra parla de gramatica i ensenyarnent en el tombant del segle XVIII al

xix. Finalment, en el mart de l'obra d'Antoni Febrer i Cardona, Maria Paredes

-autora d'aquesta cronica-, Enric Cabra, Antoni Joan Pons i Josefina Salord,

tots ells membres de la seccio de llengua 1 literatura de l'Institut Menorquf d'Estu-

dis, tractaren, respectivament, sobre les traduccions dels classics Ilatins, les ver-

sions teatrals i les principals Ifnies de la produccio linguistica 1 poetica de I'autor.

Del contingut d'aquestes -Jornades», mes enlla de I'ampli resso que va tenir en la

premsa local 1 en la del Principat, en resten una cronica a la ,Revista de Catalunya,,

25. Fragment de ('article de presentacio de ('any ,Febrer i Cardona,, de Josefina SALORD, aparegut al

-Diario de Menorca. el mes de juliol de 1991.

26. Vegeu referencia completa d'aquesta i de les altres publications relacionades a continuaeio infra, a

la bibliografia.

27. L'-Any Febrer i Cardona, s'inaugura oficialment el 26-III-1991 a la Seu del Consell Insular de Me-

norca. Les darreres dues publications esmentades es presentaren a I'Ateneu de Mao el 12-IX-1991. Les

conferencies divulgatives es pronunciaren el 22-IV-1991.
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(novembre de 1991) 1 un monografic de la revista «Randa» (1992) intitulatAntoni

Febrer i Cardona 1 la cultura de la Iblustracio.

Encara dos actes mes s'inscriviren en el mare de I'-Any Febrer 1 Cardona,, el pri-

mer fou la Ilico inaugural del curs academic 91-92 de I'Ateneu de Mao que pronun-

cia Josefina Salord, amb titol Presencies de l'espiritualitat iblustrada a Menorca, en la

qual tracta, entre d'altres aspectes, el reformisme il•lustrat d'Antoni Roig 1 I'espiri-

tualitat il•lustrada d'Antoni Febrer,'" 1 I'altre I'emotiu Homenatge ajordi Carbonell

-celebrat a I'Ateneu de Mao el 8 de novembre d'aquest mateix any- en el decurs

del qual l'Institut Menorqui d'Estudis s'adheria a la Miscel'lania d'Estudis que ja li

havia estat oferta a Alacant dos mesos abans per I'AILLC 1 les Publicacions de 1'A-

badia de Montserrat. Aquest homenatge, que ha recollit en separata especial la 'Re-

vista de Menorca»,'" anava dirigit -en paraules de Josep Massot- <<a un home de

pals, una persona Iliurada en cos 1 anima al servei de la llengua, de la literatura 1 de la

cultura catalanes en general, amb una dimens16 politica que I'ha duit a ocupar Ilocs

de responsabilitat i a donar la cara en moments que era mes comode tancar-se en la

torre d'ivori d'un suposat exili interior.... Ara, Jordi Carbonell es l'anima de dos

projectes de publicacio relacionats amb Febrer 1 Cardona 1 que s'estan duent a

terme a traves de I'Institut d'Estudis Catalans: el primer, en fase d'elaboracio, es I'e-

dicio tan esperada del Diccionari menorqui-espanyolfrances-llati i 1'altre, en prepa-

racio, es la publicacio de I'obra gramatical inedita de I'autor i de I'edicio facsimilar

dels Principis de la lectura menorquina (Mao 1804) de Joaquim Pons 1 Cardona.

Realment, no deixa de ser una coincidencia prou reveladora que 1'acte d'home-

natge a Jordi Carbonell hagi tingut Iloc en el mart del cent cinquante aniversari de

la mort d'Antoni Febrer 1 Cardona, un menorqui amb el qual, salvat el temps,

comparteix una fidelitat inalterable a la llengua i a la cultura del pals.

MARIA PAREDES I BAULIDA

Institut Menorqui d'Estudis
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