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L’ANY JOSEP MARIA LLOMPART

PiLar arnau i segarra

Comissària de l’Any Josep Maria Llompart
parnausegarra@gmail.com

L’any 2018 es van complir vint-i-cinc anys de la mort de l’assagista, poeta i editor 
Josep Maria Llompart de la Peña. Nascut a Palma el 1925 en una família benes-
tant de militars, morí a la mateixa ciutat un 28 de gener de 1993. El seu llegat cívic 
és encara ben viu en la societat mallorquina.

Per tal de difondre el coneixement de la seua tasca cultural, cívica i política, es 
creà una Comissió encarregada d’organitzar una sèrie d’actes durant tot l’any 2018. 
Aquesta comissió estava composta per membres representants d’algunes instituci-
ons polítiques insulars, l’Obra Cultural Balear i la Universitat de les Illes Balears. 
Sota el comissariat (voluntari i no remunerat) de Pilar Arnau i Segarra, es van dur a 
terme més de cent cinquanta actes, sobretot a l’illa de Mallorca. Atès que cada mem-
bre de la comissió programava autònomament les activitats que considerava oportu-
nes, es creà una pàgina web <www.anyllompart.cat> l’agenda de la qual oferia la 
informació sobre els actes organitzats pels membres de la Comissió i/o coordinats 
per la comissària, a més dels actes externament organitzats per altres institucions.

La primera activitat llompartiana ja tingué lloc el 28 de desembre de 2017 al 
Teatre Principal de Palma, en el marc de la Nit de la Cultura, organitzada per 
l’Obra Cultural Balear. Més tard, durant les festes de Sant Sebastià, i en el marc 
de la gala de lliurament dels Premis Ciutat de Palma, l’Ajuntament de Palma  
li dedicà diversos moments de l’acte, com les interpretacions de poemes de Llom-
part, musicats per a l’ocasió pel mestre Parera Fons, i l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana organitzà un acte d’homenatge al pati de Can Balaguer, en què 
participaren uns trenta escriptors illencs.

Ateses les minses condicions pressupostàries, s’optà per la realització d’actes 
de petit format: recitals poètics, conferències itinerants, xerrades divulgatives, 
taules rodones, lectures dramatitzades, concerts, rutes literàries, exposicions fo-
togràfiques, actes en centres d’ensenyament, organitzacions de clubs de lectura 
en biblioteques públiques, etc., a més d’alguns actes que combinaven gastrono-
mia i poesia llompartiana en restaurants locals o l’enregistrament i posterior pre-
sentació de diversos CDs amb poemes musicats de Llompart. A més, la delegació 
de l’Institut d’Estudis Catalans a Mallorca organitzà una sèrie de recitals poètics 
a instituts de secundària i alguns actes habituals, com l’anual Setmana del Llibre 
en Català, es dedicaren a l’homenatjat. El nou centre d’autoaprenentatge de cata-
là de la Conselleria de Cultura del GOIB, ubicat a l’edifici històric de Ca n’Oleo, 
du el número de Josep M. Llompart.
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Ens agradaria destacar algunes de les activitats més importants, com ara les 
«Jornades d’Estudi Josep M. Llompart: Presència i incidència en el teixit cultural», 
organitzades pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes 
Balears, i que tingueren lloc a l’octubre; l’edició del volum Poesia Completa de 
Josep Maria Llompart (El Gall Editor), coordinat per Cèlia Riba i prologat pel 
professor Joan Mas i Vives; la reedició del volum a quatre mans entre Llompart i 
Antònia Vicens, Vocabulari privat (Adia Edicions), prologat per Pilar Arnau; 
diverses exposicions biogràfiques, o també la reedició ampliada de l’epistolari 
Diàlegs entre tres. Cartes de Pau Faner, Josep M. Llompart i Francesc de Borja 
Moll (editat per l’Institut Menorquí d’Estudis), també a cura de Pilar Arnau.

D’altra banda, s’ha inaugurat una intervenció artística a la Plaça de Josep M. 
Llompart de Palma, fruit dels pressupostos participatius municipals i a propos- 
ta de l’Associació de Veïnats del Raval Vell, on està situada la plaça. I des d’octu-
bre de 2018 fins a maig de 2019 ha tingut lloc un cicle de conferències en el qual 
han participat estudiosos de diversos orígens, titulat «De Llompart als nostres 
escriptors. Curs de Literatura moderna a les Illes Balears», organitzat per la Fun-
dació Mallorca Literària i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de les Illes Balears.

No hi ha dubte que la recepció de l’Any Llompart ha estat molt elevada, so-
bretot a Mallorca, i tant a Palma com a la part forana. La manca d’un pressupost 
adient i d’una infraestructura necessària ha limitat les seues activitats a aquest 
territori insular, i ha multiplicat les petites activitats d’àmbit municipal. Esperem 
que l’any 2025, centenari del seu naixement, podrà celebrar-se amb el pressupost 
i les condicions que es mereix el llegat de Josep Maria Llompart.
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