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INTRODUCCIÓ 

Marià Villangómez va ser Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 1989. Malgrat 

aquest reconeixement, l’obra de l’insigne poeta eivissenc encara no és prou coneguda 

en l’àmbit de les terres de parla catalana o, si més no, no ho és tant com la d’altres 

poetes de la seva generació. En conseqüència, apropar la figura de Marià Villangómez 

als estudiants i al professorat és un deute pendent que, a poc a poc, intentem tots 

plegats de resoldre. Ara bé, parlar de Villangómez és també parlar de la seva terra, 

Eivissa, una terra amb un pòsit històric i cultural al voltant del qual gira bona part del 

contingut literari de la seva obra. I si diem «gairebé» és perquè el seu corpus 

s’eixampla més enllà dels horitzons immediats i pren volada en forma de versions 

poètiques, d’escrits històrics, d’una gramàtica i de diferents obres de teatre.  

Així doncs, presentem aquest dossier amb la finalitat d’apropar, si més no de manera 

introductòria, totes les dimensions del poeta eivissenc a l’alumnat dels cursos 

superiors d’ESO i, evidentment, de batxillerat. Per tal de seguir un ordre en el 

coneixement tant de l’illa com del poeta, hem estructurat aquestes pàgines en diferents 

apartats, uns apartats encapçalats per mots del mateix Villangómez que han estat 

extrets de les seves obres literàries o dels seus articles. 

- «Eivissa neix a la història amb la colonització cartaginesa (654 aC)». En aquest 

apartat l’alumnat trobarà una sèrie d’activitats relacionades amb la història i la 

geografia d’Eivissa i amb la realitat politicoadministrativa actual. La divisió territorial, 

les comunicacions, el desenvolupament econòmic i la incidència d’aquest 

desenvolupament en el manteniment de la llengua catalana també són objecte de 

reflexió i de pràctica. 

 

- «Em dic Marià Villangómez Llobet i vaig néixer a la ciutat d’Eivissa el 10 de 

gener de 1913». Aquí l’alumnat podrà treballar qüestions relacionades amb els 

antecedents familiars i literaris de Villangómez, els escriptors eivissencs dels segle XIX, 

la relació amb Isidor Macabich, la sortida d’Eivissa, els primers impactes poètics 

catalans o els primers poemes de l’autor eivissenc.  

 

- «Una poesia és un producte complicat». Aquest apartat correspon a tota la tasca 

poètica que Villangómez realitzà: la poesia de producció pròpia i les versions de 

poesia  d’altres autors. Des d’Elegies i paisatges fins a Declarat amb el vent, s’ofereix 

a l’alumnat la possibilitat de realitzar activitats d’anàlisi i comprensió poemàtiques, i 
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alhora un endinsament en tot allò que fa referència a la terra que inspirà tants i tants 

poemes de Villangómez. A la part de les Versions, l’objectiu és conèixer alguns dels 

poetes traduïts per l’autor eivissenc i, és clar, oferir a l’alumnat la possibilitat de traduir 

poemes d’aquests autors, tot presentant-los la versió original. 

 

- «Petita pàtria, que la mar estreny i delimita amb precisió!» En aquest apartat 

l’alumnat trobarà activitats relacionades amb: a) la prosa de l’autor –un aspecte que 

ens remet una altra vegada a característiques pròpies de l’illa com l’arquitectura, les 

esglésies, el ball pagès...–; b) la gramàtica, amb activitats relacionades amb la variant 

eivissenca de la llengua, i c) les adaptacions teatrals i les obres de teatre de 

Villangómez. 

 

Finalment, incloem un apartat bibliogràfic amb la relació de tots els llibres escrits per 

Villangómez emprats en l’elaboració d’aquest dossier, els articles de revista relacionats 

amb la seva l’obra i altres llibres que estudien l’autor eivissenc o hi fan referència. 

 

En el decurs de l’elaboració d’aquest dossier val a dir que no s’ha pensat només en 

l’autor objecte de referència, sinó també en tots aquells aspectes relacionats amb 

Eivissa que són, en bona part, desconeguts pels estudiants i que van tenir una 

influència cabdal en l’elaboració de tota l’obra de Marià Villangómez. 

 

Si el fet de fusionar aquests dos aspectes comporta per a tots els estudiants una visió 

diferent d’aquesta illa tan popularment coneguda pel factor turístic –amb tot el que 

aquest fet ha comportat– i un augment de la coneixença del seu poeta més important, 

els objectius del dossier estaran plenament justificats. 
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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT 

1. Objectius 

1. Comentar textos literaris de Marià Villangómez a partir de la seva lectura, tot precisant les 

relacions que s'estableixen entre l’autor, la seva obra i la seva tradició literària. 

3. Conèixer els aspectes fonamentals de la vida i l’obra de Marià Villangómez. 

4. Conèixer els elements que componen l’estètica poètica, narrativa i teatral de Marià 

Villangómez. 

5. Conèixer els recursos expressius emprats per l’autor a l’hora de formalitzar la seva obra. 

6. Llegir de manera comprensiva una tria seleccionada de poesia de Marià Villangómez. 

7. Conèixer els elements més rellevants de la història d’Eivissa, els seus pobladors i l’herència 

cultural que n’ha rebut l’illa. 

8. Conèixer les particularitats elementals de l’arquitectura eivissenca i la seva relació amb la 

manera de viure dels seus habitants. 

9. Conèixer oficis i tradicions propis d’Eivissa. 

10. Conèixer la influència d’aquests oficis i tradicions en l’obra de Marià Villangómez. 

11. Consultar diferents fonts bibliogràfiques i en línia, i saber sintetitzar i destacar tota la 

informació obtinguda. 

12. Produir textos amb claredat, coherència, cohesió, adequació i correcció lingüística. 

13. Construir, per a la comunicació dels treballs literaris, discursos orals, escrits o audiovisuals 
coherents, correctes i adequats, i amb l'ús dels recursos adients, incloent-hi les TIC, a les 
diverses situacions de comunicació i a les diferents finalitats comunicatives de l'àmbit acadèmic 
i ser crític amb les pròpies produccions, per millorar-ne l'eficàcia comunicativa. 

14. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports i mitjans, a partir dels models 

literaris llegits i analitzats. 

15. Valorar la diversitat geogràfica de la llengua com un element constitutiu de la societat 

catalana moderna. 

16. Valorar la literatura com una herència cultural, com un mitjà d’interpretació de la realitat i de 

comunicació personal i social. 

 

2. Continguts 

Dimensió estètica i literària 

Comprensió de discursos literaris 

Comprensió del discurs literari com a fenomen comunicatiu i estètic, com a vehicle de creació i 
de transmissió cultural i com a expressió de la realitat històrica i social eivissenca.  

Reconeixement del ressò, la interpretació i l'expressió dels grans esdeveniments històrics i els 
canvis sociològics de l'època en què ha estat escrita l’obra literària. 
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Consolidació de l'autonomia lectora i apreciació de la literatura com a coneixement d'altres 
mons, temps i cultures amb la lectura de fragments representatius de les produccions de 
l’autor. 

Dimensió comunicativa 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. 

Comprensió i producció de discursos orals, escrits i audiovisuals. 

Comprensió crítica de la funció i la intenció discursiva principal de diferents documents orals i 
escrits. 

Redacció d'assaigs de tipus acadèmic a l'entorn d'un tema d'interès, on s'expressin 
raonadament les opcions personals, seguint un esquema o textos previs com a suport. 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. 

Identificació dels trets bàsics que caracteritzen un determinat context comunicatiu (relació entre 
emissor i receptor, finalitat discursiva, grau de formalitat i familiaritat, etc.) i de recursos 
elementals per adequar-hi el tipus de discurs generat. 

Diversificació bàsica de recursos lingüístics per a l'expressió dels significats volguts: ús 
d'alguns sinònims, algunes formes alternatives bàsiques de codificar les relacions lògiques 
entre idees, breu selecció de frases fetes o modismes, etc. 

Presa de consciència sobre diferències bàsiques (lèxiques, fonològiques o d'altres) entre les 
principals varietats geogràfiques estàndard de la llengua meta i reconeixement de la seva 
legitimitat. 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

Valoració de la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món actual i reflexió sobre 
l'efecte que l'ús de llengües d'àmbit internacional pot tenir en la preservació de la diversitat 
lingüística. 

Sensibilitat envers les dificultats dels parlants al·lòctons quan parlen la pròpia llengua. 

Coneixement i valoració dels elements culturals més rellevants. 

Valoració de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i entesa entre pobles, facilitador 
de l'accés a altres cultures i a altres llengües i com a enriquiment personal. 

Reconeixement de la importància de la llengua estrangera com a mitjà per accedir a 
coneixements que resultin interessants per al futur acadèmic i professional de l'alumne/a. 

Dimensió de recerca i tractament de la informació 

Planificació i execució individualment o en grup de projectes de recerca en literatura, en la 
realització dels quals calgui la captació, selecció, processament i interpretació de dades i la 
comunicació oral, escrita i/o audiovisual dels resultats. 

Identificació i localització de la informació contrastant-ne el rigor i la credibilitat. 
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Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre diverses informacions i ampliant el 
coneixement. 

Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients. 

Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a partir del coneixement dels 
canals de difusió. 

Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement. 

Identificació i utilització correcta de la informació contrastant-ne el rigor i la credibilitat i 
adequant-la a la seva funció en l'aprenentatge amb consciència de la dimensió ètica del maneig 
i ús de la informació (respectar els drets d'autoria, citar adequadament les fonts consultades 
seguint alguna norma acceptada, usar èticament la informació obtinguda). 

Actituds i llengua 

Consolidació de l'autonomia lectora i apreciació de la literatura com a coneixement d'altres 
mons, temps i cultures amb la lectura d'obres completes i de fragments representatius de les 
produccions d'autors i autores, moviments i períodes representatius de la literatura. 

 
Actitud crítica davant les produccions pròpies per aplicar reflexivament els coneixements 
lingüístics (adequació, coherència, cohesió i correcció) i audiovisuals en la regulació de 
l'elaboració i en la millora dels textos finals. 
 
Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva, 
una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del 
món i de les altres persones. 
 
Conscienciació de pertànyer a una comunitat lingüística, social i cultural, i actitud positiva 
d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures. 
 
Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se’n tingui, 
en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques d’informació 
en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta). 
 
Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració 
de les variacions lingüístiques i culturals. 
 
Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de 
superar els prejudicis. 

Connexió amb altres matèries 

Literatura catalana, castellana i universal: coneixement dels moviments estètics literaris. 
Lectura i interpretació, amb criteri propi, de textos literaris. Anàlisi de les relacions entre obres 
literàries. 

La literatura catalana del segle XX: interacció, comprensió i expressió de missatges orals, 
escrits i audiovisuals. 

Llatí: foment de la lectura de fragments d’obres. 

Història de la música i la dansa: el ball pagès.  
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Anàlisi i interpretació de les obres d'art dins el seu context, i establiment de relacions entre els 
moviments estètics i literaris i l'evolució artística. 

Context històric dels moviments estètics i literaris d'època contemporània. 

Coneixement de fragments de la literatura 

- El teatre de la Grècia clàssica: Aristòfanes 

- La poesia italiana: Dant. 

- El teatre: Shakespeare. 

- El text literari en l’obra de Marià Villangómez. 
- Les diferents etapes en la vida i l’obra de Marià Villangómez. 
- Els companys de generació poètica de Marià Villangómez. 
- Els grans eixos temàtics de la poesia de Marià Villangómez. 
- Les versions de teatre i les versions poètiques. 
- Les influències literàries en Marià Villangómez. 
- Les característiques lingüístiques de l’eivissenc. 
 

Planificació, elaboració i comunicació (oral, escrita o audiovisual) de treballs acadèmics 
realitzats amb el rigor, l’adequació i el sentit crític necessaris per mostrar l'anàlisi, 
contextualització, comentaris i interpretació de les obres llegides. 

Elaboració d'un discurs crític argumentat a partir de la lectura dels textos literaris. 

Elaboració, com a possible forma de treball complementari, de textos amb voluntat literària i l'ús 
de recursos retòrics propis del llenguatge literari a partir de l'anàlisi i la imitació tècnica de 
models dels escriptors i escriptores que han estat objecte d'anàlisi. 

Actitud crítica davant les produccions pròpies per aplicar reflexivament els coneixements 
lingüístics (adequació, coherència, cohesió i correcció) i audiovisuals en la regulació de 
l'elaboració i la millora dels textos finals. 

3. Orientacions didàctiques 

Per a l‘ensenyament/aprenentatge 

Aquest dossier està pensat per a l’alumnat de batxillerat, tot i que també pot ser treballat, i això 
ja dependrà de cada docent, amb alumnes de cursos superiors d’ESO. Els diferents apartats en 
què està estructurat el dossier volen contribuir a un major coneixement del poeta a partir de la 
seva terra natal, i és per aquest motiu que es presenten, en primer lloc, un conjunt d’activitats 

històriques i geogràfiques sobre l’illa d’Eivissa –i també de Formentera– que poden ser 
profitoses per a tot aquell alumnat que no conegui les Pitiüses i necessiti un petit punt de 
referència per iniciar la tasca de comprensió de la poesia villangomiana.  

Un segon apartat incideix en la part biogràfica del poeta per tal de conèixer algunes dades 
familiars, generacionals o referents als estudis de Marià Villangómez.  

Les activitats relacionades amb la poesia, tant de creació pròpia com les versions, ja situen 
l’alumnat en l’objecte d’estudi fonamental d’aquest dossier, i és per aquest motiu que hem 
pretès que fossin molt variades, atès l’ampli ventall de suggeriments que ens ofereix la poesia 
de Villangómez. Les activitats d’aquest apartat segueixen l’ordre cronològic d’aparició dels seus 
llibres, i és per aquest motiu que l’alumnat hi trobarà enllaços diversos que pretenen ampliar el 
seu coneixement en la matèria. Les activitats relacionades amb les versions han volgut ser, 
bàsicament, una pràctica de traducció poètica en la qual l’alumnat podrà fer, si cal, la seva 
corresponent versió a partir del poema original.  
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El darrer apartat incideix en aquelles activitats relacionades amb els llibres de prosa, la 
gramàtica i el teatre, i pretén oferir aquells aspectes més relacionats amb els costums 
eivissencs, l’arquitectura, el ball o la parla eivissenca i de quina manera aquesta parla genera 
unes particularitats que abasten tot un món, una petita pàtria. 

Tot i que les activitats es fonamenten en textos escrits, n’hi ha moltes que es basen en fonts 
informatitzades, cosa que permet oferir la possibilitat d’entrar-hi mitjançant les adreces 
electròniques especificades. 

Per a l’avaluació 

Hem cregut convenient que l’avaluació d’aquest dossier es fonamenti en els criteris següents: 

– Valorar la lectura d'obres literàries com a mitjà de maduració personal. 

 

– Valorar les aportacions de la poesia de Marià Villangómez a la comprensió, representació i 

interpretació, tant de la seva terra natal com del món que l’envolta.  
 

– Analitzar, comentar i interpretar textos literaris de Marià Villangómez. 

 

– Apreciar i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris de l’obra de Marià 

Villangómez contextualitzant-los i fent comentaris raonats que mostrin les anàlisis fetes sobre 
els seus continguts i els recursos lingüístics emprats, i els lligams que es poden establir amb 
altres produccions literàries, artístiques o fets socials. 
 

– Usar la comparació de produccions de diferents orígens per explicar les influències, 

coincidències o diferències entre les diferents literatures, moviments, períodes o 
manifestacions. 
 

– Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construcció de 

coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l'aula. 
 

– Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris (obres o 

fragments) que prenguin com a base la lectura d'obres, amb autonomia i esperit crític, i usar les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

– Fer exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades, amb l'ús dels 

recursos adients, que expressin anàlisis i valoracions de les obres literàries, les pròpies 
opinions, tot acceptant les opinions de les altres persones. 
 

– Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models literaris llegits 

i analitzats, com a instruments per a l'increment del cabal de la pròpia experiència personal. 
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I. «EIVISSA NEIX A LA HISTÒRIA AMB LA COLONITZACIÓ CARTAGINESA  

(654 aC)» 
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1. L’ILLA D’EIVISSA. SITUACIÓ i TERRITORI 

Eivissa és l’illa més gran de les Pitiüses i la tercera en extensió de les Balears, 

després de Mallorca i Menorca. Si voleu veure d’un cop d’ull la seva realitat política i 

administrativa, el següent mapa conceptual us hi ajudarà: 

Què són, però, les Pitiüses? Al Llibre d’Eivissa, Marià Villangómez escriu:  

Al SW de les antigues Balears gran i petita –Mallorca i Menorca− es troben les 

Pitiüses, grup d’illes que té una certa individualitat dins el conjunt de l’actual 

arxipèlag baleàric. Aquesta individualitat no és sols geogràfica, sinó també 

històrica: diferent població primitiva, completa punització. El nom de les Pitiüses 

–així anomenaren els grecs aquestes illes mediterrànies, situades entre 

Mallorca i el Llevant peninsular− significa pinoses, característica que encara ara 

els escau. Dues són les illes majors, encara que d’extensió molt diferent: 

Eivissa i Formentera, i nombrosos els illots, entre els quals poden citar-se com 

a més importants Tagomago, la Conillera, el de l’Espart, el del Bosc i el Vedrà, 

pròxims a Eivissa, i, entre aquesta illa i Formentera, el dels Penjats, 

l’Espalmador i l’Espardell. [...] 
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L’illa d’Eivissa, la més gran i septentrional, té 572 quilòmetres quadrats, i la de 

Formentera, la més meridional, quelcom més d’un centenar (115 km²). Eivissa 

està compresa entre els paral·lels 38º 50’ 40’’ i 39º 6’ 22’’ de latitud N i els 

meridians 1º 22’ 50’’ i 1º 43’ 15’’ de longitud E (Greenwich). El port d’Eivissa 

dista 162 milles de Barcelona, 100 de València, 101 d’Alacant i 70 de la Ciutat 

de Mallorca. Entre el port d’Eivissa i el d’Alger hi ha 152 milles. La distància 

mínima entre Eivissa i Mallorca, de 45. La distància entre el port d’Eivissa i 

Cala Savina (Formentera) és tan sols d’11 milles –3 milles d’illa a illa–. (p. 13-

14) 

Marià Villangómez, Llibre d’Eivissa 

1. La informació continguda en aquests paràgrafs ens permet situar-nos de ple en el 

nucli fonamental de l’obra del nostre autor: Eivissa. Per tal d’anar-vos familiaritzant 

geogràficament amb l’illa, localitzeu en el mapa següent les illes esmentades per 

Villangómez: Tagomago, sa Conillera, s’Espartar, des Bosc, es Vedrà, es Penjats, 

s’Espalmador i s’Espardell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’articulació territorial d’Eivissa es fonamenta en el «casament» i evoluciona al llarg 

dels temps en «quartó», «vénda», «parròquia» i «municipi». El casament era, i és 

encara en moltes famílies, el centre neuràlgic de l’activitat agrícola i econòmica. El 

segon i tercer nivells d’articulació territorial són el «quartó» la «vénda». Llegiu el 
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significat de casament i, posteriorment, esbrineu el significat dels mots «quartó» i 

«vénda»:  

Segons l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, casament és la casa de camp o 

edificació situada fora del carrer. El casament està constituït pel conjunt 

d’habitacions anomenades cases, els corrals i altres edificacions annexes, que 

integren un habitatge rural. Es tracta d’una edificació pertanyent a l’arquitectura 

popular mediterrània de tipus aglutinat, encara que caracteritzada per uns trets 

diferenciadors, que deriven de l’adaptació als condicionants climatològics, 

físics, històrics i culturals específics de les Pitiüses [...].  

Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera 

3. «Parròquia» i «municipi» són dos conceptes força associats en l’estructura del 

territori eivissenc. L’illa té cinc municipis (Eivissa, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de 

sa Talaia, Santa Eulària des Riu i Sant Antoni de Portmany), i Formentera, un. Llegiu 

el fragment següent i situeu el nom de tots els pobles subratllats en el mapa que 

trobareu a continuació: 

La majoria dels noms dels pobles no vénen més enllà de la divisió d’Eivissa en 

parròquies arran de la creació del bisbat el 1782 [...]. Sant Josep de sa Talaia 

comprèn, a més del poble central, quatre pobles o parròquies més: Sant Agustí 

d’es Vedrà, es Cubells, Sant Jordi de ses Salines i Sant Francesc de ses 

Salines. Sant Antoni de Portmany, tres més: Santa Agnès de Corona, Sant 

Mateu d’Aubarca i Sant Rafel de Forca. Sant Joan d’Eivissa, tres més: Sant 

Miquel de Balansat, Sant Vicent de sa Cala i Sant Llorenç de Balàfia. Santa 

Eulària del Riu, tres més: Sant Carles de Peralta, Santa Gertrudis de Fruitera i 

Jesús. (p. 20) 

Marià Villangómez, Eivissa. La terra, la història, la gent 
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2. EIVISSA. EL NOM i LA HISTÒRIA 

1. Llegiu d’on prové el nom «Eivissa» i cerqueu qui era i quin origen tenia el déu Bes:  

El nom púnic és IBSM (Ibosim, Aibusim, Ebusim), antecedent de l’actual a 

través del grec Ebysos, del llatí Ebusus i de l’àrab Yabisa. Ebusim vol dir, molt 

probablement, Illa de Bes. (p. 43)  

Marià Villangómez, Eivissa. La terra, la història, la gent 

2. Els cartaginesos arribaren a Eivissa l’any 654 aC i convertiren l’illa en un gran centre 

econòmic i polític, explotaren les salines, encunyaren moneda i treballaren la 

ceràmica: 

 Aquests trobaren una illa amb extenses pinedes, potser deshabitada o amb 

població escassa. [...] Pityoussa o Pityussa, que vol dir illa de pins, és el nom 

que correspongué a Eivissa, de tota una llista amb la mateixa terminació. 

Potser aquests noms en ussa són encara més antics. Pityoussai fou el nom per 

a les dues illes, i Pitiüses –o sols Pitiüsa en tractar-se de la major– continuaren 

anomenant-les diversos escriptors clàssics i posteriors. (p. 44) 

Marià Villangómez, Eivissa. La terra, la història, la gent  

a) Ara bé, abans que els cartaginesos, un altre poble havia ja colonitzat Eivissa. A 

quin poble ens estem referint? 

b) El mot Pitiüsa fou proporcionat per un poble antecessor al cartaginès, però que 

no va arribar a assentar-se mai a l’illa. Quin era, aquest poble? 

 
3. Del període púnic hi ha, a Eivissa, dos exemples arqueològics de màxima 

importància: la necròpolis del Puig des Molins, amb milers d’hipogeus, i el santuari de 

la cova des Culleram, que els cartaginesos dedicaren a la deessa Tanit.  

a) Informeu-vos de la localització exacta d’aquestes dues mostres arqueològiques i 

situeu-les en el mapa que heu fet servir anteriorment. 

b) Què són els hipogeus? 

c) Qui era Tanit? 

 
4. Quan Cartago fou derrotada, després de la segona guerra púnica, els romans 

s’establiren a Eivissa, però en respectaren els costums, les tradicions i la religió:  

 
Vençuda Cartago, Eivissa no perd la seva personalitat i hi persisteix l’esperit 

púnic. Entra en l’òrbita de Roma com a ciutat confederada. Continua la seva 

importància naval, es treballa en les seves salines, s’elabora la porpra i 
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s’exporten les seves àmfores, fabricades amb la famosa terra del país, que els 

antics suposaven refractària a les serpents i a tota mena d’animals verinosos. 

El nom romà d’Eivissa és Ebusus (Insula Augusta, en algunes monedes), i 

Frumentaria el de la veïna menor, antecedent de l’actual Formentera. (p. 18)  

 
Marià Villangómez, Llibre d’Eivissa 

 
a) Entre quins anys s’esdevingué la segona guerra púnica?  

b) Quin militar cartaginès en fou protagonista?  

c) A quin punt de la costa catalana desembarcaren els romans en el seu 

contraatac? A quin any?  

 
Amb tot, el privilegi que tingué Eivissa durant més de dues centúries va decaure a 

partir de l’any 70 de l’era cristiana com a conseqüència d’una mesura dictada per 

l’emperador Vespasià. 

 
d) Quina fou aquesta mesura? Què comporta per a Eivissa? 

 
5. Eivissa fou conquerida pels vàndals, com tota la resta d’illes de les Balears i les 

Pitiüses, als voltants de l’any 425. Els catòlics foren perseguits, però el cristianisme ja 

havia arrelat, de ben segur del temps dels romans:  

 
La gran figura fou el rei [vàndal] Genseric, que va saquejar Roma (455); però a 

la seva mort, ocorreguda l’any 477, sobrevingueren uns temps anàrquics i es 

revoltà la població catòlica, perseguida pels vàndals. L’any 484, el vàndal arrià 

Huneric convocà a Cartago els bisbes catòlics, i consta, entre els que 

defensaren llur fe, el bisbe d’Eivissa Opilió. L’existència d’un bisbe eivissenc, al 

costat dels de Mallorca i Menorca, prova la difusió del cristianisme a les illes 

[...]. (p. 51) 

 
 Marià Villangómez, Eivissa. La terra, la història, la gent 

 
No va ser fins l’any 534 que les Illes foren incorporades a Constantinoble, després de 

la derrota dels vàndals a mans del general Belisari durant el regnat de Justinià I. 

Cerqueu informació sobre Genseric, Huneric i Belisari. Podeu fer-ho a la GEC o a la 

Viquipèdia.  

 
6. La dominació bizantina fou bàsicament militar i econòmica, més que no pas 

d’ocupació. A l’illa, hi hagué una certa recuperació econòmica i es produí una revifalla 

pel que fa al conreu i la repoblació del camp. La presència visigòtica, posterior a la 

http://www.enciclopedia.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Huneric
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bizantina, fou dèbil, gairebé testimonial, i no se’n conserven empremtes importants. Els 

visigots arribaren a Eivissa a finals del segle VII: 

 
Tot i que la monarquia visigoda de Toledo aconseguí després subjectar 

aqueixes regions peninsulars que obeïen Bizanci [referència a zones de l’est i 

del sud peninsulars], no s’estengué mai a les nostres illes. (p. 52)  

 
Marià Villangómez, Eivissa. La terra, la història, la gent 

 
a) Quan començà l’època bizantina? 

b) De quines províncies formaren part les illes durant l’època bizantina? 

 
7. Els primers sarraïns arribaren a les Pitiüses a començaments del segle VIII, però no 

fou fins l’any 902 que s’annexionaren al Califat de Còrdova i posteriorment, en 

desaparèixer aquest, al regne de Dènia. D’aquesta època data el poeta eivissenc Idris 

ibn al-Yamani o al-Sabini, del qual Villangómez traduí algun poema. El poeta eivissenc 

ens parla de les primeres incursions àrabs a les illes:  

 
De l’any 707 és la primera ràtzia mahometana sobre Mallorca. Comença 

després la dominació musulmana a les illes, reafirmada a partir del segle X. 

Abans hi ha hagut la devastació normanda (vers el 859) i més endavant (any 

1114) sobrevé la croada pisano-catalana, fulminant operació de càstig, 

d’efímers efectes. Al-Makkari, geògraf àrab del segle XI, ens descriu així 

l’Eivissa dels musulmans, que ells anomenaven Yebisah [...]: «Eivissa proveeix 

gran part d’Àfrica de llenya i de sal. L’illa és molt poblada i industriosos els seus 

habitants; produeix tota llei de grans i fruites... Raïms, ametlles, figues, són els 

productes que els naturals cultiven... Com que a Eivissa hi ha molt de bosc, la 

principal indústria consisteix a fer carbó...» (p. 18-19) 

 

Marià Villangómez, Llibre d’Eivissa  

 
Ara bé, bona part de les tasques que realitzaren els musulmans, encara ara tenen 

reminiscències. Ses Feixes, nom que s’atribueix als horts que hi havia a tocar de la 

ciutat amb un sistema de regadiu prou complex, en són un exemple; els aljubs, per a la 

captació i irrigació d’aigua, un altre. 

 
a) Cerqueu informació sobre el poeta Idris Ibn Al-Yamani o Al-Sabini.  

b) Si voleu completar informació sobre aquest poeta, llegiu l’article de Marià 

Villangómez «Quatre poemes d’Idris Ibn Al-Yamani en versió catalana», aparegut a 

la revista Eivissa, núm. 15-16, dins el web Racó (Revistes Catalanes amb Accés 

Obert). 

http://www.raco.cat/
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8. El 8 d’agost de 1235, els catalans decideixen de dur a terme la conquesta d’Eivissa: 

 
 S’encarrega de l’empresa l’arquebisbe electe de Tarragona Guillem de 

Montgrí, que era amic íntim d’En Jaume i s’havia distingit brillantment a 

Mallorca. El rei li va atorgar en feu Eivissa i Formentera, i es varen associar a la 

croada el comte del Rosselló, Nuno Sanç, i En Pere, infant de Portugal. 

Defenien la vila tres murs i un castell. Res no valgueren davant el setge dels 

cristians, que va acabar en un assalt general. Els musulmans lliuraren la vila i la 

fortalesa. [...] La terra va ésser repartida en quartons entre els conqueridors, i 

una església, dedicada a santa Maria, fou alçada sobre l’antiga mesquita. 

(p.19) 

 
Marià Villangómez, Llibre d’Eivissa 

 
Efectivament, després de la victòria cristiana l’illa es va dividir en quatre quartons que 

van ser repartits de la manera següent: el quartó de Xarc, a l’infant Pere de Portugal; 

el de Portmany, al comte del Rosselló Nuno Sanç; els de Balanzat i Ses Salines, a 

Guillem de Montgrí. Segons Claudio Alarco, el Pla de Vila i el Castell van ser distribuïts 

a parts iguals i els drets sobre les salines, d’acord amb el que es va convenir: una 

meitat correspongué a l’arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí, i l’altra, als 

altres dos.  

 
Joan Marí Cardona ens informa a bastament sobre la divisió territorial eivissenca:  

 
Les parts en què es dividia Eivissa extramurs durant la dominació àrab eren 

cinc [...]: Alhaueth, situat enfront de la Fortalesa, cap a l’Est, que comprèn tot el 

territori que duu les seves aigües cap a la dita Fortalesa d’Eivissa; es dirà 

després Pla de Vila. Xarc, situat també cap a l’Est, i que serà el Quartó de 

Santa Eulària o del Rei. Benizamid, confrontant amb Xarc, que abraça territoris 

del Nord i de l’Oest, i serà el Quartó de Balansat. Portumany, devers l’Oest, 

esdevindrà el Quartó de Portmany. I Algarb, que ocupa el Sud de l’illa, serà el 

Quartó de ses Salines. (p. 84) 

 
Joan Marí Cardona, I. La conquista catalana de 1235  

 
Aquesta divisió territorial en quartons va romandre fins a les reformes liberals del segle 

XIX. Formentera també va ser dividida en quartons: quartó des Carnatge, quartó de la 

Mola, quartó de Porto-Saler i quartó des Cap o del Rei, també anomenat de Barbaria. 

 
a) Relacioneu les localitats següents amb el quartó corresponent i escriviu-les en el 

mapa que hi ha a continuació, extret de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: 
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Sant Joan de Labritja     

Sant Antoni de Portmany    

Sant Carles de Peralta     

Sant Miquel de Balansat    

Santa Eulària des Riu      

Sant Josep de sa Talaia      

Sant Jordi de Ses Salines      

Santa Agnès de Corona     

Sant Francesc de Ses Salines    

Santa Gertrudis de Fruitera 

Sant Mateu d’Albarca 

Eivissa (Vila) 

Portinatx 

 
Benizamid / Quartó de Balansat  Xarc / Quartó de Santa Eulària o del Rei 

 

  Portumany / Quartó de Portmany     
        Alhaueth / Pla de Vila 

     Algarb / Quartó de Ses Salines 

Quartó de Portmany 

Quartó de ses Salines 

Quartó de Santa 

Eulària 

Quartó de Pla de Vila 

Quartó de Balansat 
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b) El fragment que llegireu tot seguit pertany al conveni que Guillem de Montgrí va 

subscriure amb Pere, infant de Portugal, i Nuno Sanç, comte de Rosselló, per 

realitzar la conquesta d’Eivissa i Formentera. Un cop llegit, intenteu de fer-ne la 

traducció al català: 

 
In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Ad laudem et gloriam Domini nostri 

Jesu Christi et gloriosae Virginis Mariae matris suae cupie(n)tes Crucifixi 

iniuria(m) vindicare ad expugnandu(m) Christi blasfemium, et ad eruendum 

terram de manibus Sarracenorum, quam iniuste detinent occupatam, ut in ea 

eiectis impiis, populus domino acceptabiliter divino sit auxilio introductus: Nos, 

Guillermus pro miseratione divina Tarraconen(sis) electus et Petrus Infans 

Portugalii, Dominus Maioricaru(m) et Nun(no) Sa(n)cii, accincti potenter et 

viriliter contra Mauros in Insualis de Evisa et de Formentera c(n)morantes, 

venimus ad finem et amicabilem compositionem super expugnandis Insulis 

memoratis in hunc videlicet modum […] (p. 25) 

 
Joan Marí Cardona, I. La conquista catalana de 1235 

 
9. El rei Jaume I va atorgar a Eivissa, després de la conquesta catalana, una Carta de 

Franqueses que, segons Villangómez, està imbuïda d’un gran esperit de llibertat i de 

justícia.  

 
a) Què s’hi recollia, en aquesta Carta?  

b) Quin sistema d’organització municipal s’hi proposava? 

c) Fins quan va durar?  

d) Quin altre òrgan municipal el substituí? 

e) Quin dels quatre cronistes va ser batle d’Eivissa?  

f) Quin rei integrà les Pitiüses a la Corona catalanoaragonesa?  

 
10. Una de les conseqüències de la conquesta catalana fou la donació de les salines 

als eivissencs per al seu aprofitament; una donació que es conservà fins a la guerra de 

Successió, en què les salines foren incorporades a les rendes de la Corona. Però la 

inseguretat vinguda del mar restà productivitat, durant una bona pila d’anys, a les 

salines eivissenques. Ja en tenim notícia a partir del segle XIV, justament quan 

s’edificaren les esglésies de Sant Antoni i de Santa Eulària, entre altres motius per 

servir de bastions contra els atacs enemics. Comenta Villangómez:  

 
En la segona meitat del segle XVI es varen construir les robustes i famoses 

muralles –les actuals– de la Vila d’Eivissa. Responen a una època crítica, de 

greu inseguretat davant l’envestida dels turcs. Són posteriors les torres de 
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guaita i defensa que hi ha entorn de la costa. Abunden les de caràcter 

particular, més petites, per tot l’interior de l’illa. De tots els assalts que es varen 

sofrir durant els segles XVI, XVII i XVIII, un dels més importants fou el de turcs i 

francesos, que arribaren al raval de la Marina i saquejaren les Salines i Santa 

Eulàlia (any 1563, episodi de la tercera guerra entre Francesc I i Carles V). (p. 

20)  

Marià Villangómez, Llibre d’Eivissa 

 
a) Durant quin regnat es van dur a terme les obres de les muralles renaixentistes 

d’Eivissa? 

 
Les salines van ser una font de riquesa molt important fins fa relativament pocs anys. 

El comerç de la sal havia arribat a Eivissa al segle XVI i aquest fet va representar un 

augment de l’activitat econòmica a l’illa. Vilà Valentí ho explica amb claredat: 

 
Ibiza y Formentera, islas de la sal: Casi todo este comercio de la sal estaba, a 

finales de la Edad Media, en manos de mallorquines e italianos. Pero en el 

siglo XVI la sal ibicenca y formentereña conquista los mercados del norte y 

oeste de Europa, al establecerse nuevas relaciones marítimas entre el Atlántico 

y el Mediterráneo. En el momento de la cosecha ocupaban a un considerable 

número de sus habitantes. Además, trabajaban ordinariamente en ellas 

cautivos moros −seguramente, en parte, piratas hechos prisioneros− y 

reclusos. Gracias a los beneficios que la sal reportaba se construían y 

mantenían numerosas obras y actividades públicas. Incluso se utilizaba para el 

rescate de los ibicencos hechos cautivos por los piratas argelinos. La renta de 

la sal constituía una de las aportaciones más saneadas para numerosos 

señores e Instituciones políticas y religiosas (Municipio de Ibiza, Teniente 

procurador real, Arzobispo de Tarragona, Arcediano de Sant Fructuós de 

Tarragona, dominicos del convento de Sant Vicenç Ferrer, etc.). Así, pues, con 

sobrada razón un cronista puede escribir que de la explotación salinera 

procede «el sustento de nuestras vidas y el sustento de nuestra tierra». No es, 

por lo tanto, motivo de extrañeza que, a fines del siglo XVII, quiera mejorarse el 

miserable estado de la isla de Ibiza sólo con la mejor administración de la 

industria de las salinas, que –en frase del P. Cayetano– constituía el «Potosí de 

estas Islas». El comercio de la sal fue durante toda esta época activísimo. El 

puerto de Ibiza era visitado, en primer lugar, por numerosos barcos 

procedentes de la Península Ibérica o de otros puntos del mismo Mediterráneo. 

Estos navíos, por lo común, solían cargar sal «blanca» o de mesa. En cambio, 

los barcos del norte de Europa preferían, claro está, la sal «roja». Los 

genoveses comerciaban también con los países del Atlántico y por ello 

adquirían también esta última clase de nuestro producto. Vargas Ponce calcula 

que llegan a un centenar los navíos que anualmente atracan en la isla para 

cargar sal. 

 
Joan Vilà Valentí, Ibiza y Formentera, islas de la sal 
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Però no tot foren bones notícies pel que fa a les salines, ja que la corona espanyola, 

tal i com hem dit més amunt, en guanyar la guerra de successió, se n’apropià:  

 
L’apropiació es va fer «por justo derecho de conquista». Es deixava, d’aquesta 

manera, les illes Pitiüses sense una de les seues principals fonts de riquesa, 

des d’èpoques immemorials. 

 
Des d’Eivissa s’intentà aconseguir que no tots els guanys de la sal passassin a 

la corona, tenint en compte la importància econòmica d’aquesta explotació. Es 

feren, en aquest sentit, diverses sol·licituds, un cop acabada la guerra, al rei. 

 
Finalment aquest accedí a deixar algunes engrunes a la població insular, «por 

vía de limosna». Eivissa i Formentera, com la resta de les terres de la corona 

catalanoraragonesa, havien estat no només vençudes militarment, sinó també 

humiliades. (p. 55) 

Bernat Joan i Marí, Història d’Eivissa  

 
b) Al voltant de l’activitat salinera es va generar un lèxic que, si bé en molts casos 

formava part d’altres activitats laborals, prengué una dimensió pròpia. Relacioneu 

els mots de la columna de l’esquerra amb la definició corresponent de la columna 

de la dreta: 

 
Cavadors  aixades triangulars 

Calçades  pales llargues de fusta que serveixen per apilar la sal 

Aixades amples barrets que servien per protegir el cap de les senaies 

Tirassos   persones encarregades de portar la sal als salers 

Salers   piles rectangulars de sal de dos metres de base 

Traients   cabassos que servien per portar la sal 

Senaies   homes encarregats d’apilar la sal dins dels estanys 

Capells   eines que serveixen per cavar la sal 

Càvecs  places construïdes a l’interior de les salines on anava a parar la 

sal 

 
11. El segle XVII va ser el que va marcar, d’alguna manera, l’inici de l’afebliment en 

matèria lingüística:  

[...] els dominicans instauren Dalt Vila la primera escola reglada que existirà a 

l’illa. Quant a l’aprenentatge lingüístic, i tal i com manaven els cànons de 

l’època, la llengua fonamental era el llatí, però l’accés al coneixement del llatí ja 

s’hi feia a través de la llengua castellana. Vol dir, doncs, que una llengua aliena 
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a Catalunya, el Regne de València i el Regne de Mallorca era adoptada, de 

manera privada, com a vehicle d’ensenyament per part dels dominics. [...] El 

vehicle lingüístic que els havia de ser més útil, doncs, ja en aquell moment, era 

el castellà. (p. 45)  

Bernat Joan i Marí, Història d’Eivissa  

La subordinació del català a Eivissa començava a prendre forma ja en uns moments 

en què la penúria econòmica, iniciada al segle XVI, prenia un caire cada cop més 

dramàtic com a conseqüència de l’escassetat general i de les malalties constants. És 

evident que la tasca de penetració exercida per la llengua castellana ha estat en 

aquests tres darrers segles tot un èxit. Si al XVII el castellà era una llengua estrangera 

per a la població eivissenca que vivia fora de Vila, i ho continuaria sent fins a la segona 

meitat del segle XX, com a d’altres indrets de Catalunya o de Mallorca, ara les coses 

han canviat força. La situació actual, derivada d’aquesta subordinació imposada, és 

encara molt lluny del que hauria de ser una normalització plena de la llengua catalana. 

Escriviu un text tot comparant la situació del català al segle XVII a Eivissa amb la de 

l’any 1974 (havien passat tres segles) i l’actual. Quins creieu que han estat els factors 

determinants de la situació actual de la llengua catalana a l’illa? (El text de l’Annex 1 

−«Observacions sobre l’estat actual de la llengua i de la nostra cultura»− us en dóna 

algunes claus.) 

12. A finals del segle XVIII, amb l’entrada de les idees progressistes a tot l’estat 

espanyol, es va produir un petit intent d’innovació a l’illa. L’any 1784 va arribar a 

Eivissa el primer bisbe, Manuel Abad y Lasierra, que va fer un informe sobre les 

condiciones generals de l’illa. Aquest informe es va aprovar l’any 1789 i el pla que 

proposava fou dut a terme pel mallorquí Miquel Cayetano Soler, ja que Abad y Lasierra 

va deixar el bisbat d’Eivissa el 1787. Tot i que es van fer millores (establiment d’un 

hospici, creació de diferents indústries, creació d’una llotja pública per a la venda de 

gra, millora de carrers, etc.), els incentius no van abastar el mínim imprescindible per 

fer front al llast d’un passat ja prou cruel amb la població eivissenca. El segle XIX no 

canviaria les coses i les revoltes se succeïren de manera sovintejada. Al respecte, 

Claudio Alarco comenta:  

El descontento persistió. En los años 1806, 1810 y 1821, por diversos motivos 

relacionados con el pago de las contribuciones y la reclamación de algunos 

derechos (como, por ejemplo, el que tenga cada uno de los habitantes dos 

fanegas de sal al año), tuvieron lugar levantamientos de payeses […], 

teniéndose que armar la ciudad para contener la amenaza de los insurgentes 
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de la campiña. Y es que también el hambre continuó sin poder erradicarse. 

Como se lee en una crónica de 1822, había personas que se alimentaban sólo 

de algarrobas, de hojas de higuera de pala [...].  

L’any 1845, Joaquín Maximiliano Gibert, cap de la província, redacta un informe en el 

qual s’evidencien les grans mancances que té l’illa:  

En su informe deplora Gibert, entre otras muchas cosas, el atraso de su 

civilización, agricultura y demás fuentes de riqueza que no han salido todavía 

de la fase de la infancia; el analfabetismo de algunos alcaldes y la parca 

preparación de los curas; la falta de establecimientos públicos en los 

ayuntamientos rurales; la insuficiencia de la instrucción pública; el mal estado 

de los caminos; el descuido del ganado cabrío […], y, lo que es más grave 

todavía, la frugalidad de los ibicencos que pasan muchos meses sin probar 

pan.1 

a) Cerqueu informació sobre Manuel Abad y Lasierra, Miquel Cayetano Soler i 

Joaquim Maximilià Gibert Alabau. 

b) Amplieu els coneixements sobre el període de la Il·lustració a Eivissa tot fent clic 

a aquest enllaç de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. 

c) Qui era el rei il·lustrat?  

d) Quina era la premissa de la Il·lustració?  

e) Qui considerava el català com una llengua muerta para la república de las letras? 

f) Quin títol es concedí a la Vila d’Eivissa l’any 1782?  

g) Quina institució religiosa es creà a Eivissa aquest mateix any? 

 
13. Encara al segle XVIII, i ateses les grans dificultats agrícoles i econòmiques en 

general, els eivissencs va haver de mirar cap al mar com una sortida per a la seva 

supervivència. L’activitat corsària prengué rellevància:  

La dura resistència dels segles XVI i XVII es transforma des de la darreria 

d’aquest segle, però sobretot als segles XVIII i XIX, en una reacció agressiva 

afavorida per diverses circumstàncies i sotmesa a unes ordenances de cors, 

respecte a la tripulació, preses, etc. La dependència eivissenca de la mar, 

l’abundància de boscos, el constant i necessari costum de les armes, seculars 

enemistats, l’esperit d’aventura i de profit, la deshabituació de certes feines per 

atencions de defensa, l’absència d’altres mitjans d’obtenir beneficis importants, 

tot impulsava, en determinats medis eivissencs (reduïts en proporció a un 

esforç tan considerable), al desenvolupament de la navegació i de l’activitat 

corsària. Aquesta tenia de vegades fortes dependències estatals, però 

                                                           
1
 Claudio Alarco von Perfall transcriu allò que diu Isidor Macabich al volum II, Crónicas. Siglo XIX (1966), 

d’Historia de Ibiza.  

http://www.eeif.es/significados/i/Illustracio.html
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abundava el cors no oficial, amb naus armades per particulars o pel gremi de 

Mariners. (p. 95)  

Marià Villangómez, Eivissa. La terra, la història, la gent 

a) El mot corsari prové de l’expressió «patent de cors», però què vol dir «cors»?  

b) Què és una «patent de cors»? Podeu cercar-ne informació complementària a la 

GEC: patent de cors 

 
El segle XIX també comporta per a Eivissa l’absorció en la província de Balears. Si bé 

abans de 1834 Eivissa i Formentera formaven una província independent de Mallorca i 

Menorca, que en formaven una altra, a partir d’aquest any totes les illes s’agruparan 

dins la denominació abans esmentada. Aquest fet s’ha d’emmarcar dins la nova 

distribució territorial de l’Estat espanyol en províncies.  

Segons Claudio Alarco, en el decurs de la segona meitat del XIX es van construir les 

carreteres de Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Joan i Sant Josep; l’any 1852 va sortir 

de Palma el primer correu a Eivissa; el 1846 es fundà la impremta que edità el diari El 

Ebusitano; el 1860 s’instal·laren els telègrafs amb Mallorca i València (a Formentera, 

s’hi instal·là una línia l’any 1922), i l’any 1893 aparegué el Diario de Ibiza. Pel que fa a 

El Ebusitano, contesteu les preguntes següents: 

a) Amb quina freqüència apareixia El Ebusitano?  

b) Qui n’era el director?  

c) Quina era la temàtica general dels seus articles?  

d) Quin format tenia?  

e) On era la redacció del diari?  

(Podeu fer-ne la consulta a l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: El Ebusitano.)  

Pel que fa al Diario de Ibiza, contesteu aquestes altres qüestions: 

f) Qui va ser el primer director del diari?  

g) A quina temàtica internacional dedicava algunes de les seves columnes?  

h) Amb quin nom es coneix popularment el Diario de Ibiza?  

i) Quants anys va durar la primera etapa? I la segona?  

j) Qui n’era el director durant aquesta etapa?  

k) Durant els primers anys vint del segle passat, el Diario de Ibiza va publicar unes 

Normas Fundamentales per tal de garantir la mayor rectitud en cuanto a la moral y 

a las buenas costumbres. Qui va redactar aquestes normes?  

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0236024
http://www.eeif.es/significados/e/EbusitanoEl.html
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l) Quan les tropes republicanes entraren a Eivissa els dies 7 i 8 d’agost de 1936, 

quina va ser l’actitud d’aquest diari?  

m) Què va provocar al si de la redacció del diari l’entrada de les tropes franquistes? 

n) Durant la sisena etapa, de 1937 a 1963, quants directors va tenir el diari?  

o) Quins escriptors col·laboraren en aquesta etapa? 

(Podeu fer-ne la consulta a l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: Diario de Ibiza.) 

15. Les carreteres, a Eivissa, eren del tot deficients fins ben entrat el segle XX. A 

propòsit d’això, fixem-nos en el que comenta Villangómez:  

 
De Vila partien les tres carreteres que, des de les últimes dècades del segle 

XIX, se sobreposaven per bona part de l’illa, com a desdenyoses, a la xarxa de 

vells camins i viaranys, formant un angle agut, des del cantó de ponent, llavors 

encara no edificat, del passeig de Vara de Rey. Es dirigien cap a Sant Antoni i 

cap a Sant Josep. L’altra carretera, la de Santa Eulària, de més endins del port, 

i resseguia una ampla corba arran de l’aigua. Amb antigues feixes d’hort, 

creuades de sèquies, a un costat, amb velers, bots i xalanes a l’altre, anava 

cap a la Casa Vermella [...]. Des d’allí, [...] la carretera canviava de direcció i 

avançava camps endins. Era la carretera amb més bifurcacions, cap a Santa 

Gertrudis i Sant Miquel, cap a Sant Joan i els aspres camins de Xarraca i sa 

Cala. S’obria a una gran extensió de l’illa. [...] També la carretera de Sant 

Josep oferia una desviació cap a Sant Jordi i el seu pla d’horts, amb els 

estanys de ses Salines al fons. Sant Agustí, Corona, Albarca, Sant Carles i 

d’altres pobles no tenien encara carretera: cases disperses amb el lligam de les 

diferents esglésies. [...] Carros amb mules i algun carretó amb un cavall –i no 

oblidem els ases amb sàrries i beaces– eren els vehicles d’aquelles carreteres 

estretes i sense asfaltar. Aviat es multiplicaren les bicicletes i els primers autos 

aixecaren polsegueres o esquitxades i espantaren els animals de tir. (p. 104-

105)  

 
Marià Villangómez, El llambreig en la fosca 

 
a) Cerqueu el significat dels mots següents al Diccionari català-valencià-balear:  

viarany, feixa, sèquia, bot, xalana, sàrria, beaces 

b) Dibuixeu en el mapa següent el traçat de carreteres de la segona meitat del XIX i 

amplieu aquest traçat a la situació actual tot escrivint les diferents localitats per on 

transcorre:  

http://www.eeif.es/significados/d/DiarioDeIbiza.html
http://dcvb.iecat.net/
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16. La Guerra Civil (1936-1939) empitjorà, de molt, la fràgil estructura social 

eivissenca, però els anys que seguiren a la guerra van ser, segons ens explica Bernat 

Joan, uns anys...  

[...] de repressió i de manca total de llibertat política, d’instauració d’un règim 

dictatorial (que permetia i fins i tot fomentava l’abús de poder, sempre que 

aquest operàs en favor de la seua consolidació), de grans dificultats 

econòmiques, de misèria i de dolor. Les ferides produïdes per aquelles 

setmanes de guerra havien de durar encara unes quantes dècades, i 

romandrien –soterrades o presents– en la consciència col·lectiva de la gent 

d’Eivissa i de Formentera. (p. 73) 

Bernat Joan i Marí, Història d’Eivissa 

En contrast amb aquesta foscor, sorgeix, cap a les primeries de la segona meitat del 

segle XX, un fenomen social que capgirà els costums de la societat eivissenca: el 

turisme:  

Els canvis que es produirien a Eivissa en dues dècades eren d’una magnitud 

extraordinària. Passàvem d’una societat en què predominava el sector primari, 
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predominantment agrícola, monoètnica i amb pocs canvis en molts segles, a 

una societat dominada pel sector terciari –el dels serveis– [...]. (p. 75) 

Bernat Joan i Marí, Història d’Eivissa 

A hores d’ara podem dir que els canvis profunds que experimentaren els illencs durant 

aquests anys imprimiren un gir profund més relacionat amb la tolerància que no pas 

amb la repressió, i una de les conseqüències d’aquesta tolerància fou que, durant el 

anys seixanta i setanta, Eivissa es convertí en un dels centres mundials dels 

moviments contraculturals i inconformistes.  

a) En quin any es construí l’aeroport d’Eivissa?  

b) Què comportà a l’illa la creació d’un aeroport?  

c) Cerqueu informació sobre el desenvolupament econòmic a l’illa durant la segona 

meitat del segle XX. 

d) Cerqueu informació sobre el moviment hippy i sobre la importància que tingué 

aquest moviment a Eivissa. (Podeu consultar l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera 

tot fent clic a l’entrada hippy.)  

 

17. En arribar a l’actualitat, podem analitzar la realitat d’Eivissa i Formentera des de 

diferents perspectives que abastarien des de l’economia fins a la cultura, tot passant 

per l’estructura social, la política, etc. En tot aquest ventall, però, hi ha dos aspectes 

que s’interrelacionen i que són prou importants per al devenir de la nostra realitat més 

tangible: la influència del creixement demogràfic en la situació lingüística de les 

Pitiüses. Fixem-nos en aquests dos fragments que, d’altra banda, podrien donar 

continuïtat a tot el que s’ha formulat en la pregunta 11: 

1. Entre el segle XVIII i l’època actual la situació social de la llengua a Eivissa ha 

vengut marcada pel fenomen anomenat diglòssia: s’usava el castellà a nivell 

oficial, però la llengua catalana era l’única usada popularment.  

2. Actualment, ja no hi ha diglòssia: el català és present a l’ús oficial, al sistema 

d’ensenyament i en alguns mitjans de comunicació de masses, però l’ús de 

l’espanyol s’ha expandit a nivell social, en les interrelacions habituals informals 

entre la gent. Aquest fenomen s’ha produït per mor del bilingüisme 

unidireccional: mentre tots els catalanoparlants hem esdevingut bilingües, no 

tots els hispanoparlants ho són, de manera que l’única llengua segura en la 

intercomunicació entre ambdós grups és l’espanyol. 

a) Creieu que el desenvolupament econòmic a què s’ha fet referència a la pregunta 

anterior ha incidit de manera determinant en l’establiment d’aquesta única «llengua 

http://www.eeif.es/significados/h/hippy.html
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segura» en el decurs del darrer quart del segle XX i primeries del XXI? Exposeu-ne 

els motius.  

b) Tot considerant el que s’ha formulat anteriorment en matèria lingüística, 

argumenteu quin pot ser el futur de la llengua catalana a Eivissa a partir d’ara. 
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II. «EM DIC MARIÀ VILLANGÓMEZ LLOBET I VAIG NÉIXER A LA CIUTAT 

D’EIVISSA EL 10 DE GENER DE 1913» 
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1. ELS ANTECEDENTS 

1. Sí, Marià Villangómez va néixer a Vila (ciutat d’Eivissa), al número 23 del carrer 

Ignasi Riquer. El web de l’Ajuntament d’Eivissa ens el descriu:  

Carrer curt i empinat de Dalt Vila que parteix de sa Carrossa i arriba al carrer 

General Balanzat, anant a parar just davant una de les façanes laterals de 

l’antic convent dels Dominics, avui Ajuntament. Aquest carrer ha vist rehabilitar 

en els darrers anys moltes de les seues cases. És una drecera entre el principi 

de sa Carrossa i la plaça de l’Ajuntament.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Per saber exactament la situació del carrer Ignasi Riquer, accediu al plànol de la ciutat 

d’Eivissa. Un cop dins, podeu ampliar-lo o reduir-lo al vostre gust. 

2. La dedicació a la literatura de Marià Villangómez té els seus inicis en la figura del 

pare:  

[...] recitava poesies o tirades en vers de velles obres teatrals. Puc evocar-lo 

dient alguna poesia de Maragall [...] o declamant per ell mateix uns versos 

sonors de Zorrilla o de Rubén Darío. Eren uns moments, però ordinàriament, 

quan no era al despatx o fora de casa, seia o llegia algun llibre.  

El pare d’en Marià, Joan Villangómez Ferrer, casà amb Pilar Llobet Calbet i el 

matrimoni tingué quatre fills, un dels quals, el nostre poeta.  

http://www.eivissa.es/portal/images/stories/mapa.pdf
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a) Quina era la professió de Joan Villangómez Ferrer?  

b) A què es dedicaren els tres germans d’en Marià? 

 

3. Els records que Marià Villangómez narra al llarg dels seus escrits –molts dels quals 

recollits al llibre El llambreig en la fosca– pertanyen a una època i a una societat molt 

diferents a l’actual; una època i una societat que ens han deixat un pòsit lèxic de gran 

vàlua. Quan ens parla de les malalties, comenta:  

Era perseguit d’angines. Les passes gairebé inevitables, com l’escarlatina. I 

també la pallola, la rosa, la pigota borda [...].  

O, quan fa referència a l’emblanquinada de les cases:  

Les parets interiors de la casa, els sostres, tot era blanc de calç, color 

característic d’Eivissa. Això exigia la periòdica restauració, la nova passada de 

calç. L’emblanquinadora [...] anava apoderant-se de les successives 

habitacions. Des del pis o enfilada dalt de les taules del seu cavallet, no deixa 

cap racó sense eixalbar. 

Pallola, rosa, pigota borda o eixalbar són mots propis de la parla eivissenca. En 

podríeu escriure el significat?  

4. L’any 1928 Villangómez surt d’Eivissa i se’n va a Barcelona a cursar la carrera de 

Dret, que finalitzaria l’any 1933. A propòsit d’aquests anys, Jean Serra comenta:  

La seva sensibilitat de poeta en formació queda impactada per l’obra de Joan 

Maragall. Tanmateix, és a la dels noucentistes, Carner, però també López-Picó 

i, sobretot, la ja absolutament moderna i europea de Carles Riba on descobreix 

el vertader sentit de l’idioma català en tota la seva amplitud i riquesa. 

a) Cerqueu informació sobre aquests poetes.  

b) Creieu que Joan Maragall i Carles Riba 

tenien punts en comú? Per què? Com es 

concreten aquests punts en llurs creacions 

poètiques? 

 

5. El domini de la llengua literària ja es deixaria 

entreveure l’estiu de l’any 1933, quan 

Villangómez es decideix a ensenyar alguns 
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poemes seus al canonge arxiver Isidor Macabich. L’acceptació fou total i el 15 de 

novembre, data en què se celebraren els primers Jocs Florals a l’illa, el canonge dóna 

a conèixer el poema «Començament de tardor» a través del Diario de Ibiza. En 

Villangómez tingué una gran sorpresa en veure el seu poema publicat, atès que ell, 

com posteriorment escriví a El llambreig en la fosca, no en sabia res.  

[...] el poema va sortir el mateix dia que s’havien de celebrar els Jocs Florals, 

precedit d’unes paraules on es feia referència a la «gaia ciència», a la nostra 

poesia popular i a alguns poetes vells, com Escanellas i Aquenza, i s’elogiaven 

els meus versos, que «no hi havia dret a ocultar indefinidament». El gest era 

molt generós, i més si es considera que restava ben clar que l’estil i la llengua 

del poema –«Començament de tardor»– representaven unes noves tendències. 

[...].  

Estovada la pluja,  

la terra es deixondia 

del mort estiu ardent.  

 

Lliures, àgils, als cants 

ascendien amb joia, 

a la tarda, els ocells. 

 

A l’horitzó, ferits 

de llum, vagaven núvols 

per l’aire transparent. 

 

Somiaven campanes, 

dins la volta de vidre, 

amb l’ hivern ja proper. 

 

Les fulles tremolaven 

a la fina carícia 

de la gran mà del vent. 

 

El vent, que esdevindria 

guillotina, aviat, 

d’un aspre i prim acer. 

 

a) Qui era Isidor Macabich?  

b) Quin vincle familiar tenien Macabich i Villangómez?  

c) Digueu quin és el tema del poema i quina rima conté. 
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6. Pere Escanellas (1852-1936) i Jacint Aquenza (1855-1907) foren, amb Felip Curtoys 

(1839-1916) i Josep Clapés (1864-1916), els quatre grans escriptors eivissencs de la 

segona meitat del segle XIX. A quin moviment literari s’adscriuen aquests quatre 

autors? 

7. Dels lligams literaris entre Eivissa i el Principat en dóna bona mostra Felip Curtoys. 

Aquest polític i periodista eivissenc escriví, el 1908, uns versos de benvinguda a la 

gent catalana que visità les Pitiüses amb motiu del centenari del naixement de Jaume I 

el Conqueridor. La composició, intitulada «Als excursionistes catalans. Salutació», 

reflecteix el lligam existent entre ambdues terres. Llegiu-vos-la i contesteu les 

preguntes següents: 

D’un vapor garrit, hermós,  Apretem més fort lo llaç 

que acabava d’arribar,   de ferm carinyo sincer 

els vérem desembarcar   al sentir el dolç plaer 

formant agrup numerós.  de donar-lis un abraç 

Són viatgers molt ben portats  a eixos nobles catalans 

que la nostra llengua entenen:  que, arribats al nostre sòl, 

¿d’on sortiren? ¿per què vénen? veuran la mentida i dol 

¿per què van acompanyats?  de mal haguts informants, 

-Són d’una invicta regió,  que pinten injustament 

són d’un poble hospitalari:  amb les més negres colors 

celebren lo centenari   i negant-lis tots valors 

del rei Jaume d’Aragó.   a Eivissa i la seva gent: 

Vénen d’empori, el més ric,  Benvenguts sigueu, viatgers; 

de comerç, indústria i arts,  Adéu-siau quan partireu, 

admirat de totes parts   i mai per mai olvideu 

i de nosaltres amic.   que són vostros tots enters 

Volen veure aquest bocí  els eivissencs verdaders. 

de la terra catalana 

que arrancà la tramuntana 

i enmig del mar va florir. 

[...] 

 

a) A què fa referència quan diu «empori»? 

b) Què creieu que volen dir els versos: que, arribats al nostre sòl, / veuran la 

mentida i dol / de mal haguts informants, / que pinten injustament / amb les més 

negres colors / i negant-lis tots valors / a Eivissa i la seva gent? 

c) Torneu a escriure aquest poema seguint la normativa del català actual. 
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2. ELS ANYS TRENTA. UNA GENERACIÓ 

 

1. L’any 1933 Villangómez escriví tres poemes, podríem dir, inicials en el seu decurs 

poètic. Aquests poemes, inclosos posteriorment al llibre Elegies i paisatges, són els 

següents: «Començament de tardor», «Imminència de l’hivern» i «Impressió 

d’Eivissa». Llegiu el poema «Impressió d’Eivissa» i contesteu les preguntes següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressió d’Eivissa 

Pels graons de les cases on refreda la calç 

munten, lentes, les ombres. Les finestres, obertes 

al gran crepuscle, miren llunyanies incertes. 

Palmeres i oliveres de jardins espectrals 

són imatge de somnis i nostàlgies despertes. 

La torre es dreça, al cim, amb els delers més alts. 

Els núvols s’escabellen, la nit va al seu encalç, 

i els estels, a dalt, punyen les altures desertes. 

 
a) Compteu les síl·labes de cada vers i assenyaleu els diferents contactes vocàlics 

que hi trobeu. 

b) Quins tipus de versos hi apareixen?  

c) La rima és consonant o assonant? 

d) Quins són els versos masculins? I els femenins? 

 

2. L’any 1933 també seria l’any del retorn a l’illa, un cop obtinguda la llicenciatura en 

Dret a la Universitat de Barcelona. Però Marià Villangómez no vol exercir d’advocat i 

se’n va a València a cursar estudis de literatura, uns estudis que no pogué acabar 

perquè hagué d’allistar-se al front de Terol, l’any 1938, amb l’exèrcit nacional. Abans, 
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el 1937, i fins l’any 1938, és nomenat professor de Llengua i Literatura espanyola a 

Eivissa. Amb tot, la seva efervescència poètica no minva i durant l’any 1935 publica 

poemes esparsos a la revista La Nostra Terra, a Almanac de les Lletres i al Diario de 

Ibiza. Cerqueu informació de la revista esmentada i de l’almanac. 

 

3. La dissort de la Guerra Civil va marcar profundament la trajectòria no tan sols de 

Marià Villangómez sinó també d’altres poetes que, per edat, coincideixen 

generacionalment amb el poeta eivissenc. Alguns d’aquests poetes són: Miquel Dolç, 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Salvador Espriu, Màrius Torres i Joan Vinyoli.  

 

Relacioneu les obres de la columna de l’esquerra amb els autors corresponents de la 

columna de la dreta: 

 

Elegies de guerra    

Quadern de sonets 

Llibre d’Amic   Miquel Dolç 

L’ombra que s’allarga   Salvador Espriu 

Imitació del foc   Màrius Torres 

La pell de brau   Bartomeu Rosselló-Pòrcel 

Poesies    Joan Vinyoli 

Primer desenllaç  

El caminant i el mur 

 

4. Aquest període inicial de la poesia de Marià Villangómez continua l’any 1936 amb la 

publicació de dos poemes més: «Dona» i «Soliloqui de primavera». Llegiu el poema 

«Matí», publicat a La Nostra Terra, i el fragment de «Soliloqui de primavera», publicat 

a Diario de Ibiza, i escriviu les sinalefes i les elisions que hi trobeu: 

Matí      Soliloqui de primavera 

 

Ve a ferir el mur un sol mullat, tot dret.   Amb el miracle saborós 

Plou. Les cases aspiren el matí    d’aquest matí de primavera,  

per les finestres astorades, i     que s’ha expandit, gentil, darrera 

la plaça es troba desvesada al fred.   dels dies freds que el Temps ha fos, 

La pluja cau; retalla el bosc, el puig,  

la masia; ens allunya al camp, badat    gosada, ma joia a la vida 

–delerós de concebre– a la humitat.    vol badar-se i al llam del sol, 

L’arbre s’espolsa el groc fullam, que fuig   amb daler del tebi oratjol 

amb la ventada. El gall torna a cantar.    i de la terra encara humida, 

Els palmers atalaien el gris,  
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segurs que serà prest esquinçadís.    d’arborar-se dins el matí, 

El fals matí no acaba d’esclatar.   com una flor suspesa a l’aire, 

       primaveral, que obre el seu flaire 

       damunt les ombres de l’ahir. 

       [...] 

 

Matí Soliloqui de primavera 

Sinalefes Elisions Sinalefes Elisions 

    

    

    

    

 

5. La tasca de Villangómez no té aturador i, tot i que la mobilització a l’exèrcit no 

s’acaba fins l’any 1940, continua escrivint poesia en llengua catalana, una poesia en 

gran part inèdita atesa la dificultat a l’hora de publicar en aquesta llengua. Mentrestant, 

entra al magisteri i obté un primer destí a Mallorca, la qual cosa aprofita per entrar en 

contacte amb escriptors mallorquins, com ara Miquel Ferrà. L’any 1943 és destinat a 

Cornellà de Llobregat, i aquest fet serà cabdal a l’hora d’establir coneixença i amistat 

amb noms rellevants de la literatura catalana, com ara: Maria Aurèlia Capmany, Joan 

Perucho, Salvador Espriu, Carles Riba, J. V. Foix, J. M. López-Picó o Marià Manent, 

entre d’altres.  

Proveu de relacionar cada autor amb el fragment de l’obra que reproduïm i amb el títol 

corresponent: 

Pratdip és un poblet situat en una zona de  

grans muntanyes salvatges, cobertes d’extenses pinedes 

perfumades i amb corrents d’aigua gelada i rapidíssima. 

Grans penyals grisos, de caràcter granític, contrasten 

amb les escasses franges de terra roja i fecunda, on el 

camperol s’afanya al conreu. (1) 

 

Salvador 

Espriu 

 

Sol, i de dol 

Em plau, d’atzar, d’errar per les muralles 

Del temps antic, i l’acost de la fosca, 

Sota un llorer i al peu de la font tosca, 

De remembrar, cellut, setge i batalles. (2) 

 

Carles 

Riba 

  

Epigrammata 
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Els Campdepadrós eren una d’aquestes famílies rurals 

pertanyents a una mena de petita noblesa. No és difícil 

trobar documents on figuren, amb el títol de Cavaller, els 

hereus de la casa. Aquest títol no havia estat obtingut 

amb cap gesta heroica, sinó amb reiterades i generoses 

ofertes de farratge i del blat. (3) 

 

 

Joan 

Perucho 

 

 

Un lloc entre els 

morts 

Pels rials baixa el carro 

del sol, des de carenes 

de fonollars i vinyes 

que jo sempre recordo. 

Passejaré per l’ordre  

de vells xiprers immòbils,  

damunt la mar en calma. (4) 

 

 
 
Maria 
Aurèlia  
Capmany 

 

 

Cementiri de Sinera 

Súnion! T’evocaré de lluny amb un crit d’alegria, 

tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent: 

pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada, 

amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell. (5) 

 

J. V. Foix 

 

Les històries naturals 

Ta vida és un desig d’agilitat; 

voldria ser gentil i és massa forta. 

Ta vida és un desig llarg i callat; 

és com l’espectre d’una flama morta. (6) 

 

Marià 

Manent 

 

 

Elegies de Bierville 

Pels camins de la muntanya 

hi ha estepes i bruc florit. 

Melangia, dolça companya: 

ni una flor no he collit. (7) 

 

J. M. 

López-

Picó 

 

L’ombra i altres 

poemes 

  

6. L’any 1945 Marià Villangómez publica, en castellà, Sonetos mediterráneos, un llibre 

que havia escrit l’any 1943 amb el títol de Poemes mediterranis, i el 1946 retorna a 

Eivissa i exerceix de mestre a Sant Miquel, tot iniciant el que seria un dels períodes 

més fecunds de la seva creativitat, l’etapa de Balansat. Sant Miquel de Balansat és 

una vila eivissenca dominada per una església, que data del segle XIV, situada dalt 

d’un turó.  

a) A quin municipi pertany Sant Miquel de Balansat?  

b) D’on prové el nom «Balansat»?  
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c) Aquesta escultura de Marià Villangómez està 

situada molt a la vora de l’entrada a l’església d’un 
poblet eivissenc on va fer de mestre. Sabríeu dir el 
nom d’aquest poble? 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Foren molts els reconeixements i els premis que Villangómez obtingué al llarg de la 

seva vida, però si hem d’esmentar-ne un d’especial significació, aquest és el Premi 

d’Honor de les Lletres Catalanes, que li fou atorgat l’any 1989.  

 

Ompliu els buits d’aquesta taula amb els anys i els premis i/o reconeixements amb què 

fou distingit el poeta eivissenc: 

Any Premi 

 Premi Cantonigròs per Sonets de Balansat 

1984  

1984  

 Premi Cavall Verd de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (John 

Keats: Isabel o el test d’alfàbrega / La vigília de Santa Agnès) 

1987  

 És declarat fill il·lustre de la Ciutat d’Eivissa 

1989 Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 

1993  

 Doctor Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears 

1999  
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III. «UNA POESIA ÉS UN PRODUCTE COMPLICAT» 
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1. LA POESIA DE L’AUTOR 

1. Elegies i paisatges, el primer llibre de poesia de 

Villangómez, fou escrit entre 1933 i 1943. El paisatge, el pas 

del temps reflectit a través de les quatre estacions i l’amor són 

els temes essencials d’aquests poemes.  

a) Llegiu aquests poemes i relacioneu-los amb l’estació 

corresponent: 

  1     2 

Estovada de pluja,   Sol post. El vespre davalla 

la terra es deixondia   damunt el camp pla i obert. 

del mort estiu ardent.   L’hort és més tendre i més verd. 

    Encara el pagès treballa. 

Lliures, àgils, als cants   

ascendien amb joia,   El reflex d’un reguerol. 

a la tarda, els ocells.   L’infant torna amb la porcella 

    i l’al·lota amb la vedella 

A l’horitzó, ferits   pel pacífic corriol.  

de llum, vagaven núvols 

per l’aire transparent.   La sínia es queixa, cansada, 

    i al safareig cau el broll 

Somiaven campanes,   amb un alegre soroll 

dins la volta de vidre,   que emplena l’hora callada. 

amb l’hivern ja proper. 

    L’era amb els daurats pallers, 

Les fulles tremolaven   la casa cúbica i blanca, 

a la fina carícia    les dacseres de la tanca 

de la gran mà del vent.   i el racó dels tarongers. 

 

El vent, que esdevindria  I l’hortolana disposa, 

guillotina, aviat,    sota el parral, la frescor 

d’un aspre i prim acer.   de l’aromàtic meló 

    i la síndria verda i rosa. 

 

b) Cerqueu el significat de les paraules següents:  

deixondir, vagar, porcella, al·lot, corriol, sínia, safareig, era, dacsa 
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2. Amb tot, al voltant d’aquests nuclis temàtics, n’hi ha altres de prou significatius com 

l’amor, la terra, el temps o l’absència.  

 
Llegiu el poema següent i analitzeu-ne: a) tema, b) tipus de composició, c) mètrica, d) 

rima: 

 
Sense tu, amor, la glòria d’aquest dia. 

Sense tu aquest sol tebi, clar i madur. 

Sense tu l’oratjol que el mar envia 

i la sentor que de passada duu. 

 
Sense tu aquesta mica d’alegria 

que m’escalfa per dins, foc insegur. 

I fins la ment, que amb el teu nom s’omplia, 

gairebé riolera sense tu. 

 
I sense tu, que és curta la volada 

del meu goig! La mesquina flamarada 

manca d’ardor i s’apaga en un moment. 

 
Perquè tu n’eres l’ànima, ara absent. 

I entre el dia aliè, una altra vegada, 

vaig per fondals d’etern enyorament. 

 
3. «Terra natal» és un dels poemes més coneguts de Marià Villangómez. Llegiu-lo i 

contesteu les preguntes següents: 

 
Arrelar com un arbre dins la terra: 

no ser núvol endut d’un poc de vent. 

Sobre els camps coneguts de cada dia, 

veure un cel favorable i diferent. 

Mirar com cau, quotidià, el crepuscle, 

cada cop renovant-me el sentiment. 

Damunt la terra nostra i estimada, 

del cor neixen el pi, l’aire i l’ocell. 

El blanc record de la infantesa hi sura, 

i ha de fer bo, aquest sol, als ossos vells. 

Vull escoltar-hi aquest parlar que arriba 

de molt antic als llavis de la gent. 

El meu amor, la ferma companyia, 

vull somiar-hi, entre la mar i el vent. 
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a) Per què ens diu: no ser núvol endut d’un poc de vent? 

b) Quina relació té aquest vers amb: veure un cel favorable i diferent i amb cada 

cop renovant-me el sentiment? 

c) A què es refereix quan diu El blanc record de la infantesa [...]? Quin recursos 

literaris utilitza?  

d) Quina és la parla que arriba / de molt antic als llavis de la gent? 

 
4. Els poemes de Terra i somni estan escrits entre 1943 i 1946, i els temes són molt 

semblants als del primer llibre: la terra i l’amor. El llibre fou editat l’any 1948 per 

l’editorial Moll. Francesc de B. Moll fou el capdavanter de l’editorial homònima fundada 

l’any 1934 i dugué a terme l’enorme tasca de donar continuïtat al Diccionari català-

valencià-balear.  

 
a) Sabríeu dir qui fou l’iniciador d’aquest diccionari?  

b) De quina institució fou president?  

c) Quin congrés va promoure l’any 1906? 

 
5. L’amor i la terra tornen a ser els temes centrals 

d’aquest nou llibre fet a Cornellà, ciutat molt a la vora de 

Barcelona, i a Eivissa, tal i com afirma el mateix poeta:  

 
Terra i somni és obra realitzada a Barcelona, a l’immediat Cornellà i, durant les 

vacances, a l’illa, però quasi sempre l’ambient és eivissenc. Vaig acceptar el 

suggeriment de distribuir el recull en dues parts, una més essencialment 

referida al «somni», i l’altra, a la «terra»; jo, abans, en donar títol al llibre, 

entenia que tots els poemes, tant els amorosos i els altres de la primera part 

com els de la segona, participaven de l’un i de l’altre component, indestriables. 

(p. 26) 

Marià Villangómez, Parlar i escriure 

 
La simbiosi terra/amor resta palesa en quatre poemes que duen com a títol un mot 

altament significatiu: «Presència». Llegiu el poema número 4 d’aquesta sèrie i 

contesteu les preguntes següents: 

 

¿Quina veu de la terra o sobirana 

llum del cel congrià, pura, dins meu, 

la idea pressentida de tu, humana 

bellesa? Alta esperança, crit que em féu 
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una carn llunya, terrenal germana 

d’un somni que vegé el teu front de neu, 

l’esguard que ordena amor i amor demana 

sota la cella interrogant i lleu, 

 
el pit, dolç al pesant rostre captiu 

que, absent de tu, l’angoixa torna ombriu, 

els llavis on els besos sense nombre 

 
sota tendrors oculten llur estiu, 

alta imatge desperta en la meva ombra 

des del teu món que em tempta i em somriu. 

 

a) Quina figura retòrica trobem en la primera estrofa? 

b) Quins encavallaments trobem al llarg de tot el poema? 

c) De quina composició es tracta?  

 
6. Al poema número 4 de la sèrie «Amor», el poeta sembla voler construir, mitjançant 

la paraula, la imatge real, l’amor real. Un procés simbòlic en què també podem 

incloure la terra.  

a) En quins versos considereu que el poeta elabora aquest procés?  

b) Localitzeu-ne les metàfores. 

 

Sí, dibuixar-te, a còpia 

de versos; que els intents 

constants vagin, inhàbils, 

figurant el relleu 

de bellesa; emmotllar-te 

de poesia, més 

precisa cada volta, 

i, com l’aire en la pell, 

que arribi al dolç contacte 

de tu el meu pensament. 

Que el vers prengui la forma 

teva, com l’amor meu, 

i que hi restis impresa, 

ja eterna i diferent. 

No pura estàtua, freda 

com un marbre quiet: 
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càlida com la vida, 

oferta al goig, al bes, 

com l’amor t’afaiçona, 

com et veig, com no ets, 

com ets, sí, última imatge 

del meu somni ascendent. 

 

7. El tercer llibre de poesia de Marià Villangómez és Poemes mediterranis. Escrit entre 

novembre de 1943 i setembre de 1944, fou editat en castellà l’any 1945 amb el títol de 

Sonetos mediterráneos. Aquest llibre tanca el primer volum de les Obres Completes de 

l’autor editades per Llibres del Mall l’any 1986. La temàtica de Poemes mediterranis 

abasta la que ja havia aparegut a Elegies i paisatges i a Terra i somni, però n’afegeix 

una, la pintura, fins aleshores encara inèdita. L’admiració que Villangómez sentia per 

la pintura de Narcís Puget es manifesta amb dos poemes dedicats a un quadre del 

pintor intitulats «A Narcís Puget pel seu quadre “Pins de Santa Eulàlia”». Ara bé, Puget 

no és l’únic pintor que acompanya l’itinerari de Villangómez. La seva obra completa és 

il·lustrada per en Vicent Calbet; les portades dels llibres D’adés i d’ahir i El llambreig 

en la fosca són obra d’en Josep Marí, i al número 10 de la revista Eivissa, editada per 

l’Institut d’Estudis Eivissencs l’any 1980, apareixen dues pàgines de pintors eivissencs 

que dediquen llurs obres al poeta. Si bé Narcís Puget i Viñas fou el predecessor de la 

pintura eivissenca del segle XX, no hem d’oblidar els dos grups fonamentals sobre els 

quals gira la gran activitat pictòrica eivissenca a partir de la segona meitat del segle XX: 

«Grup Ibiza 59» i «Grup Puget».  

 

Cerqueu dades sobre aquests dos grups i relacioneu-los amb els artistes següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwin Broner 
Antoni Marí Ribas 
Hans Laabs  
Antoni Pomar 
Vicent Ferrer Guasch  
Katja Meirowsky 
Heinz Trökes 
Vicent Calbet 
Antonio Ruiz 
Erwin Bechtold 

Grup Ibiza 59 

Grup Puget 
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8. Aquestes quatre fotografies corresponen a Antoni Pomar, Vicent Ferrer i Guasch, 

Vicent Calbet i Narcís Puget. Esbrineu qui és qui:  

 

 

 

 
 

 

a)___________________ 

 

 
   

 

 

 

 

 

 b)_____________________ 

 

    

 

 

 

c)____________________ 

 

 

 

 

 

 

d)____________________ 

 

 

9. Aquí teniu, fragmentat en versos i tant en versió castellana com en versió catalana, 

el primer dels dos poemes dedicats «A Narcís Puget pel seu quadre “Pins de Santa 

Eulàlia”» (la versió castellana va aparèixer a la revista Eivissa, núm. 21, 1992). 
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Associeu els versos castellans amb els corresponents catalans i, posteriorment, 

ordeneu-los: 

    
I       I 

el mundo entre el undoso azul desierto  Aquesta escorça d’or, taques de calç i fulles, 

Esta áurea corteza con que asoma   amb el teu insistent esguard has corregut 

ha andado tu mirada, desde el huerto  de l’hort vora la costa fins al bosc que s’enfila. 

Entre horizontes plenos de su aroma amb què guaita un món breu entre un mar onejant, 

hasta el pinar izado por la loma.   Enmig dels horitzons que el seu secret enclouen 

El pueblo sorprendido ha descubierto  -dura feina geòrgica o gaudi que es desferma-, 

-geórgico trajín o gozo abierto-   aquest poble sorprès has descobert 

Gesto y color que tu pintura doma.   Avui ens duus la tela solellosa, 

dos pinos que dilatan su ramaje   gest i color ja abstrets per la teva pintura. 

Hoy nos traes tu lienzo soleado,   vora un camí per on avançar sense pressa. 

Alto atril para el pájaro encantado,   dos pins esvelts que estenen el brancatge 

eco de la blandura de la brisa.   Alt faristol per a l’ocell cantaire, 

junto a un sendero para andar sin prisa.  ressò de la blanesa de l’oreig. 

sombra frente al latido del paisaje,   ombra enfront del batec del paisatge ardorós, 

 

10. L’any 1950, publica Els dies, obra escrita entre els anys 1946 i 1949, i el 1954, Els 

béns incompartibles, escrita entre 1947 i 1951.  

Villangómez arriba a Sant Miquel de Balansat l’any 1946, i durant tretze anys aquest 

poblet del nord-est de l’illa serà el nucli de l’etapa més fructífera del poeta. Amb motiu 

de la publicació d’Els dies, Salvador Espriu adreçà una carta al poeta eivissenc en la 

qual es relaciona la poètica de Villangómez amb la dels millors poetes contemporanis, 

tant catalans com estrangers. Un fragment d’aquesta carta, datada el 2 de setembre 

de 1951, diu el següent:  

Un món enlluernador, a la manera de Valéry, a la manera del de Guillén, a la 

manera del guany del millor mossèn Costa: heus aquí la impressió primària i 

dominant que em deixa la lectura del vostre llibre. Un món de clara llum, a la 

manera de les conquestes líriques dels nostres grans contemporanis Vinyoli i 

Rosselló. I també la victòria de l’esforç d’una personalitat extremadament 

pulcra, d’una ànima cristal·lina, d’un home asserenat i bo. 

Paul Valéry, Jorge Guillén i Costa i Llobera, al costat de Joan Vinyoli i Bartomeu 

Rosselló-Pòrcel. Abans hem fet referència als dos darrers poetes, però podríeu cercar 

dades de tots els poetes esmentats? A quina generació o moviment podem situar-los? 

Ompliu la taula següent amb les dades que hàgiu trobat: 



47 

 

Simbolisme Postsimbolisme Generació del 27 Escola Mallorquina 

    

 

11. A Els dies, el paisatge de Sant Miquel és fonamental, però aquest llibre també 

marca un cert trencament amb els tres anteriors, atès que el poeta aprofundeix, 

segons diu Jean Serra al seu llibre A la vora de Villangómez, «encara més en la seva 

ànima, en la dels altres homes, germans seus, i en l’essència de la terra nadiua, des 

d’on la meditació s’universalitza cada cop més i més».  

Cerqueu en aquest fragment del poema «Pròleg» aquests trets fonamentals a què fa 

esment Jean Serra: 

[...]         

No volia avançar. 

Però una força invisible 

em duia amunt, 

a treure el cap i l’esguard àvid 

per sobre el tou creixent dels dies, 

per sobre el feix dels dies que ja havien caigut. 

–Els morts estan sepultats 

sota el sec fullac dels dies–. 

 

Llavors el món era nou, 

i em quedava aturat per sorprendre la nit, 

sol i recorregut, d’improvís, per l’oreig. 

L’abril, la pluja eren nous, 

i l’alta vermellor que un crepuscle envaïa 

era recent i inesperada. 

 

I ara també, un dia, de sobte, 

es tornen totes les coses noves i transparents, 

llac per a un bany fresquíssim, 

i una antiga sorpresa reviu en un cor vell, 

i un amor que se sap caduc 

s’aferra al viu color del món. 

[...] 
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12. A partir de la lectura d’aquest poema, escriviu tots els elements que fan referència 

al paisatge, trobeu-ne la personificació i interpreteu la metàfora dels dos darrers 

versos: 

Foscos núvols s’estiren cap a la tramuntana, 

contra les transparències tenyides de ponent. 

Encara lluminosos, cel i mar; i la plana 

i l’espatller de serres, ombrívols dolçament. 

 

Es desplega la corba suau de la badia. 

La vila emmurallada, vaixells, a l’un costat. 

L’ horta fràgil i densa, a l’altre: la masia, 

l’arbre, el conreu, s’acosten al port endormiscat. 

 

Enfora s’obre el mar, enllà de fars i roca. 

Damunt, aire, blavor, la llum del primer estel. 

Que estreta, l’illa! –Amor!–. Però obrint-se la soca, 

a flor d’aigua, les branques són d’horitzons i cel. 

 

13. Una secció d’Els béns incompartibles, «Cap a un hivern», està formada per setze 

tankes el component central de les quals és el paisatge. Margarida Aritzeta, al 

Diccionari de termes literaris, defineix la tanka d’aquesta manera:  

 

Gènere poètic d’origen japonès, és una composició breu d’una sola estrofa 

anisosil·làbica, de cinc versos femenins, generalment blancs, que sumen ________ 

síl·labes, comptades també les àtones finals.  

 
A partir de la lectura d’aquests poemes de la secció esmentada, escriviu a sobre de la 

línia anterior la quantitat de síl·labes que ha de tenir una tanka: 

 

IV    VI    IX 

Perdut, vés, busca.  Avui no esperis   Fulles humides, 

...Però l’hora, assaltant-te, cap cant ni viva espurna. al carrer amuntegades. 

durà el vers màgic,  Veus la tristesa   Plou. Passen ombres. 

el paisatge que esperes, d’allò a què et resignaves. Encara visc, encara 

un cor on acostar-te.  També hi vindrà la joia.  em parlen nit i pluja. 
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14. Al disc del grup eivissenc UC Entre la mar i el vent. UC canta a Marià Villangómez, 

trobareu les adaptacions de dos poemes del llibre Els 

béns incompartibles; l’un és un fragment de l’intitulat 

«D’ara endavant», i l’altre, del poema «Illa». 

 

El grup UC va ser fundat per Joan Marí, Victorí 

Planells i Isidor Marí l’any 1973, en plena agonia 

franquista. Aquesta no és la primera vegada que 

aquest grup musica poemes de Villangómez; abans ja 

ho havia fet, per exemple, a «Camins de migjorn». Ara bé, què és un «uc»? El 

Diccionari català-valencià-balear us en donarà prou informació i, si voleu sentir un uc 

ben autèntic, escolteu l’entrada de la cançó «Anàrem a Sant Miquel», pertanyent al CD 

Cançons d’Eivissa. 

 

15. «D’ara endavant» és un poema/manifest en què el poeta ens parla del desig –

fixeu-vos en el temps verbal emprat–, d’allò que és i d’allò que arribarà a ser, de la 

terra i de l’home, de l’illa i de l’amor. Un cop llegit el poema: 

a) Ordeneu els mots en els següents camps semàntics: cos humà, paisatge i 

fenòmens atmosfèrics. 

b) Què cerca, en definitiva, el poeta?  

c) Com s’expressa el jo líric?  

d) A què fa referència la imatge del segon vers?  

e) Què vol dir l’expressió tosos borrallons?  

f) Quin és el temps verbal predominant al llarg de tot el poema?  

g) Per què creieu que, de manera sovintejada, empra aquest temps?  

h) Com interpreteu la metàfora continguda a: i mirades que ens prenen dins llur 

gorg de tendresa?  

i) Què significa la sang que palpita davall els llavis? 

j) Quina figura literària conté el vers: la carn que t’enamori? 

k) Indiqueu quines són les anàfores que apareixen al poema. 

l) Indiqueu també els asíndetons, els polisíndetons i les enumeracions. 

m) Hi veieu alguna personificació? Quina o quines? 

n) Hi trobeu algun paral·lelisme sintàctic? 

D’ara endavant, sota un cel variable, 

veuràs muntanyes i petites valls, dins un anell d’escuma; 

veuràs camins i cases perdudes, i els arbres i els sembrats, 

http://dcvb.iecat.net/
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i les herbes i mates que no sembra ningú. 

I veuràs més que mai que els núvols són tosos borrallons, 

que el vent passa encenent la gran brasa del dia, 

que la pluja és la núvia resignada del vent, 

i que la nit eixampla, enllà de cors i estels, 

la seva cova de silenci. 

Cercaràs a la terra no sabràs què, la vida, 

això tan senzill que ens hem trobat als braços, 

aqueixa cosa vaga de la qual només sabem el nom, 

i que ens duu cap a tot sense retorn possible, 

boscos, camins, pluja i estrelles, 

vida tota lliurada damunt un vast deler ignorat. 

Cercaràs sobretot cossos vius com és encara el teu, 

que com el teu anhelin esguards, contactes, besos, 

cossos on és la vida bella, carn animada 

i modelada per una ardent força vital. 

Oh, que delicadament, que apassionadament dret o ajagut 

s’ofereix, transitori, un bell cos de vegades! 

Hi ha fines cabelleres on amagar-s’hi els dits, 

i somriures que busquen el fons del nostre goig, 

i pits on deixar caure la gravetat dels besos, 

i mirades que ens prenen dins llur gorg de tendresa. 

Buscaràs aquests colls que creen amb un gir l’harmonia, 

buscaràs unes celles que tinguin vida sobre uns ulls 

–potser només la vida de la bellesa–, 

una pell buscaràs que inviti els llavis 

pel matís, la tibantor, la sang que davall hi palpita, 

una cintura que tempti l’avidesa del braç, 

una boca on un encís ens demani que hi recerquem ventura 

Oh, no! No tots els llavis, 

tots els ulls, fronts o cossos 

fereixen aquesta ànsia de la vida. 

Buscaràs, triaràs, entre les joves existències, 

la carn que t’enamori, 

pels camins, a les cases, entre el cel i la terra. 

Repertori de boques, d’esguards, de cabelleres, 

de gestos o posats, expressions, paraules, 

pedres, núvols, crepuscles, estels, gaudis, 

i pàgines de llibres, i somnis, i sospites. 
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Ah, servar aquestes formes que en somni es transfiguren, 

recordar aquesta sang que és perfum dins la nostra, 

perseguir-la entre el vent, els treballs, el misteri, 

retrobar la bellesa ja pura i destriada, 

i saber que és ací, i que és nostra la terra! 

 

16. El poema «D’ara endavant» pertany a la darrera secció del llibre, «Tristesa que és 

amor». Aquesta secció ve encapçalada per uns versos d’Antonio Machado: ...hoy 

siento por vosotros, en el fondo / del corazón, tristeza, / tristeza que es amor!  

 
Quan Villangómez fa referència a la biblioteca del seu pare, comenta:  

 
Pel que fa als poetes moderns –moderns d’aquell temps–, castellans o 

catalans, gairebé no disposava de cap llibre. Però el meu pare, en un 

dietari de propaganda mèdica, de tapes vermelles, copiava alguns 

poemes que li agradaven, i fins i tot gaudia recitant-los en veu alta. A més 

d’escoltar-los, jo els llegia al llibre una vegada i una altra. [...] Quant als 

poemes castellans copiats, admirava la sonoritat i el lirisme dels de 

Rubén, però em sentia estranyament commogut, ja de bell antuvi, amb 

els d’Antonio Machado. En alguns dels meus primers versos es reflectia 

aquesta adoració, que anava mesclant-se amb la de nous exemples. Ja 

fora de l’àmbit dels llibres familiars, i també amb l’anada a Barcelona a 

estudiar, vaig poder eixamplar el meu coneixement de Machado i d’altres 

poetes. (p. 121) 

      Marià Villangómez, El llambreig en la fosca 

a) A quina generació pertany Antonio Machado? 

b) Quins altres escriptors formen part d’aquesta generació? 

c) Podríeu escriure tres títols d’obres d’Antonio Machado? 

 

17. Amb Sonets de Balansat, llibre editat a Barcelona l’any 1956, Villangómez guanyà 

el Premi de Poesia de Cantonigròs.  

 

a) Sabríeu dir-ne l’any?  

b) Qui va ser el gran impulsor d’aquest premi? 

c) A quina comarca pertany Cantonigròs?  

d) Per què se’n diu Cantonigròs?  
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18. Alguns estudis literaris han intentat, bé per la consciència d’insularitat, bé per la 

temàtica –el paisatge–, adscriure Marià Villangómez en l’anomenada Escola 

Mallorquina. El poeta eivissenc, però, en un pròleg de 1977, afirmà:  

 
Circula un error, sobre la meva poesia, que si no és, ni de lluny, unànime, veig 

bastant estès. És la meva adscripció com a poeta de l’Escola Mallorquina, amb 

la qual no tinc res a veure.  

 
És evident que la poètica de Villangómez no pot adscriure’s a aquest corrent literari. 

Ara bé, de manera aïllada, potser podem establir algun tipus de comparació amb un 

poema clàssic, «El Pi de Formentor», de Miquel Costa i Llobera, un dels poetes que 

van precedir l’Escola Mallorquina (podeu escoltar-lo, interpretat per Maria del Mar 

Bonet, a Música de poetes).  

 

a) Feu una lectura comprensiva dels dos poemes i establiu-ne els punts de 

semblança. 

b) Quins foren els poetes més representatius de l’Escola Mallorquina? 

 

Pi ver      El Pi de Formentor   

Solitari i reial, tota una plaça   Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,  

cal per al seu repòs solemnial,   més poderós que el roure, més verd que el taronger, 

per al brancatge estès més àmbit cal,  conserva de ses fulles l’eterna primavera,  

més ombra a dins per als ocells que abraça.  i lluita amb les ventades que atupen la ribera,  

       com un gegant guerrer. 

Amb deu o dotze de la seva raça,     
quan més, s’ajunta. Aixequen llur front alt  No guaita per ses fulles la flor enamorada; 

i rodó, cadascú individual;    no va la fontanella ses ombres a besar;  

veïns, però sense acostar-se massa.  mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada  

      i li donà per terra l’esquerpa serralada,  

Devora hi ha conreus, boscos, camins.    per font la immensa mar. 

El pi ver es destaca, noble, i fins     
apar que sols per a la roja escorça   Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina, 

      no canta per ses branques l’aucell que encativam; 

i l’ampla copa enviï llum el sol,   el crit sublim escolta de l’àguila marina, 

que del cel s’hi recalqui l’últim vol,   o del voltor qui passa sent l’ala gegantina 

i tot amb un posat auster de força.   remoure son fullam. 

  M. Villangómez  
      Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta; 

      revincla per les roques sa poderosa rel, 

      té pluges i rosades i vents i llum ardenta,  

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=499&autor=81
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      i com un vell profeta, rep vida i s’alimenta 

       de les amors del cel. 

 
      Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge: 

      domina les muntanyes i aguaita l’infinit; 

      per ell la terra és dura, mes besa son ramatge 

      el cel qui l’enamora, i té el llamp i l’oratge 

       per glòria i per delit. 

 
      Oh! sí: que quan a lloure bramulen les ventades 

      i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal, 

      llavors ell riu i canta més fort que les onades, 

      i vencedor espolsa damunt les nuvolades 

       sa cabellera real. 

 
      Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura, 

      com a penyora santa duré jo el teu record.  

      Lluitar constant i vèncer, regnar sobre l’altura 

      i alimentar-se i viure de cel i de llum pura... 

       oh vida! oh noble sort! 

 
      Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada 

      i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals. 

      Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada, 

      i tes cançons tranquil·les ‘niran per la ventada 

       om l’au dels temporals. 

         M. Costa i Llobera 

 
19. Sonets de Balansat és un llibre ple de riqueses simbòliques. El poema següent és 

una manifestació prou clara d’un d’aquests símbols, potser el que més ens identifica a 

tots plegats: 

Darrera de les naus, com una estela 

que el temps no esborra, com un solc obert 

a la sement més noble, fou complert 

el destí d’una llengua amb llast i a vela. 

 
Redossada entre roques, ara anhela 

retornar al mateix port, no pas desert, 

oh gallardets i pals on és despert 

un neguit i on un flam es desentela! 

 
El mot illenc duu salabror marina, 

soledat, llum de feixes en saó, 

aires on el pi vola amb la savina, 
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el goig amb rels d’esforç i de dolor. 

Veureu un batec d’ales de gavina 

i brins novells de l’íntima llavor. 

 

a) Un cop llegit, sabríeu dir-ne el títol? Escolliu-ne un entre aquestes tres opcions: 

1) Destí 2) Retorn 3) Als poetes catalans amics. 

b) Quin n’és el tema? 

 

20. Una de les 

característiques de la poesia 

de Marià Villangómez és la 

memòria constant del passat 

proper i llunyà. Al poema 

«Puig des Molins», ens mena 

a l’antigor més primerenca. 

Fixeu-vos bé en el plànol i en 

les fotografies i, fent una mica 

d’història, contesteu les 

preguntes següents tot 

consultant, si voleu, l’adreça 

web Necròpolis del Puig des 

Molins: 

a) Què és Puig des Molins?  

b) A quina època pertany? 

c) Per què té aquest nom? 

 

 

21. Un dels darrers poemes del llibre és «Al poeta eivissenc Idris Ibn Al-Yamani també 

anomenat Al-Sabini», poeta en llengua àrab nat a Eivissa a finals del segle X. Però, 

per què creieu que també era anomenat Al-Sabini?  

http://dgcultur.caib.es/user/cultura/museus/museupuigdesmolins/puigdesmolins.htm#inici
http://dgcultur.caib.es/user/cultura/museus/museupuigdesmolins/puigdesmolins.htm#inici
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22. El poemari La miranda, el setè llibre de poesies de Marià Villangómez seguint 

l’ordre de les Obres Completes, fou escrit entre 1947 i 1957, i s’edità per primer cop 

l’any 1958. Segons Joan Mas i Vives, aquest llibre és un recull que aplega obra 

dispersa, amb força poemes ocasionals, escrits en èpoques diverses, alguns coetanis 

als d’Els béns incompartibles. (Domini fosc, p. 126)  

Formentera, la petita de les Pitiüses, és vista en el poema homònim de Villangómez 

com la terra germana, la terra que clou en el decurs de les estacions el mar pitiús. 

Llunyana, i just a tocar,    Formentera breu i dura, 

sola i fent-nos companyia,    creuada de l’oratjol, 

cap a la part del migdia    estesa davall el sol 

Formentera ens clou la mar.   en una tarda madura! 

 
I entre ribera i ribera,    Nu i esquerp pla formenterer 

amb un rosari partit    de marès i roca viva, 

d’illots que treuen el pit,    sense defensa en l’aspriva 

resta la mar presonera,    mossegada del febrer! 

 
terrassa del mariner,    curta, esquiva primavera, 

íntim quintà de les illes,    colpidor encís d’un instant, 

blau laberint de cruïlles    dolça espasa reposant, 

que doble costa reté.    en un somni, a Formentera! 

 
La Savina: zenital    entre es Caló i l’ampla platja 

el foc, i la terra estreta.    cap a un peu que hi consentís 

Una carretera dreta,    la Mola, enfilat pendís 

estanys, savines i sal.    tot revestit de boscatge. 

 
Sant Francesc, esglesiola   Alta Mola, extrem replà, 

amb brau posat de castell,   dura cinglera rodona, 

porta entorn com un anell   on a baix, lenta, mor l’ona 

el clar paisatge que vola.   i a dalt, avinent i clar, 

 
Assolellats els camins    reposa l’espai pregon; 

de sorra; de roques netes,   desembarassat paratge 

la plaça amb quatre casetes;   d’un rar i ascendent viatge, 

i, més amunt, uns molins,   últim pas a un altre món. 

 
molins on la vela espera,   Dos molins roden de dia, 

entre vuit vents, quin vindrà   els focus d’un far de nits. 

a moldre aquest poc de gra   Pels caminois abaltits  

d’on prengué nom Formentera.   el silenci s’esgarria. 

 
Camps de pedra, algun bocí   A queixes de solitud 

de terra més agraïda,    vespral campana contesta. 
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figueres d’ombra adormida   A la Missa de la festa 

i front auster d’algun pi.    un feixet de gent acut. 

 
Formentera no té hortada,   Són els homes, amb l’escassa 

però no manquen tancons   terra, amb volts de mar tan grans, 

d’algues i peixos, al fons   més que fidels terrassans 

de l’aigua verda i salada   veles que el vent arrabassa. 

 
Cala Saona amb l’areny,   Formentera: mar i cel 

espadats de Barbaria,    entorn d’un cor d’avidesa. 

gran arc obert al migdia,   Es despulla la bellesa 

Formentera que s’estreny   per unir-se a eixuta arrel. 

 

a) Situeu al mapa els indrets següents: la Savina, Sant Francesc, Cala Saona, Cap 

de Barbaria, es Caló, la Mola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) D’on prové el mot «Formentera»? 

c) Escriviu el nom dels vuit vents i llurs direccions. 

d) Escriviu el significat dels mots següents: braó, oratjol, marès, aspriu, tancó, areny 

i abaltir. 

 

23. Una poesia de La miranda que reflecteix millor un dels costums més arrelats de 

l’illa és «Ball pagès». El ball pagès és el nom mitjançant el qual, segons l’Enciclopèdia 

d’Eivissa i Formentera... 

 
[...] es designa el conjunt de danses tradicionals de les Pitiüses. Són balls 

pertanyents a la societat rural que tenen com a característica comuna una clara 

diferenciació entre els papers de l’home i de la dona. Aquesta, amb actitud 
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submisa, recull els braços al cos i fixa la mirada en terra, mentre amb passes 

molt curtes i ràpides va descrivint cercles dins els quals actua l’home. Ell, en 

canvi, no té uns passos predeterminats, i balla fent grans bots i llançant les 

cames, tot esforçant-se per seguir la balladora amb la mirada; mai no li ha de 

donar l’esquena. 

 

Pel febrer,     A lluir i encativar, 

quan canvia flor per fulla   amb voltes gentils, donzella! 

l’ametller,     A trenar la dansa bella, 

i el Pla Roig, amb nova brulla,   amb peus alats, jovençà! 

de roig torna verd, se’n va   A ballar, 

a ballar      entre el vent, sota el cel, 

el jovent,     entre els camps de Sant Miquel! 

alegre de cel i vent. 

El tambor ja fan sonar,    Au, a ballar, mentre el sol 

la flaüta ja se sent.    brilla al cel! La nit no espera! 

A ballar,     És un vol 

entre el vent, sota el cel,   el ball, al pi d’En Noguera. 

els fadrins de Sant Miquel.   Modesta, l’al·lota avança 

      a passes curtes. Lleuger, 

Tot camí     volta el jove aquesta dansa 

acosta el camp cap al pi   de tots els bots que sap fer. 

d’En Noguera.     La gent, ballant, va animant-se: 

Com una era     no ballar 

hi ha davall,     no pot ser. 

i allí, a la tarda, és el ball.   A ballar, 

Engresquen, vulguis que no,   entre el vent, sota el cel,  

la flaüta i el tambor.    els alegres fadrins de Sant Miquel! 

L’al·lota no es fa pregar, 

la gent ha obert rotllo, i dins, 

a dansar 

els fadrins! 

A ballar, 

entre el vent, sota el cel, 

els fadrins de Sant Miquel! 

 

Més ample que el de la gent, 

formen rotllo els puigs, i encara 

un cinyell d’escuma clara 

fan i desfan mar i vent. 

Transparent 

és el goig 

del Pla Roig 

i el jovent. 

 

a) Segons Margalida Pons, Villangómez imita, amb el balanceig versal, el ritme dels 

balls populars eivissencs. Sabríeu dir per què? 
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b) Amb l’ajut del professor o la professora de música, proveu de reproduir la dansa 

que figura al pentagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansa plana o curta d’Eivissa. Recollida per Manuel García Matos i 

facilitada per l’Instituto Español de Musicología (dins I Jornades de 

Cultura Popular de les Pitiüses. Ahir. Avui. Ball pagès, p. 85) 

 

c) Si voleu veure i /o escoltar una mostra de ball pagès, feu clic a aquests enllaços: 

You Tube i Ball pagès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix sobre un moment del ball pagès (I Jornades de Cultura Popular  

de les Pitiüses. Ahir. Avui. Ball pagès, p. 87) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tlcOvmWiDu0&feature=related
http://www.santjosepballpages.com/ballpages
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24. El penúltim llibre de poesia de Marià Villangómez, El cop a la terra, fou escrit el 

1956 i editat per primera vegada l’any 1962:  

 
El formen vint-i-dos poemes íntimament vinculats a la terra i a l’home i la dona 

eivissencs. No hi ha seccions ni tan sols sèries, i el vers lliure que compon 

cadascun dels poemes s’identifica amb aquest caire més viu, i fins i tot 

espontani, del poeta eivissenc. (p. 98) 

 
Jaume Marí, Marià Villangómez: una aproximació  

 
A voltes, amb més o menys fortuna, s’ha especulat sobre la possible adscripció del 

llibre al període del realisme històric. Consulteu a l’Enciclopèdia l’entrada «realisme 

històric» i, un cop llegida, comenteu l’afirmació que fan Jean Serra i Isidor Marí en el 

llibre La nostra pròpia veu:  

 
El cop a la terra és un llibre objectiu en el sentit que [...] la individualitat del 

poeta és obviada; però la seva visió de la personalitat col·lectiva d’Eivissa no 

es redueix a una externitat objectivista, sinó que penetra volgudament en la 

mentalitat del nostre poble. 

 
25. Tot seguit us mostrem uns quants fragments de diferents poemes del llibre. 

 
a)Tots els poemes tenen una característica unitària. Sabríeu dir quina és? 

b) Cada poema té uns mots destacats. Per què s’han escollit aquests i no uns 

altres? 

Els saliners 

Anaven al treball intens de les salines 

quan els calia feina o bé un guany no tan curt. 

Pel vestit, pel posat coneixedors. 

Seguint els vells camins cap al migjorn planer, 

cap a la blancor dura dels estanys. 

Eren els saliners, els qui deixaven 

la feina improductiva, el fruit escàs,  

i cercaven per feixes d’aigua espessa, 

de blancs i purs terrossos feridors 

de llum de fosc que ofusca, 

una vasta collita mineral, 

la riquesa quallada amb sols d’agost, 

de la qual un bocí, una petita part 

podia arribar a totes les mans que s’hi esforcessin, 

a mans necessitades que el treball endureix. 
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Sí, l’illa demanava a la sal dels seus mars 

el rosegó de pa que els camps prims li planyien. 

[...] 

 
Els carreters 

Aquest és bon ofici. 

Hom ho pensa, almenys, 

davant la lenta passada del carreter enlairat.  

És feina d’hores lentes,       

de llargs camins, de silencis pacientment passejats, 

sols interromputs        

pel mig diàleg breu entre l’ home i la bèstia. 

[...] 

    

    La ferreria» 

És un lloc plaent, l’obrador, i tot el dia, 

de bon dematí ençà, pica el mall a l’ enclusa. 

La ferreria té tot el camp al voltant 

i un gran pi que s’aixeca lleuger dins l’airecel. 

Passa el camí davant la porta oberta. 

Una imatge ja vella d’homes i bèsties. Clàssics 

la feina i el dibuix. El bon sol a l’eixida, 

ferro i carbó dintre negrors de cova, 

braços forçuts amb eines pesants, soroll alegre 

d’enclusa i mall fins a posta de sol. 

La feina sempre igual, sempre rústica: l’ eina 

que cal adobar, l’egua que cal ferrar, la roda. 

[...]        

 
Carbó i calç 

[...] 

Vells oficis illencs que la història recull, 

l’home sol entre els pins, 

la força del seu braç que en la destral acaba. 

I amb el ferro de cop esmolat, 

el foc, el vell foc amic ajudant-lo en la feina. 

La fusta es cou ella mateixa, 

mig ofegada, lentament; 

o cou, crema, devora amb pura flama 

la pedra viva fins al cor. 
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[...] 

 
Aquest és un dibuix d’un forn de calç tradicional. Si feu clic a aquest enllaç:  Els 

forns de calç, podreu aprendre’n el funcionament. 

 
26. El poema «Elles» és, pel seu contingut, un dels més significatius del llibre. 

Aquest fragment correspon a les dues primeres estrofes, però: 

 
a) Què creieu que vol dir el vers aïllat del començament? Per què té un guionet?  

b) Quins aspectes de la dona recull la primera estrofa?  

c) Quin significat tenen el versos, corresponents a la segona estrofa: El seu record 

avança / per la deserta nit dels joves? 

 

«Elles» 

–Això elles, les dones.      
     
Això: la casa, l’aviram...  

Aquí, emperò, també treballen    

en feines de més gruix.     

Surten al camp amb falçs o aixades, 

damunt la terra es vinclen,     

les defenen del sol capells i mocadors.    

Elles, les sempre mares,  

les esclaves pregones de l’amor. 

Els seus pits generosos, 

delícia de l’amant, 

dolça font abrigada per al desig del fill. 

 
Una paraula seva ens alegra o entristeix. 

Quanta il·lusió creix cap als seus ulls! 

El seu record avança 

per la deserta nit dels joves, 

encén profundament fins el repòs del son. 

Del seu esguard s’enjoien uns moments de la feina. 

Mireu na Catalina, xalesta pel camí. 

No porta la invasora mudada dels diumenges, 

com d’un ídol antic. 

El gipó deixa veure un poc de pit, els braços. 

Ha recollit la falda sobre el faldellí rosa. 

[...] 

http://www.xtec.es/~jgirabal/materialsgeolo/fornscalc.pdf
http://www.xtec.es/~jgirabal/materialsgeolo/fornscalc.pdf
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27. Declarat amb el vent, editat el 1963, fou el darrer llibre de poesies de Marià 

Villangómez. A propòsit del seu contingut, Joan Mas i Vives comenta:  

 

De fet, hi tornam a trobar formes i temes diversos: 

poemes impressionistes com els dedicats a ses 

Salines, recreacions de temes literaris universals o 

de rondalles populars, homenatges als seus autors 

preferits, i poemes ocasionals. (p. 129) 

 

Joan Mas i Vives, Domini fosc  

 

a) A «Indret de Catalunya», el poeta estableix un vincle 

indestriable entre Catalunya i Eivissa. Llegiu el poema i 

ompliu amb termes comparatius o igualitaris la taula següent.  

b) Per la lectura del poema, podeu deduir a quina banda de Catalunya fa 

referència?  

c) Quin sentit pren el mot «pàtria»? 

 

Aquí els prats són més alts que les més altes  

muntanyes de la meva terra estreta, 

i encara als horitzons més altes serres 

es veuen, però no la mar, per cap cantó la mar. 

I són roures i faigs el que són pins a l’illa, 

i esdevenen ruixats i esmolats vents d’altura  

els cels que ens enlluernen allà baix, 

a l’estiu, quan les terres s’eixuguen vora l’ona 

o amb el reg són els horts embostes d’ufanor. 

Però una llengua estén el seu respir 

modulat entre terres que s’allunyen, 

i vinc aquí amb uns mots a dents i llavis 

com per un pont d’un teixit ferm i fi 

que pot lligar les meves salines lluminoses 

als prats humits on les esquelles dringuen. 

 Accidents 
geogràfics 

Arbres Llengua i mots Antecedents 
lingüístics 

A Catalunya     

A Eivissa   
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Puc dir terra, camí o núvol com vosaltres, 

puc dir germà i sentir-me entre germans, 

i quan dic pàtria dic els vostres somnis, 

un regne fidelíssim pronunciat cara al llevant, 

on camins entre marges són de sobte veles al mar 

i on la meva paraula com flor de romaní, 

com fulla de figuera o d’atzavara, 

aquí té la llavor antiga, als plecs d’aquestes serres. 

I puc també dir noia o bé congost, 

perquè la meva boca, l’avesaren els vostres avis, 

i enfora dels meus cingles i de les meves platges 

vinc ara a compartir tota la vella herència, 

amb els seus guanys, prop de vosaltres. 

Abraço, abraçaré el contorn exacte 

que situa una illa dins l’amor, 

però no renuncio –massa amples són els braços– 

a tot aquest paisatge esdevingut paraules, 

i el faig i el roure estimaré amb els pins 

i els vostres mots que el meu tresor eixamplaran, 

tots ells forjats amb la mateixa flama. 

Ens entendrem amb llengua que serà feix d’espigues, 

i dins la nostra veu es gronxarà la pàtria. 

 
28. El poema «Lluna pagesa» és un dels més coneguts i cantats de Villangómez, de 

ben segur per l’adaptació que en feren els UC al disc, posteriorment editat en CD, En 

aquesta illa tan pobra. El poema narra una història, o un grapat d’històries, a propòsit 

d’una lluna pagesa que tot ho veu.  

a) Aprofiteu la vostra efervescència literària, sempre tan amagada, i feu la vostra 

pròpia narració: intenteu de passar el contingut poètic a un contingut narratiu, amb 

totes les variacions que calgui, sense oblidar les diferents temàtiques que ens 

ofereix aquest poema.  

b) Amplieu el vostre lèxic eivissenc i cerqueu el significat dels mots subratllats.  

 

Aquesta lluna pagesa     Hi ha nits de mala jeia.  La lluna, cansada i sola, 

aquí és més lluna que enlloc.  A la mal'hora, un deutor  té un escarruf i se'n va. 

Sortia grossa i encesa:   debades comptava, i veia  Sent empatx de la terrola, 

ara ha pres un color groc.   la lluna pel finestró.  no la veiessin tol·lar. 

 

Ja no veu carro ni mula   Un conill pensa: «Això és vida». 

ni el bestiar que es recull.   Un ca sent un dolç desig. 
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Si avorrida, ho dissimula,   La lluna, sempre eixerida, 

alta i clara com un ull.   es lleva un núvol d'enmig. 

 

Temps ha que dorm la gallina  I torna a mirar la plana, 

i els al·lots ja són al llit.   les serres i mar enllà. 

Na Xemena diu: «Au, vine»,  «Bona nit», de mala gana, 

a l'home mig adormit.   un diu (i el gall vol cantar!) 

 

No fa cas de petiteses,   El ric: «Tanta llum sobra; 

la lluna. Vol camp obert.   pluja per al blat, i prou». 

Sèquies, pins, camins, maleses:  L'altre: «Sense terra, pobre, 

tot ho mira amb aire expert.  en ço meu sí que no hi plou». 

 

Amiga de l'olibassa,   Una nit així és mentida 

de la granota i el mart.   que t'espanti, bo i poruc. 

(Qui dorm i qui va de caça,  Quan un calàpet no et crida, 

i qui mai troba que és tard.)  et fa companyia un uc. 

 

Vetlla el vent que sempre alena,  Lladre i adúlter, a l'una, 

i la font que sempre neix,   volen anar d'amagat. 

i l'ona damunt l'arena   Es queixen: «Aquesta lluna!» 

i, amb un badall, jo mateix.  I troba una ombra el pecat. 

 

Encara alguna parella   Tu que jugues, mentre guanyes 

no pensen a anar a dormir.  pertot hi veus resplendor. 

La vella hi alça una cella.   I quan hi deixes les ganyes, 

L'altre ull s'acluca: «Per mi...»  no saps si hi ha lluna o no. 

 

Un, mort de son, mentre es colga,  La lluna de lloc es muda, 

«no sé què pensen alguns»,  la lluna fa el seu camí. 

medita. «Ara hi ha qui es folga,  La serena cau menuda 

i demà serà dilluns.»   i arriba que tot té fi. 

 

 
29. Tal i com hem dit més amunt, Declarat amb el vent té una part d’ homenatge a 

alguns dels escriptors o pintors preferits per Villangómez. Llegiu els fragments 

seleccionats i relacioneu-los amb els títols corresponents (cada fragment té una 

pista prou vàlida per deduir-ne la referència).  

 

 

 

      1 

 

 

 

 

 
«Record de Rafael Alberti» 

Recordo el vol amb la difícil càrrega. 

Versos amb mi estremits com la meva avidesa: 

un retorn, un vaixell, la vida que s’eixampla 

(tarda, nit, matinada) 

i, com el juny atès, un mar vast i profund. 

De riba a riba el meu profund viatge. 

Signes secrets de l’orb 

que amida la tenebra, 

segur del laberíntic 

reialme de la nit. 

Pou, rosa, pas, crit, hora. 

Pluja, xiprer, muntanya. 
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       2  

   

 

      

       3      

 

 

 

 

  

       4    

 

 

 

 

 

2. LES VERSIONS DE POESIA 

Les versions poètiques que realitzà Marià Villangómez al llarg de la seva vida 

amplien les perspectives poètiques de l’autor eivissenc. Al pròleg del llibre Altres ales 

sobre una veu, l’autor clarifica aquesta inclinació:  

El poeta, si no de la paraula del seu poble, es podria fatigar una mica, pel que 

fa a l’obra que produeix, del seu propi clos interior i dels àmbits més pròxims i 

quotidians. L’aleteig que arriba el pot distreure amb colors insospitats, amb 

horitzons més amples. En les versions, sense abandonar la poesia, l’home 

aconsegueix sortir d’ell mateix, deixar de mirar els seus encontorns, acostar-se 

a pensaments i emocions diferents, a paisatges estranys. Al mateix temps, i en 

un sentit contrari, pot fer-se seva en certa manera tota aqueixa poesia copsada 

en el seu vol. Un dels mitjans de la ben relativa apropiació és l’ús de l‘idioma 

propi i del vers a què tenim l’oïda avesada. (p. 8) 

Marià Villangómez, «Pròleg» a Altres ales sobre una veu 

«Amb Antonio Machado» 

«Llunyana travessia amb  

          les Estances» 

«Per a Salvador Espriu» 

Silenciós de soledats, 

misteriós de galeries. 

Però el misteri amb ell era avinent, 

i el silenci es trencava 

amb les poques paraules veritables. 

Després als camps s’obria 

de Castella, a més camps i rius, a pàtria. 

Sòria i Andalusia 

acompanyaven el profund batec 

de l’esperit, la poesia. 

Gran com els camps, el dia. 

 

Caire de la ciutat, damunt la penya, 

que amb tu mirava a poc a poc el mar, 

ciutat de lleu escuma amuntegada, 

només un poc menys vella que el teu Cadis. 
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1. Expliqueu què vol dir Villangómez amb aquestes paraules: En les versions, sense 

abandonar la poesia, l’home aconsegueix sortir d’ell mateix, deixar de mirar els seus 

encontorns, acostar-se a pensaments i emocions diferents, a paisatges estranys. 

2. Villangómez versionà poetes anglesos, francesos, italians i espanyols, així com un 

poeta portuguès i un d’eivissenc de llengua àrab. Els set poetes que apareixen en el 

requadre de l’esquerra foren versionats pel poeta eivissenc. Us en donarem unes 

pistes: un poeta pertany a la generació poètica dels 50, un altre va néixer a La Bañeza 

(Lleó) l’any 1946, una pertany al final del Romanticisme espanyol del XIX, dos van 

pertànyer a la Generació del 27 i, dels dos que queden, l’un fou exponent del 

conceptisme i l’altre, del culteranisme. Seríeu capaços d’identificar-los? 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Relacioneu els següents poetes anglesos versionats per Villangómez amb els anys 

del seu naixement i mort, i amb el títol d’una obra: 

 

William Shakespeare  1770-1850  Cantos 

William Wordsworth  1772-1834  Poemes, 1923-1954 

S. T. Coleridge  1795-1821   L’escut d’Aquil·les 

John Keats   1894-1962   Divuit poemes 

W. B. Yeats   1865-1939   La rosa secreta 

Ezra Pound   1564-1616   Sonets 

E. E. Cummings  1885-1972   Balades líriques 

W. H. Auden   1907-1973   Poemes del vell mariner 

Dylan Thomas  1914-1953   La vigília de Santa Agnès 

 

4. En l’exercici següent, intenteu traduir al català el fragment del «Sonet XII» de 

Shakespeare (1), el poema «Un vestit», de W. B. Yeats (2), i el fragment del poema 

«En aquesta illa», de W. H. Auden (3): 

(1) 

Luis Cernuda 
Francisco de Quevedo 
Antonio Colinas, La Bañeza (Lleó), 1946 
Luis de Góngora 
Rafael Alberti 
Claudio Rodríguez 
Rosalía de Castro 
 

Generació del 27 
Generació dels 50 
Culteranisme 
Conceptisme 
Romanticisme, segle XIX 



67 

 

 
When I do count the clock that tells the time, 

And see the brave day sunk in hideous night, 

When I behold the violet past prime, 

And sable curls all silvered o’er with wine, 

 

(2)      (3) 

I made my song a coat   Look, stranger, on this island now 

Covered with embroideries  The leaping light for you delight discovers. 

Out of old mythologies   Stand stable here 

From heel to throat;   And silent be, 

But the fools caught it,   That through the channels of the ear 

Wore it in the world’s eyes  May wander like a river 

As though they’d wrought it.  The swaying sound of the sea. 

Song, let them take it, 

For there’s more enterprise 

In walking naked. 

 

5. Aquest poema (fragment d’«Els gots») pertany a un poeta del qual hem parlat a 

l’apartat «Eivissa. El nom i la historia». Villangómez en diu: si el primer [sobrenom] vol 

dir «l’eivissenc», el poeta rebé el segon «a causa de l’abundància de savines que hi ha 

a Eivissa». De qui parlem? 

 

Eren pesants, els gots, quan a nosaltres 

vingueren buits, però quan foren plens 

de vi pur es tornaren tan lleugers 

que cuidaren volar amb el contingut, 

de manera semblant a com els cossos 

s’alleugereixen amb els esperits. 

 
6. Com són els versos del fragment del poema «Un viatge a Citera», de Charles 

Baudelaire? Cerqueu informació d’aquest poeta i digueu a quin moviment literari 

pertany. 

 
El meu cor, com l’ocell, volava tot joiós 

i a l’entorn del cordam amb llibertat planava; 

navegava el vaixell sota la volta blava, 

talment un àngel ebri del sol esplendorós. 

 
7. Marià Villangómez versionà, a part de Charles Baudelaire, altres poetes francesos. 

Tal i com heu fet amb l’exercici dedicat als poetes anglesos, relacioneu el nom dels 

següents poetes amb els anys de naixement i mort, i amb el títol d’una de les seves 

obres: 

 
 



68 

 

Victor Hugo    1860-1887  El sabó 

Stéphane Mallarmé   1899-1988  Cal·ligrames 

Paul Verlaine     1895-1952  Poesia i veritat 

Jules Laforgue   1802-1885  Les complantes 

Guillaume Apollinaire   1880-1918  La migdiada 

Paul Éluard    1844-1896  Amor 

Francis Ponge   1842-1898  Odes i balades 

 

8. Traduïu del francès al català el poema «Locucions dels pierrots», de Jules Laforgue 

(1), i els poemes «L’eruga», de Guillaume Apollinaire (2), i «Queda», de Paul Éluard 

(3): 

(1) 

Encore un livre; ô nostalgies 

Loin de ces très-goujates gens, 

Loin des saluts et des argents, 

Loin de nos phraséologies! 

 

Encore un de mes pierrots mort; 

Mort d’un chronique orphelinisme; 

C’était un cœur plein de dandysme 

Lunaire, en son drôle de corps. 

 

Les dieux s’en vont ; plus que des hures 

Ah ! ça devient tous les jours pis; 

J’ai fait mon temps, je déguerpis 

Vers l’Inclusive Sinécure! 

 
(2) 

Le travail mène à la richesse.  
Pauvres poètes, travaillons! 

La chenille en peinant sans cesse 

Devient le riche papillon. 

   
(3) 

 
Que volez-vous la porte était gardée 

Que volez-vous nous étions enfermés 

Que volez-vous la rue était barrée 

Que volez-vous la ville était matée 

Que volez-vous elle était affamée 

Que volez-vous nous étions désarmés 

Que volez-vous la nuit était tombée 

Que volez-vous nous nous sommes aimés.    
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9. Per tal que acabeu d’exercitar en l’ofici de traductor, us proposem cinc traduccions 

més per completar el ventall poètic que abastà Marià Villangómez. (1) de l’italià: un 

poema de Dant Alighieri, «Sonet»; (2) del portuguès: un fragment de «Solemnia 

verba», d’Anthero de Quental; (3) del castellà: un fragment del sonet «Amor constante 

más allà de la muerte», de Quevedo; (4) del castellà: un fragment del poema «Cabo de 

Berbería», d’Antonio Colinas; (5) del gallec: un fragment d’un poema de Rosalía de 

Castro: 

1 

Tanto gentile e tanto onesta pare  __________________________________ 

La donna mia quando ella altrui saluta,  __________________________________ 

Ch’ogne lingua deven tremando muta,  __________________________________ 

E li occhi non l’ardiscon di guardare.  __________________________________ 

 
Ella si va, sentendosi laudare,   __________________________________ 

Benignamente d’umiltà vestuta   __________________________________ 

E par che sia una cosa venuta   __________________________________ 

Di cielo in terra a miracol mostrare.  __________________________________ 

 

Mostrasi si piacente a chi la mira,  __________________________________ 

Che da per li occhi una dolcezza al core __________________________________ 

Che’ntender non la può chi non la prova, __________________________________ 
 
E par che de la sua labbia si mova  __________________________________ 

Uno spirito soave pien d’amore   __________________________________ 

Che va dicendo a l’anima: Sospira.   __________________________________ 

 

2 

 
Disse ao meu coraçao: Olha por quantos __________________________________ 

caminhos vaos andamos! Considera  __________________________________ 

Agora, desta altura fria e austera,   __________________________________ 

Os ermos que regaram nossos prantos...  __________________________________ 

 

Pó e cinzas, onde houver for e encantos!  __________________________________ 

E noite, onde foi luz de Primavera!    __________________________________ 

Olha a teus pés o Mundo e desespera   __________________________________ 

Semeador de sombras e quebrantos!   __________________________________ 

 
3 

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera  __________________________________ 

sombra que me llevare el blanco día,   __________________________________ 

y podrá desatar esta alma mía   __________________________________ 

hora a su afán ansioso lisonjera;   __________________________________ 

 

mas no, de esotra parte, en la ribera,   __________________________________ 

dejará la memoria, en donde ardía:    __________________________________ 

nadar sabe mi llama la agua fría,    __________________________________ 
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y perder el respeto a la ley severa.   __________________________________ 

 
4 

 

El coche se detuvo exhausto delante de la mísera__________________________________ 

cerca de piedras.           __________________________________ 

Alguien bajó enjugándose el sudor       __________________________________ 

y abrió la empalizada.        __________________________________ 

Pasó el coche y después la cerraron de nuevo.  __________________________________ 

Luego comenzamos a andar por el pedregal 

 astillado, solar,    __________________________________ 

hacia un infinito horizonte de desnudeces y  

reverberaciones. __________________________________ 

 
5 

O simiterio de Adina   __________________________________ 

no hai duda que é encantador,   __________________________________ 

cos seus olivos escuros   __________________________________ 

de vella recordaçón;    __________________________________ 

co seu chan de herbas é frores  __________________________________ 

lindas cal no outras dou Dios;   __________________________________ 

co seus canónegos vellos  __________________________________ 

que nél se sentan ó sol;    __________________________________ 

cos meniños que alí xogan  __________________________________ 

contentos e rebuldós;    __________________________________ 

cas lousas brancas que o cruben, __________________________________ 

e cos húmedos montóns  __________________________________ 

de terra, onde algunha probe  __________________________________ 

ó amañescer se enterróu.  __________________________________ 
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IV. «PETITA PÀTRIA, QUE LA MAR ESTRENY I DELIMITA AMB PRECISIÓ!» 
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1. LA PROSA 

Tot i que Marià Villangómez es caracteritzà bàsicament per la seva obra poètica, no 

hem d’oblidar altres aspectes de la seva creació prou importants. Els llibres de prosa, 

les versions poètiques, les creacions teatrals i una gramàtica defineixen un llegat que 

podríem ben bé entendre com a globalitzador –ara que aquesta paraula envaeix els 

mercats de qualsevol àmbit– de la cultura de les Pitiüses. 

L’any en estampes fou el primer llibre de prosa escrit per Villangómez. Encara faltaven 

set anys, des de la seva publicació (1956), perquè el poeta deixés d’escriure poesia. I 

si diem això és per recalcar que la prosa d’aquest llibre no va ser titllada altrament que 

de prosa poètica. L’equilibri i l’harmonia amb què el poeta precisa cadascuna de les 

línies d’aquest pas de l’any a Sant Miquel de Balansat, completen la imatge –segons 

afirmen Jean Serra i Isidor Marí– que Villangómez ens havia donat en els seus versos, 

amb una infinitud més gran de perspectives, superant els horitzons –més intensos, 

però més limitats– dels poemes. (La nostra pròpia veu, p. 126.)  

L’any en estampes és un recorregut a través de dotze capítols –dotze mesos de l’any– 

a partir d’un centre d’interès, Sant Miquel de Balansat; tot plegat vist des d’una vessant 

contemplativa, didàctica i poètica establerta en els anys en què Villangómez exercia el 

magisteri en aquest poblet eivissenc. 

1. Aquests quatre fragments que tot seguit reproduïm identifiquen prou bé el camp de 

Sant Miquel amb cadascuna de les quatre estacions. Intenteu relacionar-los. 

a) 

 

 

 

           

 

b) 

 

 

Les puntes d’algunes branques sobresurten damunt el fullam esgrogueït i 

escàs. Fulles seques, caigudes entremig de la verdor naixent. Sota els 

pins, dins el bosc d’ombres i humitat, una abundosa floració: les floretes 

apinyades dels cepells, d’un malva pàl·lid, i les grogues i vives de 

l’argelaga. També comencen a badar diminutament i blavosa les floretes 

de romaní. Rústica competència a les roses i crisantems dels jardins. 

Llum invasora, aquesta lluna eivissenca que obliga a mirar amb els ulls 

mig closos. Capells de palma per als treballs. Verdor als camps. Fins i 

tot l’herba més humil té la seva flor, amb una gota de bellesa. [...] I la 

terra té una densitat corpòria, per bé que vestida amb teixits lleugers, 

amb la línia precisa dels horitzons retraient-se dels espais claríssims. 

PRIMAVERA 
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c)          

 

          

 

 

d) 

 

 

           

        

        

2. Un capítol del llibre, «L’Església», ens parla de com era l’esdeveniment d’anar a 

missa a Sant Miquel els diumenges al matí, per bé que aquest era, i encara és, un 

costum arrelat a tota l’illa:  

Passen pels camins, entre els sembrats, petits grups de persones, aquesta gent 

dels camps, solitària i escassa. Són famílies que s’afileren, a pas viu, amb robes 

on predomina el negre, però vistoses, fins virolades, quan es tracta dels 

mocadors de cap i espatllers, davantals i llaços de les al·lotes. Tots, des de 

diferents punts, des de l’escampall de cases que constitueixen el poble, arriben 

pels camins que, amb més o menys marrada, duen a un lloc central. (p. 41)  

Marià Villangómez, L’any en estampes  

L’església sempre ha tingut, tant a Eivissa com a Formentera, una importància cabdal 

no tan sols per les creences sinó també per la importància de la seva arquitectura i per 

l’estructura territorial de l’illa. Tot seguit us mostrem un seguit d’imatges de les 

esglésies de Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu, Sant Carles de Peralta, 

Sant Vicent de sa Cala, Sant Antoni de Portmany, Sant Miquel de Balansat, Santa 

Gertrudis de Fruitera, Sant Josep de sa Talaia i Sant Francesc Xavier. 

a) Escriviu al costat de cada fotografia el nom de l’església: 

TARDOR 

Sobra platja, sobren penyes; manquen únicament, ran de l’aigua, les 

bones ombres. La més avinent és la d’unes figueres, en uns bancals al 

peu del puig. Allí s’instal·len les famílies. És platxèria de tot el dia i, per 

tant, de dinar suculent, allí mateix preparat. D’unes pedres fumades 

surten els fornells; per a la llenya basta anar al bosc, a la vora. S’han dut 

els estris necessaris, i amb ells les provisions, no mancant-hi pollastres 

ni conills. Hi ha qui compta amb el peix, agafat aquella nit, arribat, 

fresquíssim al matí: peix gustós, de roca. 

El poble, els seus camps, tenen un posat hiemal, de 

vegades dur, tot el que consent la moderació mediterrània. 

[...] Amb gels, vents, pluges, i també amb dies clars i 

serens, de freda llum transparent recolzada en la maragda 

dels sembrats. En aquesta maragda quasi líquida va caient 

dels ametllers una nevada de pètals, desallotjats de les 

branques per la nova fulleta. 

ESTIU 

HIVERN 
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1) ________________________ 

 

 

 

 

 

2)________________________ 

 

 

 
 
 
 

3) ________________________ 

 

 

 

4) ________________________ 
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5) ________________________ 

 

 

 

 

6) ________________________ 

 

 

 

 

7) ________________________ 

 

 

 

 

 

 

8) ________________________ 
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9) ________________________ 

 

 

b) Les imatges numerades no es corresponen amb l’ordre amb què s’han esmentat. 

Intenteu d’identificar-les tot emplenant la taula següent, amb el segle a què 

corresponen i el municipi a què pertanyen (podeu consultar l’adreça web Esglésies, 

del portal de turisme d’Eivissa, per tal d’obtenir-ne més informació). 

Nom de l’església Segle Municipi 

Sant Joan de Labritja   

Santa Eulària des Riu   

Sant Carles de Peralta   

Sant Vicent de sa Cala   

Sant Antoni de Portmany   

Sant Miquel de Balansat   

Santa Gertrudis de Fruitera   

Sant Josep de sa Talaia   

Sant Francesc Xavier   

 

3. El capítol «Santmiquelada» ens parla de la festa de Sant Miquel, que se celebra el 

28 de setembre. Villangómez aprofita aquest capítol per fer esment a la indumentària 

típica eivissenca i al ball pagès:  

 

http://www.ibiza.travel/ca/iglesias.php
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Tornaran a veure la llum del pati de l’església la barretina i els vells mocadors, 

les camises brodades i els florits mantons, els jupetins amb la botonada de plata 

i les joies familiars, els blancs calçons que s’estrenyen devers el turmell i les 

austeres gonelles tavellades. Amb la música de flaüta i tambor repicaran les 

grans castanyoles –si la pluja no ho destorba tot–, vibrants i estrepitoses entre 

les mans enèrgiques del ballador. I la dansa [...] desplegarà els seus passos i el 

seu color, en una resurrecció que contemplarem nostàlgicament. (p. 68) 

 

Marià Villangómez, L’any en estampes 

 

La indumentària de la dona i de l’home és molt característica, i qui hagi anat alguna 

vegada a Eivissa o a Formentera l’haurà vist, si ha assistit a un ball pagès. Ara bé, 

coneixeu els noms que reben les diferents peces de roba? En trobareu les definicions 

a l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera i també a la pàgina web del grup folklòric de 

Sant Josep de sa Talaia. 

 

Intenteu de relacionar cada nom amb la part corresponent del vestit (si no veieu amb 

claredat els diferents components en una fotografia, utilitzeu l’altra):  

DONA: a) gonella negra, b) gipó, c) mantó, d) cambuix, e) capell, f) emprendada. 

HOME: a) camisa, b) xalina, c) calçons, d) toca, e) justet, f) jaquetó, g) barret, h) 

sabatilles o espardenyes, i) botons de plata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El mes d’octubre correspon al capítol «Pluja i llavor». Aquest capítol, encapçalat 

pels versos d’Antonio Machado (Los colegiales / estudian. Monotonía / de la lluvia en 

http://www.santjosepballpages.com/ballpages/indumentaria
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los cristales), s’inicia amb una descripció dels al·lots que, «passat sant Miquel», 

comencen l’escola:  

Alguns vénen de molt lluny, es van trobant pels camins, arriben a l’escola en 

petits grups. Les seves veus posen una nota escandalosa en el matí del poblet, 

que sense ells estaria buit i silenciós. Inicien els seus jocs, d’una duresa, d’una 

brutalitat sana i adorable, o bé de gran paciència, d’una habilitat que suposa un 

gran aprenentatge. Cossos lleugeríssims, infatigables, on apunta la vigoria que 

els caldrà per a les feixugues feines agrícoles. No són escassos els ulls blaus, 

els cabells rossos. Algun té una morenor pujada, que ressalta damunt el to 

general. Una camisa o un jersei, pantalonets llargs, peus nus i forts dins les 

grosses espardenyes. No tenen por de la fredor que comença, de l’aigua dels 

tolls. Solen tenir una vivesa en la conversació que s’apagarà sovint davant les 

preguntes del mestre. (p. 71) 

Marià Villangómez, L’any en estampes 

Aquests mots, talment com si el poeta agafés l’embranzida necessària, serveixen per 

iniciar un dels capítols amb més vigoria semàntica. Creeu els camps semàntics 

relacionats amb els mots següents i cerqueu la definició dels mots que us siguin 

desconeguts: 

caqui, alfals, codony, magrana, gla, àtona, picapedrer, neutra, flequer, 

llaurar, podar, rella, dacsera, nyora, nespla, rosada, granerola, aire, pluja, 

sembrar, nuvolada, adobar, ginebra, boirina, argelaga, cepell, estepera, 

segar, pebràs, bòlitx, romaní, eixarcolar. 

5. L’any 1957 es publicà el Llibre d’Eivissa. El contingut d’aquest llibre és sintetitzat de 

manera breu per Jean Serra i Isidor Marí:  

 

Es tracta, sobretot, d’una antologia de textos –en vers i en prosa– sobre Eivissa, 

precedits per una introducció en la qual les impressions de paisatge ocupen un 

lloc molt destacat, al costat de la història, la geografia, els costums, la llengua i la 

literatura popular. (p. 129) 

Jean Serra i Isidor Marí, La nostra pròpia veu  

 

De les moltes qüestions que caldria destacar d’aquest llibre, n’hi ha dues a les quals 

encara no hem referència al llarg d’aquest dossier: el festeig i la casa eivissenca. 

 

El festeig era un costum eivissenc ben peculiar i que mereix ésser detallat tal i com 

ens el descriu Villangómez, no sense desmitificar-lo:  
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Pertot arreu fadrins i noies parlen els uns amb els altres promíscuament, 

lleugerament i sense compromís. Tan sols ara i adés, d’aquestes coneixences i 

conversacions, en surt una parella de promesos, amb magnífics i sants 

propòsits. Exactament això és el que passava [...] entre el jovent camperol 

eivissenc; amb una sola diferència, imposada per l’aïllament de la casa pagesa. 

Com conèixer les al·lotes?, com parlar-hi? es deia el jove; per a contestar-se que 

només podia satisfer els seus desigs acompanyant-les a la sortida de missa o 

anant els vespres a casa seva. De les dues maneres pot coincidir amb altres 

interessats; és quasi segur, si la noia s’ho val [...] Serà sobretot a la casa de la 

noia [...] on haurà de celebrar-se la reunió. Però els joves eivissencs [...] són 

fogosos, puntosos i baralladissos; fins i tot eren amics de les armes –herència 

dels temps en què havien de defendre’s dels pirates. Aquells rústics partys 

vesprals proporcionaven a les esmentades característiques temperamentals 

múltiples ocasions per a manifestar-se. En algun moment és fins i tot possible 

que s’exageressin. Degué ésser aleshores que la gent de seny es decidí a 

reglamentar les expansions del jovent. Res de parlar la noia amb tots els joves a 

la junta. Primer un i després l’altre, durant un temps determinat; l’al·lota farà 

bona cara a tots. Així s’estableixen els drets i les obligacions de cada festejador i 

s’eliminen motius de discòrdia. [...] Perquè s’ha de tenir en compte que aquest 

festeig és sense compromís, una manera de passar l’estona, durant la qual un 

fadrí i una al·lota poden quedar enamorats. [...] No hi ha privilegi femení. El fadrí 

que ha festejat amb una pot anar l’endemà a divertir-se amb una altra. [...] Una 

noia no pot dir: «Tu», escollint-ne un qualsevol entre els qui la van a veure, 

perquè aquest tal vegada no hi estaria conforme. Arriba un moment, emperò, en 

què una parella –i no vulguem escatir com– es posa d’acord. Llavors, si els pares 

hi vénen bé, comença el prometatge, són promesos; és a dir, comencen les 

veritables relacions i desapareixen els altres joves de l’horitzó de l’al·lota. (p. 36-

37) 

Marià Villangómez, Llibre d’Eivissa 

 
a) Creieu que aquesta forma de festeig seria ara per ara possible? 

b) Quines diferències veieu entre aquest costum eivissenc i el que esteu 

acostumats a exercir vosaltres?  

c) Com interpreteu les paraules de Villangómez quan afirma que els joves 

eivissencs [...] són fogosos, puntosos i baralladissos; fins i tot eren amics de les 

armes –herència dels temps en què havien de defendre’s dels pirates? Intuïu la 

possibilitat real d’enfrontament entre joves en el decurs del festeig? 

d) Definiu el paper de la noia, el del noi i el dels pares, en el decurs d’aquest ritual. 

 

6. L’altre aspecte que caldria destacar del llibre és el que fa referència a la casa 

eivissenca. L’arquitectura illenca ha estat objecte d’estudi per part de molts 
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especialistes, sobretot per la seva comunió amb el paisatge. Marià Villangómez en fa 

referència exhaustiva:  

El blanc absolut de la casa eivissenca és particularment agradable en 

construccions aïllades, com és el cas de les nombroses alqueries que clapegen 

el camp de l’illa. Les parets, per fora i per dins, són curosament emblanquinades: 

la calç és l’ornament principal d’aquestes construccions, que adopten formes 

prismàtiques. D’una alqueria, a Eivissa, se’n diu «casament». Cadascun dels 

prismes o cubs, que assenyalen les diferents cambres, és una «casa». Hi ha les 

cases de dormir, la casa del carro, etc. Les cases de dormir o dormitoris 

comuniquen ordinàriament amb el «porxo», habitació principal amb porta al pati. 

Aquesta porta està sovint coberta per una «porxada» o almenys per un enramat. 

[...] Una altra habitació fonamental és la cuina, amb la llar i el fumeral. El forn, de 

forma particular, pot estar-hi adossat per la part de fora o bé separat. No cal dir 

que a la cuina, a l’hivern, és on es fa la vida familiar. Aquests «casaments», amb 

els segles, han sofert algunes evolucions, i són tots diferents, dins uns quants 

tipus principals. N’hi ha d’una sola planta i de dues. Com que les «cases» es 

mostren a altures diverses, el conjunt pren un aspecte mogut i variat. Apareixen, 

als angles còncaus, terrasses cobertes, sostingudes per una columna, o bé 

galeries dins el cos de l’edifici, amb elegants arcades. Completen el conjunt 

magatzems, trulls, corrals, etc. Ara bé, aquesta construcció no es mai definitiva. 

Admet noves cases, nous cubs, així com es van presentant les necessitats. 

 

[...] Només direm, com a detall constructiu, que damunt les parets de pedra, ben 

gruixudes, a diferent altura per a cada cambra, hi ha els sostres, gairebé plans. 

Damunt l’embigat de pi o savina i el «tegell», es posa una espessa capa d’alga i 

a l’exterior d’argila. Aquest tipus de coberta, el mateix que les finestres petites, 

protegeix l’interior de la forta solellada de l’estiu i del fred de l’hivern. (p. 62-63) 

 
Marià Villangómez, Llibre d’Eivissa  

 
En aquesta fotografia podeu veure un exemple d’arquitectura eivissenca: 
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a) A fi que pugueu veure com pot ser l’evolució d’una casa eivissenca –els nous 

cubs de què parla Villangómez–, a partir de la construcció de la cuina i d’una o dues 

habitacions, haureu de fer una tasca relacionada amb el dibuix i la perspectiva tot 

associant el dibuix en pla amb el volum corresponent (penseu que l’ordre de 

presentació dels dibuixos és aleatori)2.  

b) Posteriorment, visualitzeu com queden les noves seqüències evolutives. 

         1                                                                   2                                                                

 

 

 

 

           3                                                                  4 

 

 

 

 

          5                                                                6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Tots els dibuixos s’han extret del llibre Arquitectura y espacio rural en Ibiza. Eivissa: Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de les Illes Balears, 2002. 
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          7                                                                    8 

 

 

 

 

 

   A                                                                 B 

 

   C                                                                   D                    

 

    E                                                                  F 
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    G                                                                   H 

 

 

 

 

 

7. L’altre llibre de Marià Villangómez en l’àmbit de la prosa, amb inclusió de textos 

poètics, fou Eivissa. La terra, la història, la gent. Publicat l’any 1974, podríem definir-lo 

com un llibre complementari de l’anterior, amb una part històrica i descriptiva d’Eivissa 

més extensa i una part literària dividida en dues, la primera de les quals és una «Breu 

antologia de la poesia eivissenca» i la segona, «Alguns textos sobre Eivissa». El 1981, 

l’Institut d’Estudis Eivissencs publicà Alguns escrits sobre les Pitiüses, una recopilació 

d’escrits dividida en tres parts: a) «Notes de llenguatge», b) «Les lletres», i c) «La terra 

i la història».  

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha dut a terme una tasca fonamental pel que fa al 

manteniment de la nostra llengua i la conservació del territori eivissenc i formenterer i 

dels seus espais naturals en un marc, moltes vegades, ple d’obstacles. Marià 

Villangómez hi figura com un dels seus representants més emblemàtics.  

a) Per tal de conèixer una mica la història d’aquesta institució des dels seus inicis 

fins l’any 1970, completeu el fragment següent, tot consultant l’Enciclopèdia 

d’Eivissa i Formentera, el llibre de Felip Cirer Una visió de la història de l’Institut 

d’Estudis Eivissencs, o bé l’adreça web de l’entrada corresponent de l’Enciclopèdia 

d’Eivissa i Formentera Institut d’Estudis Eivissencs.   

 

L’IEE fou creat l’any ____ per l’Ajuntament d’ _______ a iniciativa del governador 

civil de Balears, _________________. La primera seu de l’entitat fou 

_________________. L’òrgan de l’Institut va ser la revista __________, una 

aportació de la Societat Cultural i Artística ___________, que editava aquesta 

revista des de l’any ____. Aquesta aportació va permetre la incorporació de 

l’Institut al patronat ____________________. En aquells moments, l’alcalde 

http://www.eeif.es/significados/i/InstixEstudEivissen.html
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d’Eivissa era ____________________. Les quatre seccions que es proposaren 

inicialment foren: __________________________________________________, 

amb petites variacions en el noms a partir del 21 de maig de 1949: Arqueologia i 

Art; Història i Lletres i Geografia, Etnologia i Costumisme. Presidia la secció 

d’Història i Lletres _______________________, i un dels vocals era 

____________________. Entre ____ i ____ l’Institut va entrar en una letargia, 

amb molt poques activitats; era un organisme emprat pels regidors segons la 

seva conveniència. Però l’any ____, ___________ va demanar a 

_________________ la possibilitat de continuar amb l’entitat. Aquesta 

possibilitat es convertí en realitat i aquest mateix any començaven els 

_________________ impartits per ambdós escriptors. L’Institut iniciava una altra 

època, ara sí, de prosperitat, tot i les dificultats que encara hauria de trobar. 

b) Quins d’aquests llibres de Marià Villangómez foren editats per l’Institut d’Estudis 

Eivissencs en primera edició? 

Parlar i escriure    El llambreig en la fosca 

Sonets de Balansat   Alguns escrits sobre les Pitiüses 

Declarat amb el vent   Altres ales sobre una veu 

Els dies     D’adés i d’ahir 

La miranda    Curs d’iniciació a la llengua. 

 

8. L’any 1988 es publicà el llibre D’adés i d’ahir, «d’un adés relatiu i d’un ahir en sentit 

molt ampli, d’uns temps passats que poden referir-se a fa cinquanta-dos o cinquanta-

sis anys.» D’aquest volum hem seleccionat un fragment que, pel seu vessant humà, 

mereix ser destacat. Es tracta d’una «Carta des del front, davant Higueras», escrita els 

dies 22, 23, 24 i 26 de desembre de 1938. Villangómez fou reclutat a Eivissa per les 

tropes del general Franco i traslladat a la península: 

Per una ruta que tocava Palma, Vinaròs i Calataiud, per mar i per terra, vaig 
arribar al front de Terol, que aviat, en un avanç, va ser el de Castelló; més 
endavant, amb alguns amics d’Eivissa, vaig anar a un curs a Àvila, i després, ja 
alferes, novament al front de la província de Castelló. (p. 21) 

Marià Villangómez, D’adés i d’ahir  

En aquesta carta, Villangómez amaga, mitjançant un estat d’ànim aparentment 

tranquil, un patiment que no vol transmetre a la seva família.  
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a) Seleccioneu, del fragment de la carta escrita el 22 de desembre a les 4 de la 

matinada, aquells comentaris que, per les seves característiques humanes o 

literàries, denoten contradicció respecte a la realitat que de ben segur vivia el poeta 

i comenteu-ne el perquè: 

 

Estimats meus: 

Us escric ara, quan la tranquil·litat i el silenci de la nit són absoluts. El tinent i jo, 

per a la vigilància de la posició, ens migpartim la nit. [...] Fa unes hores ha plogut 

una mica. No se sent res; molt de tard en tard, un dispar, que no sé si ve del 

nostre camp o del contrari, que està enfront de nosaltres, a l’altra banda de 

l’ample fondal; un sentinella, segurament, que vol saber si el seu fusell està en 

condicions. [...] Ha vengut un sergent a dir-me que no hi ha novetat. [...] Com 

veis, estic una altra vegada en primera línia. No passeu ànsia. Es tracta d’una 

d’aquestes posicions tranquil·les, on no succeeix res. Crec que hi romandrem 

bastant de temps. La meua vida és aquesta: vigilar gran part de la nit i dormir 

gran part del dia. La resta [...] la pas xerrant amb el tinent i algun sergent, 

escrivent o enllaç. [...] I ara i adés un cigarret o un glop de vi. I d’altres vegades 

una ullada sobre l’ampli paisatge que es domina des de les altures on estam 

situats. Una gran extensió de valls i muntanyes. Cap a la banda de Terol, les 

serres cobertes de neu. Darrera les serres que limiten la part oposada, 

s’endevina la mar, la bella Mediterrània. 

Marià Villangómez, D’adés i d’ahir  

b) Fixeu-vos en aquest mapa i digueu a quina comarca del País Valencià pertany 

Higueras: 
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9. Sis anys després, Marià Villangómez publicà el següent recull d’escrits esparsos, 

Parlar i escriure, de ben segur el llibre més útil pel que fa a localització, sobretot, de 

pròlegs i presentacions que, altrament, haurien estat més difícils de consultar atesa la 

dificultat a l’hora de trobar les primeres edicions (i a vegades les segones) dels 

diferents llibres de l’autor eivissenc. Parlar i escriure està dividit en tres seccions: 

«Pròlegs», «Articles i altres escrits» i «Parlaments i intervius». 

Al pròleg «A la segona edició, en un sol volum, de La miranda i Declarat amb el vent 

(1977)», Villangómez ens parla del procés d’elaboració de la seva poesia, i ens diu: 

[...] partir d’una emoció pregona i fosca, d’un sentiment impensat, i tractar, amb 

un procés reflexiu, de donar forma al moviment inconcret, d’aclarir, explicar i 

comunicar el nucli viu i deslligat del verb; i això sense deixar d’aprofitar les 

troballes espontànies que s’afegeixin a l’origen irracional. El cerebralisme de què 

han parlat alguns, si era cert, només actuava a la segona fase. L’abrivada 

sempre arrancava d’un primer moment sobtós i obscur. D’aquest començ 

informulat es passava a un procés on la paraula –la llengua pròpia, acaronada i 

amb nous estremiments emocionals– era element essencial. La segona fase 

podia tenir desenvolupaments o estils una mica variats. [...] Moltes vegades el 

que deia era un símbol, situat en un pla visible, allò que insinuava i indicava. [...] 

D’una figura, d’una situació, d’un paisatge, d’una atmosfera –on hom, si volia, 

podia romandre–, es passava als termes que s’aprofundien. Eren com dos 

espais, un de realitat i l’altre de transcendència, a vegades més important el 

primer, a vegades el segon. En aquest sentit, cal que considerem l’aspecte 

insular [...] de la meva poesia. (p. 43) 

Marià Villangómez, Parlar i escriure 

a) Quantes fases tenia el procés d’elaboració poètica en Villangómez? 

b) En quina fase situava la importància del mot? 

c) Com definiríeu «espai de realitat» i «espai de transcendència»? 

d) Seguiu el procés d’elaboració de Marià Villangómez i intenteu elaborar un 

poema. 

 

10. El llambreig en la fosca, el darrer llibre de reculls literaris, i 

també el darrer a aparèixer, es va publicar l’any 2000:  

El volum és ampli i ens situa en molts dels petits 

mons de Marià Villangómez; és gairebé un intent per 

part de l’autor de situar-nos en els seus inicis 

(«Ignasi de Riquer, 23, Eivissa») per acabar amb un 
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discurs com a figura consolidada del mestratge poètic («El vent a la poesia 

catalana»). Entre aquests dos textos hi ha catorze escrits memorialístics, un 

conte, tres traduccions poètiques i quatre articles. (p. 153) 

Jaume Marí, Marià Villangómez: una aproximació 

Un d’aquests escrits memorialístics és «L’Institut», per bé que no era pròpiament un 

institut tal i com tots vosaltres coneixeu, sinó un convent dominicà que encabia 

diferents organismes. La situació de l’ensenyament a Eivissa era aleshores bastant 

depriment, i el cas a què fa referència Villangómez és un exemple prou clar:  

[...] en realitat era un centre d’ensenyament mitjà subvencionat, els alumnes del 

qual ens havíem d’anar a examinar com a lliures a Palma, al vertader institut, 

com hauríem pogut anar a un altre.  

a) Llegiu la breu descripció que ens en fa i, tot seguit, intenteu de fer una descripció 

prou acurada del vostre institut actual: 

 A l’institut hi havia uns bancs vells, dues pissarres, una taula gran i unes altres 

de petites, alguns mapes. Un element estrany d’aquell primitiu col·legi era 

l’espaiosa escala que s’obria amplament al fons d’un vestíbul sense mobles i ni 

tan sols enrajolat. Era l’antiga escala que unia la sagristia de l’església amb les 

sales del convent que s’havien dedicat a l’ensenyança i que seguia pujant cap a 

una tercera planta. La comunicació amb la sagristia, al capdavall, s’havia 

aparedat, i l’escala, així, baixava de l’institut a una espècie de soterrani tancat i 

mig ple de runa. Semblantment, els trams que pujaven des del nostre col·legi 

s’acabaven davant una paret. La vella i noble escala descendia a la foscor i 

pujava cap enlloc. Els esglaons mostraven rajoles de València i la barana era de 

fusta, sòlida i treballada. Del buc de l’escala, posteriorment es va cobrir amb un 

sostre la part inferior i descendent i es va obrir la superior a les aules del pis de 

dalt. Quan érem petits, però, ens sorprenien la desproporció dels trams amb 

l’esquifit col·legi i la seva inutilitat inquietant. (p. 147) 

Marià Villangómez, El llambreig en la fosca 

Villangómez comenta que el pla d’estudis en què es basaven els seus pertanyia a l’any 

1903:  

En aquell pla havia d’estudiar gramàtica castellana en el primer curs i no tornar-

me-la a mirar mai més. Completaven el curs la geografia general i les nocions 

d’aritmètica i geometria. 

El dia que s’examinà el recorda així:  

Dia 21 de setembre de 1923: a Palma m’assabentava del cop d’estat del general 

Primo de Rivera. El fet situa en el temps els meus deu anys. (p. 149-150) 
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Marià Villangómez, El llambreig en la fosca 

b) Recordeu com era la vostra vida estudiantil als deu anys? Creieu que podeu 

establir paral·lelismes amb la de Marià Villangómez? En què creieu que ha millorat 

o que ha empitjorat? Per què? 

c) Qui era Primo de Rivera? Quant de temps va durar el seu mandat? Qui era el rei 

que va donar suport al cop? Què va representar per a Catalunya la dictadura 

militar? 

 

2. LA GRAMÀTICA 

Totes les llengües presenten modalitats diverses que no 

rompen la seua unitat. Aquests mots els podem llegir a la 

«Introducció» del llibre Curs d’iniciació a la llengua. Normes 

gramaticals. Lectures eivissenques i formentereres, un llibre 

editat per primer cop el 1972 i, en segona edició, l’any 1978 

per l’Institut d’Estudis Eivissencs.  

Al llarg d’aquest dossier han estat moltes les oportunitats de 

poder introduir algun exercici o referència gramaticals, però 

s’ha pensat d’incloure’ls tots en un apartat, aprofitant 

l’avinentesa dels mateixos exercicis que Marià Villangómez creà i utilitzà. 

1. En aquesta mateixa introducció, i a continuació de les paraules abans esmentades, 

Villangómez diu:  

[...], consistents en algunes diferències de pronunciació, lèxic, etc., sobretot en la 

forma parlada. Dins el castellà, no parlen ben igual un andalús, un extremeny, un 

murcià o, ja fora d’Espanya, un argentí o un mexicà. Això mateix succeeix amb 

l’italià, l’alemany, etc. I també amb la nostra llengua, la catalana, que es va 

començar a parlar, per transformació del llatí vulgar, a l’actual Catalunya. Dins 

l’àmbit català, hi ha un grup oriental de dialectes i un d’occidental. La llengua 

dels eivissencs i formenterers s’inclou en el primer grup. Parlam una modalitat de 

dialecte insular, també anomenat balear, pertanyent al grup oriental català.  

Per tal de visualitzar les diferents varietats dialectals, situeu-les en el mapa següent: 
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2. Segons Joan Veny (Aproximació al dialecte eivissenc), el diasistema de l’article 

baleàric, derivat de les formes llatines IPSU, IPSA, ofereix les formes següents: 

 

 Masc. singular Masc. plural Fem. singular Fem. plural 

+ cons. es es sa ses 

+ vocal s’ es (ets) s’ ses 

amb + (*) so 

(es) 

sos 

(es) 

sa ses 

  

 

(*) Villangómez també dóna la possibilitat de en + so / sos / sa / ses 

 

Completeu els fragments següents amb les formes corresponents de l’article baleàric: 

a) Es va ferir amb ____ ganivet.  
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b) ___ mateix se’n va amb una altra, / ___ mateixa cançó fa. / Si ____ mentides 

condemnen, / fadrí cap se’n salvarà, / que fan com ___ protestants / quan surten a 

predicar.  

c) He posat pèsols en ___ guisat.  

d) Això està fet amb ___ peus.  

 

3. Ara bé, l’eivissenc també empra l’article derivat de les formes llatines ILLU, ILLA, 

talment com al Principat. Aquest article és usat en determinats topònims, en mots que 

comporten grandesa, davant institucions, precedint tractaments, precedint les hores i 

els punts cardinals, en locucions i frases fetes, etc.  

 

Reproduïu el següent fragment de Marià Villangómez tot substituint l’article estàndard 

pel baleàric: 

 

A la nit vaig tornar a jugar a les cartes. No vaig sortir amb la meua, perquè vaig 

perdre, i això que jugava amb tota l’ànima. No vaig esperar la bona. L’any passat 

tenia més sort, no em sortia tot al quantre. Me’n vaig anar a dormir a la mala hora. 

No hi havia llum, vaig pujar a les hurtes i em vaig desvestir a les fosques. L’any 

qui ve diu que tot anirà millor. Si juc més acabaré patint del cor. (p. 154) 

 
Joan Veny, Aproximació al dialecte eivissenc 

4. Una característica peculiar del parlar illenc són les assimilacions consonàntiques, 

però Eivissa, contràriament a com ho fan el mallorquí i el menorquí, no acostuma a 

practicar-les. Llegiu els exemples següents i classifiqueu aquestes expressions segons 

considereu que pertanyen a l’eivissenc o al mallorquí. 

a) es hòmens  

b) bone tsabates 

c) do(s) gerres 

d) bone(s) sabates 

e) due tgerres 

f) do(s) xemeneies 

g) ets homos 

h) due tximenees 
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5. Pel que fa al lèxic, Villangómez diferencia set grups de mots: a) els que s’usen a les 

Pitiüses i a tot o una part del Principat, i que no s’usen a Mallorca ni a Menorca, b) els 

comuns a Menorca i a les Pitiüses i desconeguts a Mallorca, c) els que ofereixen 

coincidències lèxiques entre la parla de les Pitiüses i la valenciana, d) els pròpiament 

eivissencs, que s’aparten en tot o en part de les formes valencianes, mallorquines o 

del Principat, e) els que són petites variacions respecte a les formes catalanes més 

generals, f) els exclusivament eivissencs pel seu sentit, i corrents i coneguts en català 

per la seva forma i g) els mots només eivissencs, alguns dels quals emparentats amb 

d’altres coneguts a la resta de l’àrea catalana. 

 

Relacioneu els mots de la columna de l’esquerra amb els seus equivalents eivissencs: 

estupidesa barrumbí 

graelles  dul 

ocells  asenada 

ximplet  cricany 

dues  canís 

bestiesa  garrafó 

barrinada  grilles 

avar  pardals 

canyís  aseneria 

gafarró  dos 

udol  bambo 

 

6. Relacioneu cada paraula amb la seva definició: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

casa al camp eivissenc 

atzaca 

belaire 

casament 

espair 

emmolinar 

al·lero 

esternut 

joguina 

cridadissa, gatzara 

aclarir 

al·lot petit, en sentit despectiu 
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7. Sovint, les diferències entre la llengua de Vila (capital de l’illa) i la de la ruralia es fan 

explícites en una bona quantitat de mots. Aquestes diferències s’estableixen bé per 

qüestions relacionades amb la llengua «cancelleresca i literària», bé per la 

permeabilitat de Ciutat a les innovacions enfront les característiques més atàviques del 

món rural. Amb tot, diu Veny, hi ha unes diferències atribuïbles a una diversificació 

normal en llocs separats per l’espai i la manera de viure, sense que hi pesin factors 

externs determinants o que, almenys, són difícils de precisar. (Aproximació al dialecte 

eivissenc, p.101-102)  

Aparelleu aquests mots i expressions i escriviu a la columna de l’esquerra els que són 

més propis de Vila i a la columna de la dreta, els que són més propis del camp: 

llamicar 

jugaroll (jugaroi) 

forrall 

xiflet 

tol·lar 

xereca 

sipar 

ric / riquet 

oís 

ploraner 

cenyir, ajustar-se la roba 

marejar 

menjar poc 

forrellat 

bufetada 

conjunt de dues figues seques / 

bufetada 

grill (insecte) 

mirar amb insistència 
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espinada, lligacalces, empatx, posar-se, guenyo, bragues, escarrufos de 

fred, bescuit pagès, tort, calar-se, vergonya, lliguescames, os de 

s’esquena, calçons, escarrutxos de fred, bescuit 

Vila Camp 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. És evident que aquest no és l’espai més adequat per fer un tractat pràctic de 

gramàtica i lèxic, però per tot el que heu fet i llegit fins ara, i el que podeu arribar a 

intuir, subratlleu totes aquelles variacions gramaticals, ortogràfiques o lèxiques que 

creieu que formen part de l’eivissenc, o també del mallorquí, i escriviu per a cadascuna 

la seva corresponent variant més general: 

Es carregà sa destral a’s coll, i cap a veure es pi s’ha dit! Hi arriba, se’l mira bé 

de prim comptes per tots es caires i es posa a donar-li destralades. 

Més de sa meitat en tenia ja de taiat, quan vei-vos aquí que s’hi tornen a 

presentar aquelles dos mateixes al·lotes, fent-li uiades i riguent. S’al·lot no era 

d’es més empatxosos i va pensar que no feia cap mal a nengú si es passava un 

bon ratet. Però com que tampoc de bambo no en tenia gaire cosa i estava 

escalivat, amb lo que havia acontès a son germà, treu es reveixí de pèls de sa 

cadella i diu: 

–Ajuda’m, cadella! 

I tot d’una comparegué sa cadella remenant sa coua; i la deixà guardant es pi i 

sa destral, fent-li avinent que no deixàs tocar res a nengú. I ell se n’anà amb ses 

al·lotes. 

La reina, que tenia alguna mica de bruixa, i volia que sa seua fia es casàs amb 

un fii de rei i no amb un qualsevol, taluiava en Pepet de part darrera unes 

botges, i així que veigué que deixava sa destral i se n’anava, s’hi acostà per amb 

ses males arts desfer-li lo que ja tenia avançat. Però així que allargà sa mà, sa 

cadella li esvergà tal queixalada que si l’enclou li taia es dits. 

I bé n’hi donà de rodades an aquell pi i provà d’acostar-s’hi p’es quatre caires, 

però com que sempre es trobava amb sa cadella davant, i barres altes, acabà 

per deixar-ho anar i estrènyer-li cap a ciutat amb una remugadissa que no és per 

a dir. (p. 197) 
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Joan Castelló Guasch «Lo promès sia atès». Dins Villangómez, M. Curs d’iniciació a la 
llengua  

 
9. L’eivissenc, com tots els parlars catalans, és ric en locucions i refranys, i 

Villangómez ens en dóna bona mostra en el seu Curs d’iniciació a la llengua. 

Completeu les següents amb els mots que considereu més adients de tots els que ara 

llegireu: 

canó, nova, bambo, xerra, cara, poal, tramuntana, vesí, ca, moro, juriol, vi, horts, gep 

____de Liorna, que _____ hi va i ______ en torna. 

Cans i al·lots, pesta p’es _____. 

Dins un castell, val més un ____ que un vaixell. 

Fum i mala ____ fan fugir sa gent de sa casa.  

Granera ____ sempre grana bé. 

Infant i ____ van allà on bé els fan. 

En Xumeu veu es ___ d’altri i no veu es seu. 

Allí on va sa corda va es ____. 

Afarta’m i digue’m _____. 

En so _____, guanya més es qui està a s’ombra que es qui està a’s sol. 

Es___ vol coixí. 

Qui té mal ___ té mal vespre i mal matí. 

Qui molt ___ molt erra. 

_______ morta, llebeig en porta. 

10. Una de les característiques més conegudes de la morfologia verbal eivissenca és 

la desinència zero de la primera persona del present d’indicatiu. Escriviu la primera 

persona del singular del present d’indicatiu dels verbs següents:  

sentir, patir, sembrar, cobrar, parlar, menjar, enviar, córrer, trobar, fugir. 
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3. EL TEATRE  

1. El teatre de Marià Villangómez abasta obres de creació pròpia (El botxí d’espectres, 

Després de pondre’s sa lluna, Es més alt embruixament, Se suspèn la funció, El jardí 

dels amants, Amor d’avar, avar d’amor, L’anell és més que un joc, Les germanes 

captives) i adaptacions (Es gat amb botes, S’assemblea de ses dones, L’excepció i la 

regla i Somni d’una nit de Sant Joan). 

En el pròleg d’Es més alt embruixament / Se suspèn sa funció, Marià Villangómez 

comenta, en referir-se a la primera d’ambdues obres, el següent:  

Aquesta obra podria semblar costumista. No ho és. Hi aprofito uns vells costums 
[...] per lligar una acció i moure uns personatges. L’única cosa encara real en 
l’ambient camperol, amb l’anomenada fuita, era la superstició, de la qual –i dels 
interessos en el matrimoni– faig burla. [...] L’obra era una farsa més que un 
sainet, i la principal pretensió de l’autor era delectar-se en l’elaboració d’un 
llenguatge rebut del popular [...] i en el joc d’unes paraules i una versificació.  

El costumisme es conreà bàsicament al segle XIX durant el període de la Renaixença i 

es manifestà mitjançant el quadre de costums.  

a) Sabríeu dir quines eren les característiques del quadre de costums?  

b) Quina diferència hi ha entre farsa i sainet? 

 

2. I continua Villangómez:  

En l’evocació d’un estil de festeig aleshores ja 
desaparegut hi ha uns diàlegs on figura la 
transcripció d’algun fragment de cançó local. Per a 
la primera escena amorosa de la parella jove em 
vaig inspirar en la forma de la cançó pagesa 
dialogada, en què una dona i un home canten 
alternativament unes parts del mateix nombre de 
versos, ben sovint quatre i sempre heptasíl·labs.  

 

Tot seguit podeu veure tres pàgines de l’obra Es més alt embruixament. Ordeneu els 

fragments seguint l’ordre lògic del diàleg i assenyaleu quina és la part a què 

Villangómez fa referència com a cançó pagesa dialogada: 
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    A                                       B                                                                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C    
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3. Villangómez, en la nota introductòria de l’adaptació del llibre de Perrault Le chat 

botté («Es gat amb botes», D’adés i d’ahir, p. 27) explica la tercera manera que té 

d’escriure el català: la parla popular eivissenca:  

La llengua de l’obreta era la dialectal eivissenca [...]. I sempre he cregut que si 
l’expressió dialectal –l’eivissenca en aquest cas– té un lloc entre les lletres, és 
principalment a segons quins diàlegs teatrals. En tenim bones mostres a 
diferents literatures. I aquesta consideració –una justificació, si així ho voleu– va 
a part del gust que sempre he experimentat manejant, amb intencions d’art, la 
parla de la família i alhora dels pagesos entre els quals vivia en aquells temps 
que escrivia Es gat amb botes i algunes altres obres que la varen seguir. 

a) Busqueu documentació sobre Charles Perrault: a quin segle va pertànyer, de 

quina Acadèmia fou membre, quin altre conte prou conegut va escriure? 

b) Llegiu el següent fragment del llibre Es gat amb botes i digueu: com són els 

versos que el formen?, quins contactes vocàlics hi apareixen?, quins trets dialectals 

creieu que són propis de la parla eivissenca? (agrupeu-los per categories 

gramaticals). 

 

VÉIA                    ¿Sabeu    Però, amb quina força o quines 
 a què us estau exposant?   armes comptau? 
 
GAT A haver de rompre a un bergant GAT Ses més fines, 
 sa cara si es posa nic!    ses de s’enginy i es talent, 
 No tengueu por, i lo que dic   he d’usar-les ben sovent. 
 escoltau bé. Sé que vós   No les tenc mica esmussades, 
 i d’altres, d’un poderós    sinó molt ben esmolades. 
 senyor sou víctimes. Sé    I heu de sebre que ningú 
 es màgics poders que té   pot estar del tot segur 
 aquest senyor. Que no passa   d’ell mateix, per fort que es cregui. 
 per sa porta, i que una raça   No en sé cap que no rossegui 
 de monstres com ja no es veu,   alguna debilidat, 
 té en ell un últim hereu.    i no pugui ser atacat 
 Que sa seua fam demana   per ella. Alguna vegada 
 bons sadolls de carn humana   en una força extremada  
 -cosa que, com som un gat,   pot estar es començament 
 no em té molt preocupat.   de flaquesa. És evident 
 Jo sé tot això i molt més:   que s’ogre és molt rabassut 
 que té terres i diners,    i com un bou de forçut, 
 i aquest castell alt i fort    i també que és perillós 
 on, si fos sa meua sort,    per no ser com jo o com vós, 
 voldria viure. I també    és a dir, que té poders 
 que aquest encontre pot ser   diabòlics i és entès 
 una bona avinentesa    en tota art de bruixeria. 
 de guanyar tanta riquesa.   Idò jo crec que es podria 
 
VÉIA Plaguera a Déu que això fos   atacar, precisament, 
 i l’amo nou fóssiu vós!    per aquest costat. 
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4. La versió de l’obra d’Aristòfanes (Atenes 445 aC - 385 aC) S’assemblea de ses 

dones, fou estrenada el desembre de 1976 i editada l’any 1978. L’obra satiritza un 

estat governat per les dones, liderades per Praxàgora, en què la propietat és comuna i  

les dones velles «tenen prioritat a l’hora de reclamar l’amor dels joves». 

 

Tot fent clic a l’enllaç a l’adreça web Els clàssics grecs, podreu conèixer algunes 

característiques de la comèdia d’Aristòfanes, avinentesa que cal aprofitar per 

respondre, un cop llegits els fragments següents de l’adaptació de Villangómez, 

aquests punts: 

 

a) Quina relació establiu entre el contingut dels fragments i les característiques de 

la comèdia aristofànica?  

b) Creieu que hi pot haver algun aspecte que encara sigui políticament actual? Si la 

resposta és positiva, justifiqueu-la. 

c) Torneu a assenyalar, tal i com ja heu fet en l’exercici anterior, els trets dialectals 

de la parla eivissenca i agrupeu-los per categories gramaticals. 

 

L’acció se situa a una plaça pública d’Atenes. 

 

Fragment 1: [Praxàgora va disfressada tot simulant ser un home.] 

Praxàgora.- [...] Em cenyiré sa corona, demanant abans an es déus que sa 

nostra empresa sigui un èxit. «Sa felicitat d’aquest país m’interessa tant com a 

valtros i em sap greu tant de desordre a sa nostra ciutat. La veig sempre 

governada per capitostos infames, ja que si un arriba a ser bo un sol dia, llavò 

deu dies és dolent. I si encarregam es govern a un altre, segur que encara serà 

pitjor. Un temps no teníem assemblees, però avui que en tenim, estam obligats a 

denunciar es que trafiquen amb ses deliberacions públiques». 

 

Fragment 2: [Praxàgora va disfressada tot simulant ser un home. Sobre el 

govern de la ciutat.] 

Praxàgora.- [...] Tu, oh poble, ets sa causa de tots es mals. Et fas pagar un sou 

d’es fons de l’Estat, i per això cada u mira només es seu profit particular, i sa 

cosa pública va a la coix coix. Si m’escoltau, encara us podreu salvar. Es meu 

parer és que es govern de sa ciutat s’ha de donar a ses dones, puix que elles 

són ses que administren i regeixen ses nostres cases. 

http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/graecia/littera/littera.htm
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Fragment 3: [Praxàgora va disfressada tot simulant ser un home. Sobre la 

sensatesa i la intel·ligència de les dones a l’hora de governar.] 

Praxàgora.- Vos demostraré que són [les dones] mil vegades més sensates que 

naltros. Primerament, totes, segons un costum molt antic, renten sa llana amb 

aigua calenta, i mai es veu que intentin innovacions perilloses. Si Atenes imitàs 

aquesta conducta i es deixàs de novedats, ¿no tendria assegurat es seu futur? 

Ses dones s’asseuen per fregir ses viandes, com abans; celebren ses festes, 

com abans, i pasten ses coques, com abans. I, com sempre, fan rabiar es seus 

marits, amaguen dins ca seua es seus amants, cisen, els agrada es vi i es 

complauen en s’amor. Si els entregau es govern, oh ciutadans, no mos cansem 

en disputes ni els preguntem lo que faran; deixem-les en plena llibertat d’acció. 

Considerem que, com són mares, faran es possibles per estalviar soldats. A 

més, qui alimentarà millor es soldats que qui els va parir? Sa dona és molt 

enginyosa, ningú com ella per reunir riqueses; i si arriben a manar, no serà fàcil 

enganyar-les, ja que estan avesades a enganyar. Encara queden més ventatges; 

no les diré, però seguiu es meus conseis i sereu sempre feliços. 

 

Fragment 4 [Praxàgora i Blèpir,el seu marit. Sobre la comunitat de béns.] 

Praxàgora.- Idò bé, que ningú m’interrumpeixi abans de conèixer es meu 

sistema. Vull que tots es béns siguin comuns, que no hi hagi rics ni pobres, que 

un no cultivi un camp immens i s’altre no tengui on caure mort, que no hi hagi qui 

mana cent esclaus i qui no tengui un sol servidor. En una paraula, estableixc una 

vida igual per tothom. 

Blèpir.- No veig com podrà ser. 

Praxàgora.- Tu menjaràs merda abans que jo. 

 

Fragment 5 [Blèpir i Praxàgora. Sobre l’elecció de la dona.] 

Blèpir.- Però ¿no comprens que tots es dirigiran a sa més guapa? 

Praxàgora.- Ses més lletges estaran devora ses més polides, i tot qui en vulgui 

una d’aquestes, abans haurà de passar per sa tanda de ses primeres. 

 

Fragment 6 [Praxàgora i Blèpir. Sobre el gènere de vida.] 

Blèpir.- ¿Quin gènere de vida penses establir? 

Praxàgora.- Un comunisme perfecte. Atenes serà com una sola casa, en què tot 

serà de tots, fins a’s punt que es podrà passar lliurement d’una habitació a 

s’altra. 
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Fragment 7 [Vella 1a i un jove. Sobre la pràctica de l’elecció de la dona.]  

Un jove.- Fas cadufos, veieta. 

Véia 1a.- Per Afrodita, segueix-me! Res m’agrada més que s’amor d’es de sa 

teua edat. 

Un jove.- I a mi res em desgrada més que s’amor de ses d’es teu temps, i no hi 

consentiré mai. 

Véia 1a.- Per Zeus! Això t’hi farà consentir. 

Un jove.- ¿I què és, això? 

Véia 1a.- Un decret segons es qual has de venir a casa. 

Un jove.- Llegeix-lo, veiam de què es tracta. 

Véia 1a.- Escolta: «Ses dones han resolt que quan un home desitjarà una dona 

jove, no podrà tenir comerç amb ella abans d’haver-ne satisfet una de véia. Si es 

jove s’hi nega i continua desitjant s’al·lota, ses dones d’edat podran impunement 

rossegar-lo, agafant-lo per on més li dolgui. 

 

5. L’adaptació eivissenca de Marià Villangómez de l’obra A Midsummer-night’s dream 

(Somni d’una nit d’estiu) va ser estrenada a Eivissa l’any 1979, i publicada l’abril de 

1989 amb el títol de Somni d’una nit de Sant Joan. 

a) Qui va ser l’autor d’aquesta obra? Esmenteu-ne cinc comèdies, cinc tragèdies i 

cinc drames històrics (podeu trobar informació de l’autor i de la seva obra a l’adreça 

web Shakespeare).  

b) L’acció de l’adaptació succeeix l’any 1595. Per què?  

c) Els títols de la mateixa obra que apareixen tot seguit pertanyen a traduccions i/o 

adaptacions de l’obra de Shakespeare. Relacioneu els títols amb l’any d’edició i els 

noms dels traductors / adaptadors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El somni d’una nit d’estiu 

1989 

Un somni de nit de Sant Joan 

Somni d’una nit de Sant Joan 1979 

1908 

El somni d’una nit d’estiu 

El somni d’una nit d’estiu 

Marià Villangómez 

Salvador Oliva 

Josep M. de Sagarra 

Aurora Díaz-Plaja 

Josep Carner 

http://www.xtec.cat/~salonso/index.htm
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d) Els fragments següents pertanyen a l’acte I, escena I de l’obra. Fent ús dels 

vostres coneixements lingüístics, identifiqueu quin fragment pertany al text de 

Villangómez, quin al de Josep Maria de Sagarra i quin al de Salvador Oliva: 

 

 Fragment 1 

 

  

 

 

 

 Fragment 2      Fragment 3  
 
 
 
 Fragment 2      Fragment 3 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. Explica Villangómez que l’obra Les germanes captives està basada en un romanç 

eivissenc, amb un desembarcament de moros i el rapte de dues donzelles. En retornar 

les captives, s’acaba la cançó i comença el drama que s’hi ha inspirat. 

 

Villangómez introdueix el romanç en l’acte primer, escenes primera, segona i tercera. 

Vegeu-ne els tres fragments i contesteu:  

LISANDRE: 
Helena, us revelem nostra fortuna: 
demà a la nit, quan guaitarà la lluna 
el rostre pàl·lid al mirall marí, 
quan en l’herba perlegi el serení, 
que és l’hora més propícia i preferida 
per l’amant que es decanta a la fugida, 
tots dos, furtivament i sense penes, 
hem decidit deixar els portals d’Atenes. 
HÈRMIA: 
I al bosc, on vós i jo tantes vegades 
en llits de primaveres ajaçades 
hem exhalat del nostre pit el plor, 
ens trobarem el meu Lisandre i jo; 
i, Atenes sens mirar en la llunyania, 
cercarem nova gent per companyia. 
Adéu, amiga meva de deport, 
tu prega per nosaltres, i la sort 
el teu Demetri et converteixi en presa. 
Lisandre, et faràs ferm en la promesa: 
privem els ulls de l’amorós menjar 
fins a la nit profunda de demà. 

LISANDRE. Helena, t’obrirem el nostre cor: 
demà a la nit, quan la lluna contempli 
el seu rostre de plata en el mirall de l’aigua, 
i quan perlegi sobre l’herba la rosada, 
a l’hora que encobreix les escapades dels amants, 
ens fugarem per les portes d’Atenes. 
HÈRMIA. I en aquell bosc on solíem, tu i jo, 
ajeure’ns sobre un llit de primaveres, 
i buidar els nostres cors de tot secret, 
allí anirem el meu Lisandre i jo 
i apartarem els ulls de la ciutat 
per buscar nous amics i companyies forasteres. 
Adéu, doncs, dolça amiga, i resa per nosaltres, 
i que la bona sort et vulgui concedir Demetri. 
I tu, Lisandre, compleix la promesa; 
haurem de fer dejunar els ulls 
del menjar dels amants, fins demà a mitjanit. 

 

MIQUEL.- Eulària, et revelam es nostro propòsit. Sa nit de Sant Joan, quan sal luna contempli 
es seu rostre en es cristall de s’aigua, quan s’adornin amb líquides perles es brins d’herba –hora 
sempre favorable a sa fuita d’es enamorats- hem decidit deixar d’amagat es portals de Vila. 
 
ANNETA.- I en es bosc, a on sovent tu i jo, recolzades damunt humils llits d’herba, expressàvem 
es nostros dolços sentiments, allí mos trobarem es meu Miquel i jo; i apartant sa mirada de Vila, 
buscarem nous amics i nova companyonia. Adéu, dolça companyona de jocs! Prega per naltros, 
i que sa bona sort et dongui es teu Toni! Compleix sa teua promesa, Miquel! Hem de privar es 
nostros uis de s’aliment d’es amants fins a’s dissabte de Sant Joan, a mitjanit! 
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a) Què és un romanç?  

b) Quin nombre de versos té?  

c) Quantes síl·labes tenen, en general, aquests versos?  

d) Com rimen? 

 
[Escena primera. 1.]    [Escena tercera. 2.] 
 
Germans, estigueu atents,   Quan varen ser mar endins 
que un romanço us vull cantar   no es cansaven de plorar: 
d’una barqueta de moros   –Adéu, pares estimats, 
que al Pou des Lleó saltà.   ja tendreu de sospirar. 
De set cases que hi havia   Adéu terres estimades, 
sis en varen espanyar;    que no us podrem oblidar. 
deixaren can Miquel Jaume,   Santa Eulàlia gloriosa,  
que hi trobaren bestiar.    vulgueu pels captius pregar, 
–Ens posarem a l’aguait,   que si ens deixau tornar a Eivissa 
que el pastoret prest vendrà–.   ja us vendrem a visitar. 
Volgue Déu o la ventura, 
dones hi varen anar,    
hi anaren dues donzelles, 
pastores de bestiar. 
Ells varen ser traïdors, 
que les varen agafar. 

 
 
[Escena tercera. 3.] 
 
Al cap de catorze mesos 
a Eivissa varen tornar, 
i arribaren a ca seua 
que es posaven a dinar. 
El pare, quan les va veure, 
el seu fet va ser plorar. 
–Veniu aquí, filles meues, 
veniu en taula a dinar–. 
La més grossa s’hi va asseure, 
la petita va quedar. 
–En taula jo no hi vendré 
que no hagi vist ma mare. 
–Ma filla, no la veuràs, 
perquè és morta i enterrada-. 
Llavò va sortir una dona, 
darrere la porta estava: 
–Vine aquí, filleta meua; 
vine, que jo som ta mare. 
–Tant temps ha que us coneixia, 
no m’havíeu fet de mare; 
de mare em podeu servir, 
però mare manllevada. 
Només que sabéssiu dir-me 
la fossa on l’enterraren, 
´niria a besar els ossets 
i viuria conhortada. 
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ANNEX 1: «Observacions sobre l‘estat actual de la llengua i de la nostra cultura»  
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ANNEX 2: SOLUCIONAR I 

 

I. «EIVISSA NEIX A LA HISTÒRIA AMB LA COLONITZACIÓ CARTAGINESA (654 aC)» 

1. L’ILLA D’EIVISSA. SITUACIÓ i TERRITORI 

1. 

 

   Tagomago

  

             sa Conillera 

 
               es Bosc  

                   s’Espartar 

       
                   es Vedrà 

 
            es Penjats 

         s’Espalmador 

 
            s’Espardell 

 

 

 

 

2. Quartó. Cadascun dels cinc districtes jurisdiccionals en què fou dividida Eivissa, 

extramurs de la vila, des de la conquesta catalana del segle XIII. En temps islàmics, l'illa es 

dividia en els termes d'Alhauec, Xarc, Benissàmit, Portumany i Algarb. Els tres conqueridors 

catalans en feren quatre quartons, repartint el primer, Alhauec, entre els altres quatre. Xarc 

esdevingué el quartó de Santa Eulària; Benissàmit, el de Balansat; Portumany, el de 

Portmany; i Algarb, el de ses Salines d'Eivissa. Guillem de Montgrí es quedà amb els 

quartons de Balansat i de les Salines; Nunó Sanç, comte de Rosselló, el de Portmany; a 

Pere, infant de Portugal, correspongué el de Santa Eulària. Tanmateix, continuaren 

apareixent cinc quartons al llarg dels segles: el que havia estat terme d'Alhauec es digué 

quartó del Pla de la Vila. El quartó de Portmany passà al rei, a Montgrí i (1247) als canonges 

de Tarragona (el 1410 a l'ardiaconat de Sant Fruitós de Tarragona). Els quartons de 

Balansat i de les Salines passaren, pel testament de Montgrí, a l'arquebisbat de Tarragona. 

El quartó de Santa Eulària passà, per venda, a les rendes de la corona (per això se'n diu 

quartó del Rei). Durant el s. XIV fou construïda l'església de Sant Jordi al quartó de les 

Salines, la de Sant Antoni al quartó de Portmany, la de Sant Miquel al quartó de Balansat i la 

de Santa Eulària al quartó d'aquest nom. Per les característiques d'estil i pel fet de respondre 

a les mateixes necessitats (la defensa inclosa), també se suposa que són del s. XIV les 

esglésies de Sant Jordi i Sant Miquel. Durant el s. XV fou edificada l'església de la Mare de 

Déu de Jesús, al quartó del Pla de la Vila. Aquestes cinc capelles o vicaries foren temples 

parroquials des que l'illa fou dividida en parròquies el 1785. 

Vénda. Partida dels antics quartons d'Eivissa i, des de llur creació l'any 1785, de les 

modernes parròquies o termes rurals d'Eivissa i de Formentera, que comprèn diverses 

caseries disseminades. Des del s. XVIII, que apareix aquesta denominació, fins al s. XX, el 

nombre de véndes ha anat creixent a causa de l'augment de població i de les noves 

necessitats. Actualment les parròquies eivissenques es divideixen en tres o més véndes. 
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3.  

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

2. EIVISSA. EL NOM i LA HISTÒRIA 

 

1. Bes. Divinitat que apareix representada com un nan ètnic, de cames curtes i arquejades, 

amb cap gros i desproporcionat i de complexió robusta i ventre prominent. Unes vegades es 

troba nu i d’altres vestit amb una faldilla de pell de lleopard, amb la coa que li cau des de 

darrere, entre les cames obertes. Els seus braços descansen sobre les cames o el ventre, o 

mostren entre les mans una serp o una maça. Segons tots els indicis, en el seu origen aquesta 

divinitat és africana, probablement un pigmeu que cobreix el seu rostre amb una màscara de 

bruixot i va vestit amb una pell de lleopard, representat en el moment de la seua dansa i, 

precisament, Bes era el déu egipci de la dansa per excel·lència. Bes apareix per primera 

vegada a Egipte, amb la deessa hipopòtama Tueris, al relleu del naixement de Hatsepsut 

(1512-1482 aC). Les representacions eròtiques de Bes revelen la seua devoció popular com a 

déu de l’amor sexual. Una altra de les comeses de Bes era la de foragitar els rèptils i els 

animals verinosos. La popularitat d’aquesta divinitat farà que d’Egipte passi a fenicis i 

cartaginesos, que estendran el seu culte per tota la Mediterrània.   

 

2. a) Als fenicis. 

 

b) Els grecs.  

 

3. a) Puig des Molins: a Eivissa capital. Es Culleram: nord-est de l’illa, a la finca anomenada 

can Quintals (150 metres sobre el nivell del mar), a la vora de Sant Vicent de sa Cala. 
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b) Hipogeu. Sepultura subterrània construïda o excavada a la roca, amb un pou rectangular 

d’accés i una cambra, generalment quadrangular, encara que en alguns casos –no a Eivissa− 

pot estar compartimentada en altres cambres. És usual a tota l’àrea feniciopúnica, encara que 

també és present al món grec i llatí.  

 

c) Tanit. Deessa púnica de la fertilitat i deessa protectora de Cartago. 

 

4. a) Entre el 219 i el 201 aC. 

 

b) Anníbal. 

 

c) A Empúries, l’any 218 aC. 

 

d) Fou el dret llatí, mitjançant el qual s’establia el reconeixement de la ciutadania romana a 

tots els pobles conquerits per l’Imperi romà. Això comportà per a Eivissa la pèrdua de la 

condició de ciutat confederada i l’inici de la romanització del territori. 

 

5. Genseric (?, ~390 - ?, 477). Rei dels vàndals (428-477). Bastard del rei Godigisel, succeí el 

seu germanastre Gunderic (428). Després de derrotar els sueus a Mèrida, passà a l'Àfrica amb 

80.000 persones (429), on estengué el seu domini fins a Cartago (439), i ocupà permanentment 

les Balears, Sardenya, Còrsega i una part de Sicília (445). El 455 saquejà Roma, i des de 

llavors es considerà ja com un sobirà independent. Arià de religió, perseguí durament els 

catòlics, però vers la fi del seu regnat la persecució fou menys aferrissada. 

Huneric o Hunneric (Ὁνώριχος) fou rei dels vàndals d'Àfrica des del 477 al 484. Era fill de 

Genseric al qual va succeir a la seva mort el 477. Es va casar amb Eudòcia, germana de 

l'emperador Valentinià III, hostatge del vàndals des del saqueig de Roma. Durant el seu regnat 

les fonts generalment catòliques diuen que va perseguir els catòlics (el rei era Arrià). Va morir 

de malaltia el 484 i el va succeir Guntamund. 

Belisari Germània (Il·líria, ~500 - Constantinoble, 565). General bizantí. Reprimí la insurrecció 

dita Nika contra l'emperador Justinià (532); per ordre d'aquest detingué el papa Silveri (537). 

Aconseguí brillants triomfs en les primeres fases de les guerres contra els vàndals d'Àfrica 

(533-534), les quals dirigí com a comandant suprem, i contra els ostrogots d'Itàlia (535-540); 

ocupà Sicília, Nàpols, Roma –on resistí un setge d'un any– i Ravenna; tornà a Constantinoble 

portant presoner el rei dels ostrogots. No tingué èxit, però, en la nova expedició a Itàlia amb la 

missió de reduir la reacció dels ostrogots (544-548), malgrat la reconquesta de Roma. Lluità, 

amb fortuna diversa, contra els perses i salvà Constantinoble de l'amenaçant incursió dels 

cutrigurs (559). Tingué com a secretari i conseller l'historiador Procopi de Cesarea. La llegenda 

segons la qual fou eixorbat i acabà els seus dies com a captaire no té fonament històric. 

6. a) L’any 535 dC.  

b) Primer, de la província de Sardenya i, posteriorment, de la província de Mauritània II, amb 

capital a Septem, la futura Ceuta. 

 

7. a) Idris Ibn Al-Yamani (Eivissa, ? – 1077) fou un poeta dels regnes de taifes, de família 

originària de Cacella, localitat depenent de Santa Maria de l’Algarve (Portugal). Va viure 

gairebé tota la seva vida a Eivissa, per la qual cosa fou considerat eivissenc, i d’aquí el seu 

sobrenom (al-Yabisi); també fou conegut com al-Shabini, en referència a les savines que hi ha 

als boscos eivissencs.  

b) Resposta oberta. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0ndals
http://ca.wikipedia.org/wiki/477
http://ca.wikipedia.org/wiki/484
http://ca.wikipedia.org/wiki/Genseric
http://ca.wikipedia.org/wiki/477
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Eud%C3%B2cia_(germana_de_Valentini%C3%A0_III)&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valentini%C3%A0_III
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arrianisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/484
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guntamund
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8. a)  

Sant Joan de Labritja   Quartó de Santa Eulària     

Sant Antoni de Portmany Quartó de Portmany    

Sant Carles de Peralta  Quartó de Santa Eulària     

Sant Miquel de Balansat Quartó de Balansat    

Santa Eulària des Riu  Quartó de Santa Eulària     

Sant Josep de sa Talaia Quartó de Portmany    

Sant Jordi de Ses Salines Quartó de Ses Salines  

Santa Agnès de Corona Quartó de Balansat   

Santa Gertrudis de Fruitera Quartó de Balansat   

Sant Mateu d’Albarca  Quartó de Balansat 

Eivissa (Vila)   Pla de Vila 

Portinatx   Quartó de Santa Eulària      

 
b) Traducció: 

En nom de Déu u i tri. Per a glòria de Nostre Senyor Jesucrist i de la seva mare la 

gloriosa Verge Maria, volent reivindicar la injúria i l’ofensa que es fa a Crist, alliberant 

de sarraïns aquella terra que detenen injustament, a fi que, rebutjats els impius, s’hi 

pugui establir, amb el favor de Déu, un poble per Ell acceptable, Nós, Guillem, per la 

gràcia de Déu arquebisbe electe de Tarragona, Pere, Infant de Portugal i Senyor de 

Mallorca, i Nunó Sanç, disposats coratjosament contra els moros que posseeixen les 

illes d’Eivissa i Formentera, hem vingut a un conveni amistós per tal d’atacar i conquerir 

les illes esmentades. 

 
9. a) Els privilegis i les franqueses per als nous pobladors de les illes.  
 

b) Una institució de govern regulada l’any 1299: la Universitat d'Eivissa i Formentera. 

 
c) Fins al Decret de Nova Planta, l’any 1715.  

 
d) L’Ajuntament. 

 
e) Ramon Muntaner. 

 
f) Pere el Cerimoniós. 

 
10. a) Durant el regnat de Felip II (1527-1597), fill de Carles I. 
 

b) Cavadors: homes encarregats d’apilar la sal dins dels estanys. 

Calçades: piles rectangulars de sal de dos metres de base. 

Aixades amples: eines que serveixen per cavar la sal. 

Tirassos: pales llargues de fusta que serveixen per apilar la sal. 

Salers: places construïdes a l’interior de les salines on anava a parar la sal.  

Traients: persones encarregades de portar la sal als salers. 

Senaies: cabassos que servien per portar la sal. 

Capell: barret que servia per protegir el cap de les senaies. 

Càvecs: aixades triangulars. 

11. Resposta oberta. 
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12. a) Manuel Abad y Lasierra (Estadella, Aragó, 1729 - Saragossa, 1806). Eclesiàstic i 

historiador aragonès. Fou prior de Meià (1770), primer bisbe d'Eivissa (1783) i, després, 

bisbe d'Astorga (1787) i arquebisbe de Selímbria. El 1792 fou nomenat inquisidor general 

d'Espanya. Era un reformista gal·licanista que, alhora que aprovava la constitució civil del 

clergat francès, intentava d'abolir l'organisme que presidia, però fou destituït el 1794, quan 

els exèrcits revolucionaris francesos ocupaven Catalunya i el País Basc. El seu successor, 

Lorenzana, intentà de processar-lo, però sense resultat. Preparà diversos treballs històrics, 

encara inèdits, sobre monestirs catalans, especialment del Pallars i la Ribagorça. 

Miquel Cayetano Soler (Palma, 1746 - Malagón, 1809). Advocat i polític. Ocupà diversos 

càrrecs jurídics a les Illes Baleares i fou superintendent general d’Hisenda. Establí diferents 

mesures econòmiques per fer front a la inflació i subvenir a les necessitats de la corona, 

però no tingué gaire èxit per la qual cosa va arbitrà nous impostos. Va escriure El estado de 

la real hacienda (1798) y Los aranceles de España (1802). Durant el motí d’ Aranjuez, la 

seva casa fou saquejada i ell ingressà a presó. Fou assassinat pels habitants de Malagón, 

lloc on havia estat traslladat després de l’ocupació de Madrid per les tropes napoleòniques. 

Joaquim Maximilià Gibert Alabau (vegeu: Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera) 

 

b) Resposta oberta. 

 

c) Carles III.  

 

d) Tot per al poble, però sense el poble. 

 

e) Antoni de Capmany. 

 

f) El títol de ciutat.  

 

g) El bisbat d’Eivissa. 

 
13. a) Cors. Campanya naval empresa per particulars, proveïts d'una patent o autorització de 

llur govern, contra les naus enemigues, en cas d'estat de guerra, o contra naus amigues, en 
cas d'execució d'una represàlia.  
 

b) Una patent de cors és una llicència atorgada per un govern a favor d'un capità mercant i 

la seva tripulació, per tal que puguin navegar al cors, fer actes d'hostilitat contra l'enemic. 

Antigament no existia la patent de cors i calia només la simple ruptura de les hostilitats, 

perquè tots els vaixells mercants d'un estat poguessin dedicar-se al cors. Els perjudicis que 

això reportava donaren origen al lliurament d'una patent de cors per a distingir els corsaris dels 

pirates, car als primers calia tractar-los com a bel·ligerants i a aquests com a malfactors. L'any 

1356 Pere III de Catalunya-Aragó donà unes Ordinacions sobre certes regles que es deuen 

tenir en los armaments de corsaris particulars. La navegació al cors era malvista i, moltes 

vegades, venia a resultar una pirateria organitzada i patentada, sobretot quan les ruptures de 

relacions entre un estat i un altre resultaven endèmiques, cosa que portà a una restricció i un 

condicionament de les patents. El 1675 hi hagué una temptativa d'abolició del cors entre Suècia 

i les Províncies Unides; el 1785 es prengué el mateix acord entre els EUA i Prússia; la 

Revolució Francesa abolí el cors l'any 1792, però el restaurà més tard Bonaparte. A la 

monarquia hispànica, on fou necessari des dels s. XVI al XVIII enfront de la pirateria nord-

africana, subsistí, i tant per les Ordenances de la marina de guerra com per la de Matrícula de 

marina, era admès el cors i es lliuraven fàcilment les patents; una ordenança especial sobre el 

http://www.eeif.es/
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cors del 1801, permetia que lliuressin les patents els comandants de les províncies marítimes i 

determinava la legitimitat o il·legitimitat de les preses i la distribució o repartiment d'aquestes. Al 

congrés de París del 1856 es prengué l'acord d'eliminar el cors, però Espanya, Mèxic i els EUA 

continuaren lliurant les patents. En la guerra de Cuba (1898) ni Espanya ni els EUA donaren 

patents; i, en la conferència de pau de l'any 1907, Mèxic i Espanya acceptaren l'abolició del 

cors. En les guerres de 1914-18 i 1939-45, no es lliuraren patents de cors, però les marines 

mercants anaven armades i s'estimaren mobilitzades com a vaixells auxiliars. 

 
14. a) Freqüència setmanal, tot i que de vegades ho feia de manera quinzenal.  

 

b) Director: Antoni Manuel Garcia. 

 

c) Temàtica general sobre l’illa, especialment la de caràcter agrícola. 

 

d) Format: quatre pàgines de 31 x 21 cm a dues columnes. 

 

e) Carrer Major, núm. 8. 

 

f) Francesc Escanellas Suñer  

 

g) Temàtica internacional: guerres d’independència de Cuba, Filipines i Puerto Rico, perquè 

hi lluitaren eivissencs i formenterers. 

 

h) «es Diari»  

 

i) Anys primera etapa: sis, de 1893 a 1899. Anys segona etapa: mesos (del 24 de febrer al 5 

de maig de 1900). 

 

j) Director: l’escriptor i periodista Felip Curtoys. 

 

k) Mossèn Isidor Macabich. 

 

l) Ser el seu principal òrgan d’expressió. 

 

m) Dels sis membres del Consell de Redacció, un fou empresonat (Jordi Juan Riquer) i els 

altres cinc s’exiliaren a França i a països americans. 

 

n) Durant la sisena etapa va tenir quatre directors: Carles Roman, Alexandre Llobet, Felip 

Pineda (1937-1947) i Josep Zornoza (1947-1963)  

 

o) Marià Villangómez, Antoni Costa Ramon, Enric Fajarnés Cardona i Cosme Vidal Llàser. 

 

15. a) Viarany. Corriol, camí estret i de pas difícil.  

Feixa. Tros de terra llarguer en el qual se conren cereals, llegums o hortalisses. 

Sèquia. Excavació llarga i estreta, sovint revestida de pedra o de rajoles, que serveix per a 

conduir aigua d'un riu o torrent, sia per a abastir poblacions, sia per a regar, per a moure 

molins, etc. 

Bot. Embarcació petita, de construcció igual que la dels gussis però amb la roda de proa 

més alta que l'orla, i amb molta quilla i molta amplària. 

Xalana. Embarcació de fons pla, especialment la que, tripulada per dos homes, serveix per 

a anar a pescar esponges. 
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Sàrria. Recipient d'espart o de palma, d'un metre a vuit pams de llargària, que forma bossa 

a cadascun dels dos extrems, i serveix, posat de través damunt una bístia, per a transportar 

les coses més diverses, com fruita, verdures, aviram, terra, herba, fems, etc. 

Beaces. Conjunt de dues bosses unides per damunt amb una corretja o llatra que es posa 

sobre l'esquena d'una bístia, de manera que pengi una bossa a cada costat de l'animal.  

 

b)  

(http://www.gaat.es/nk/html/images/downloads/mapa_carr_eiv.pdf) 

16. a) L’any 1958. 

b), c) i d) Respostes obertes. 

17. a) i b) Respostes obertes. 

 

II. «EM DIC MARIÀ VILLANGÓMEZ LLOBET I VAIG NÉIXER A LA CIUTAT D’EIVISSA EL 

10 DE GENER DE 1913» 

 

1. ELS ANTECEDENTS 

 

1. Activitat oberta. 

2. a) El pare de Marià Villangómez era metge. 
 
b) Els seus tres germans tingueren relació amb la medicina: en Joan fou metge; en Manuel, 
apotecari, i l’Alexandre va cursar estudis de medicina. 
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3. Pallola: xarampió; rosa: rosèola; pigota borda: varicel·la; eixalbar: donar una passada de guix 
i calç a una paret.  

 
4. a) Joan Maragall (Barcelona, 1860-1911), conegut popularment com a poeta, és també 
autor d'assajos d'interès ideològic, cultural i polític, i de traduccions. D'esperit romàntic i 
partícep del moviment modernista, la seva teoria de la «paraula viva» en poesia no tan sols té 
una significació estètica sinó també humana, ja que entén el fet poètic com a manifestació 
natural, no elitista, pròxima a la societat i capaç d'influir-hi. La seva producció poètica compta 
amb poemes tan difosos com Cant espiritual, El cant de la senyera, La vaca cega, La sardana, 
Oda a Espanya i El comte Arnau. Destaquen les seves traduccions de Goethe, Novalis, Píndar, 
Homer i Nietzsche. Arran de la crisi de la Setmana Tràgica (1909), i gairebé sol entre els 
intel·lectuals, reacciona amb els articles Ah, Barcelona..., La ciutat del perdó i L'església 
cremada, insistint en la part de responsabilitat que pertoca a la burgesia catalana. Proclamat 
Mestre en Gai Saber (1904), fou membre fundador de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 

Josep Carner (Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970) és conegut com «el príncep dels poetes 

catalans». Renovador de la poesia, de la llengua i de la prosa. Crea un nou estil de periodisme 

polític. Llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres, ingressa a la carrera diplomàtica. Exerceix 

càrrecs a Gènova, San José de Costa Rica, Le Havre, Hendaia, Beirut, Brussel·les i París. 

Durant la guerra civil espanyola es manté fidel a la República i no torna a residir mai més a 

Catalunya. 

El llibre de poemes Els fruits saborosos (1906) és considerat per la crítica com una de les fites 

del Noucentisme, moviment del qual Carner és capdavanter. La seva obra poètica evoluciona 

cap al postsimbolisme, amb llibres com Auques i ventalls, El cor quiet i Nabí. També destaca 

com a traductor d'autors com Charles Dickens, William Shakespeare, Mark Twain, Arnold 

Bennett, Alfred de Musset, Jean de La Fontaine, Daniel Defoe i Lewis Carroll, entre d'altres. 

Amb només vint-i-sis anys, el 1910, és proclamat Mestre en Gai Saber en els Jocs Florals. 

Josep M. López-Picó (Barcelona, 1886 - Barcelona, 1959). Nom amb què és conegut el poeta 

i editor Josep Maria López i Picó. Es llicencià en lletres, i fou alt empleat de la diputació de 

Barcelona i secretari perpetu de la Societat Econòmica d'Amics del País. Gran amic de Josep 

Carner i mestre de Carles Riba, fundà, amb Joaquim Folguera, La Revista i les Publicacions de 

La Revista. Fou membre de l'Institut d'Estudis Catalans (1933). Els seus primers llibres 

tingueren molt de ressò entre els crítics (Xènius, Riba) i una ampla influència literària 

Intermezzo galant (1910) i Turment-frument (1910) enceten una línia que parteix més de la 

introspecció i de les lectures que de la realitat. Poemes del port (1911), Amor, senyor (1912) i 

Epigramata (1915) marquen la seva evolució espiritual i la recerca de Déu, l'espectacle de la 

ciutat i el gust per la imatge intel·lectualitzada i l'epigrama, un dels quals serví a Ortega y 

Gasset per a formular la teoria de la metàfora. L'ofrena (1915) dóna el neguit i un cert rebuig de 

la mort. De vegades hi ressona Ausiàs Marc, i sovint els simbolistes francesos Cants i 

al·legories (1917), El meu pare i jo (1920), Popularitat (1922), La nova ofrena (1922) i Elegia 

(1925) accentuen el corrent intel·lectual i filosòfic i l'estil de la poesia pura. Invocació secular 

(1926), centrat en la creació d'Adam i Eva, té una arrencada bíblica i reminiscències de Dant. 

Epitalami (1931), Variacions líriques (1935) i Epifania (1936) reiteren uns altres dels seus 

motius: el Déu personal i tutelar, l'amor, la llar i la casolaneria, l'amistat, la pàtria sense 

abrandaments i l'ètica ideal de l'home. Poesia metafísica o madrigalesca, conceptual i de 

vegades abrupta, abstrusa o circumstancial, cerca l'ascesi d'ell mateix i la nuditat expressiva, 

però amb poca musicalitat. A la postguerra la seva obra, que en conjunt abastà prop de noranta 

títols, s'acostà a Claudel, i es féu més apologètica i teològica: Via Crucis (1947), Maria 

Assumpta (1947), Job (1948), Oda a Roma (1950), El mirall de Déu (1951), etc. i la poesia 

completa (1948), de la qual ha sortit només un nodrit volum. La seva prosa, típicament orsiana i 

de vegades superficial, recull notes, articles i epistolaris. Cal destacar-ne Moralitats i pretextos 

(1917), L'home del qual es parla (1922), A mig aire del temps i Lleures del pensament (1935). 
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Carles Riba (Barcelona, 1893-1959). Poeta, narrador, crític literari, traductor i acadèmic. La 

seva producció lírica compta, entre d'altres, amb el Primer llibre d'Estances (1919), el Segon 

llibre d'Estances (1930), Tres suites (1937), Elegies de Bierville (1943), Salvatge cor i Esbós de 

tres oratoris (1953). Exerceix de catedràtic de grec i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i 

vicepresident de la primera Institució de les Lletres Catalanes, de l'època de la República. 

S'exilia el 1939 a causa de la guerra civil espanyola. A l'exili francès, i també a Barcelona 

d'ençà del seu retorn el 1943, tradueix autors clàssics per a la Fundació Bernat Metge, de la 

qual arriba a ser director. Forçadament allunyat de la vida pública, esdevé el mestre de les 

noves generacions. De la seva tasca com a traductor cal esmentar l'Odissea d'Homer i, també, 

obres d'Èsquil, Hölderlin, Kavafis, Plutarc, Poe, Rilke i Sòfocles, entre d'altres. 

 

5. a) Isidor Macabich i Llobet (Eivissa, 1883 - Barcelona, 1973). Historiador i eclesiàstic. La 

seva família procedia de Croàcia. Estudià al seminari d'Eivissa, i el 1907 fou ordenat de 

sacerdot. Canonge arxiver d'Eivissa per oposició (1913), fundà el Centre d'Acció Social i, el 

1919, la Federació Catolicoagrària d'Eivissa. Interessat per la història, des del 1903 col·laborà 

en Los Archivos de Ibiza. El 1908 participà en el Primer Congrés d'Història de la Corona 

d'Aragó, a Barcelona, amb la ponència Es feudalisme a Eivissa (1909). Autor de monografies, 

com Santa María la Mayor (1916), Pityusas. Ciclo púnico (1931), Ebusus. Ciclo romano (1932) i 

Santa María. Ciclo cristiano (1934). El 1935 inicià una Historia de Ibiza en fascicles. Molts 

d'aquests treballs foren refosos i publicats dins la Historia de Ibiza (en quatre volums, 1966-67). 

També escriví poesies en la variant dialectal eivissenca, com Dialectals (1923), en català comú 

i en castellà. Féu reaparèixer el Diario de Ibiza (1903), i fundà i dirigí Nuestra Hoja (1929-30). 

Col·laborà en les publicacions El Debate, de Madrid, Hispania, Destino, Lluc, etc. El 1951 fou 

nomenat canonge ardiaca d'Eivissa, i el 1953, arxipreste. 

b) La mare de Marià Villangómez i la de l’Isidor Macabich eren cosines germanes. 

c) Tema: l’arribada de la tardor. Rima:  

6. A la Renaixença de les Pitiüses. 

7. a) Per extensió, i segons la definició del Diccionari de l’IEC, fa referència a un lloc de gran 

riquesa material, cultural o artística. 

b) Resposta oberta. 

c) 

D’un vapor garrit, formós,  Estrenyem més fort el llaç 

que acabava d’arribar,   de ferm afecte sincer 

els vérem desembarcar   al sentir el dolç plaer 

formant un grup nombrós.  de donar-los una abraçada 

Són viatgers molt ben portats  a eixos nobles catalans 

que la nostra llengua entenen:  que, arribats al nostre sòl, 

¿d’on sortiren? ¿per què vénen? veuran la mentida i dol 

¿per què van acompanyats?  de mal haguts informants, 

-Són d’una invicta regió,  que pinten injustament 

són d’un poble hospitalari:  amb les més negres colors 

celebren el centenari   i negant-los tots valors 

del rei Jaume d’Aragó.   a Eivissa i la seva gent: 

Vénen d’empori, el més ric,  Benvinguts sigueu, viatgers; 

de comerç, indústria i arts,  Adéu-siau quan partireu, 

admirat de totes parts   i mai per mai oblideu 

i de nosaltres amic.   que són vostres tots enters 

Volen veure aquest bocí  els eivissencs verdaders. 



119 

 

de la terra catalana 

que arrancà la tramuntana 

i enmig del mar va florir. 

[...] 

 

2. ELS ANYS 30. UNA GENERACIÓ 

 

1. a) Síl·labes: 6 + 6. Contactes: sinalefa, sinèresi, elisió, elisió, elisió, sinalefa, sinalefa 

 

     Impressió d’Eivissa 

Pels graons de les cases / on refreda la calç 
munten, lentes, les ombres. / Les finestres, obertes 
al gran crepuscle, miren / llunyanies incertes. 
Palmeres i oliveres / de jardins espectrals 
                sinalefa 

són imatge de somnis / i nostàlgies despertes. 
         sinèresi 

La torre es dreça, al cim, / amb els delers més alts. 
       elisió         elisió 

Els núvols s’escabellen, / la nit va al seu encalç, 
 Elisió    sinalefa 

i els estels, a dalt, punyen / les altures desertes. 
sinalefa 

 

b) Són versos alexandrins.  

c) La rima és consonant. 

d) Versos masculins: 1, 4, 6, 7; versos femenins: 2, 3, 5, 8. 

2. La Nostra Terra. Publicació mensual en català de literatura, d'art i de ciències, apareguda a 

Palma del gener del 1928 fins al juny del 1936, dirigida per Antoni Salvà i Ripoll. Fou, de fet, a 

partir del 1930, l'òrgan de premsa de l'Associació per la Cultura de Mallorca. Volgudament 

allunyada de qüestions polítiques, defensà, tanmateix, un clar autonomisme nacionalista. D'una 

gran serietat intel·lectual i culturalment molt al dia, incloïa poemes i literatura de creació 

juntament amb articles d'investigació, a més d'unes estimables seccions crítiques de literatura i 

d'arts. Publicà diversos números extraordinaris, dels quals hom pot remarcar el dedicat al 

centenari de la Renaixença. Hi col·laboraren, entre molts d'altres, Guillem Colom, Joan Pons i 

Marquès, J. Estelrich, M. Forteza, A. Pons i E. Sans, i publicà poemes de Maria Antònia Salvà, 

B. Rosselló-Pòrcel, Miquel Àngel Colomar, etc. En conjunt constitueix una de les publicacions 

intel·lectuals més interessants de Mallorca. 

Almanac de les Lletres. Anuari publicat a Palma, Mallorca, des del 1921 fins al 1936, en 

català, i incorporat, des del 1924, a les publicacions de l'Associació per la Cultura de Mallorca. 

Cada volum contenia, a més d'un calendari, una miscel·lània literària, en la qual participaren 

molts escriptors insulars (Joan Alcover, Miquel Ferrà, Rosselló de Son Forteza, Salvador 

Galmés, etc) i d'altres com Josep Carner, Carles Riba, Joaquim Ruyra, etc. A partir del 1924 

inserí una crònica de les activitats culturals mallorquines, ampliada, des del 1931, als 

esdeveniments polítics. 

 

3. Miquel Dolç - Elegies de guerra, L’ombra que s’allarga  

Bartomeu Rosselló-Pòrcel - Quadern de sonets, Imitació del foc 

Salvador Espriu - La pell de brau, El caminant i el mur 
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Màrius Torres - Poesies 

Joan Vinyoli - Primer desenllaç, Llibre d’Amic 

 

4.  

Matí Soliloqui de primavera 

Sinalefes Elisions Sinalefes Elisions 

Ve a (v.1) 

la humitat (v. 7) 

no acaba (v. 12) 

ferir el (v.1) 
plaça es (v. 4) 
desvesada al (v. 4) 
retalla el (v. 5) 
masia ens (v. 6) 
allunya al (v. 6) 
concebre a (v. 7) 
s’espolsa el (v. 8) 
ventada. El (v. 9) 
torna a (v. 9) 
 

i al llam (v. 6) 
tebi oratjol (v. 7) 
encara humida (v. 8) 
 

s’ha expandit (v. 3) 
que el (v. 4) 
joia a (v. 5) 
terra encara (v. 8) 
suspesa a (v. 10)  
que obre (v. 11) 

 

5. (1) Joan Perucho –  Les històries naturals  

(2) J. V. Foix –  Sol, i de dol 

(3) Maria Aurèlia Capmany – Un lloc entre els morts 

(4) Salvador Espriu – Cementiri de Sinera 

(5) Carles Riba – Elegies de Bierville 

(6) J.M. López-Picó – Epigrammata 

(7) Marià Manent – L’ombra i altres poemes 

 

6. a) Al municipi de Sant Joan de Labritja. 

 

b) Segons l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, el Memoriale Divisionis –document de la 

divisió i el repartiment d’Eivissa, 1235– anomena de Balansat el quartó que inicialment havia 

anomenat de Benizamid, on també existia l’alqueria de Balansat. Consta que la família 

Balansat tingué en el quartó la major part de les seves terres fins al segle XV, que començà a 

desfer-se’n. 

 

c) Sant Miquel. 

 

7. 

 

Any Premi 

1955 Premi Cantonigròs per Sonets de Balansat 

1984 Premi Crítica Serra d’Or – Traducció (Trenta-quatre poemes de W. B. Yeats) 

1984 Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

1985 Premi Cavall Verd de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (John 
Keats: Isabel o el test d’alfàbrega / La vigília de Santa Agnès) 

1987 Premi Crítica Serra d’Or per les Obres Completes. Poesia 

1988 És declarat fill il·lustre de la Ciutat d’Eivissa 

1989 Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 

1993 Homenatge de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
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1995 Doctor Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears 

1999 Premi Cavall Verd de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (Les 
germanes captives) 

 

III. «UNA POESIA ÉS UN PRODUCTE COMPLICAT»  

1. LA POESIA DE L’AUTOR 

1. a) 1: tardor; 2: estiu. 

 

b) Deixondir: despertar; fer sortir de la son o d'un estat d'ensopiment. 

Vagar: errar a la ventura; anar d'un lloc a l'altre sense aturar-se o residir definitivament enlloc. 

Porcella: porc femella des que neix fins que el desmamen o fins que és mig fet. 

Al·lot: el qui està dins l'edat compresa entre els sis o set anys i els quinze . Per extensió): a) Nin 

(en general) encara que sia menor de cinc anys o tot just nat. b) Jove de quinze a vint anys, o 

de més de vint. 

Corriol: camí estret, que no dóna pas per a gaire més d'una persona a la vegada. 

Sínia (sènia): màquina per a elevar aigua subterrània, composta d'una roda horitzontal (rodet) 

amb braçols, moguda per una bístia que volta, i amb la qual engranen les dents d'una roda 

vertical que en rodar mou una sèrie de catúfols disposats al llarg d'un rest o cadena sens fi, la 

part inferior de la qual va submergida dins l'aigua del pou on la màquina està instal·lada. 

Safareig: 1. Dipòsit artificial, fet de parets de pedra o de ciment, per a contenir l'aigua procedent 

d'un riu, sèquia, sènia, pou, etc., destinada a regar. 2. Dipòsit quadrangular, fet de parets 

d'obra, dins el qual es posa l'aigua per a rentar la roba. 

Era: espai de terra, generalment rodonenc, de deu a trenta metres de diàmetre, damunt el qual 

es posen els cereals o llegums per batre'ls i separar la palla del gra. 

Dacsa: planta gramínia de l'espècie Zea Mays (V. Blat de moro). 

  

2. a) Tema: l’absència, b) Tipus de composició: sonet, c) Mètrica: versos d’art major: 

decasíl·labs; masculins (2, 4, 6, 8, 11, 12, 14) i femenins (1, 3, 5, 7, 9, 10, 13); d) Rima: 

consonant, ABAB ABAB CCD DCD. 

 

3. a) Perquè no es vol moure de la seva terra, allunyar-se’n. 

b) Tot i no moure’s del lloc, cada dia és diferent. La mirada quotidiana de la terra coneguda el 

porta a continuar estimant-la. 

c) Resposta oberta. Utilitza la imatge i la sinestèsia,  

d) La parla catalana. 

 

4. a) Antoni M. Alcover Sureda.  

b) Fou president de l’Institut d’Estudis Catalans.  

c) El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 

 

5. a) Interrogació retòrica. 

b) Trobem encavallaments en la majoria de versos. 

c) És un sonet. 

 

6. a) Resposta oberta. 
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b) Metàfores: dibuixar-te a còpia / de versos; que els intents constants vagin, inhàbils / figurant 

el relleu / de bellesa; emmotllar-te / de poesia... 

 

7. Grup Ibiza 59  Erwin Broner, Hans Laabs, Katja Meirowsky, Heinz Trökes, Antonio Ruiz i 

Erwin Bechtold. 

 

Grup Puget  Antoni Marí Ribas, Antoni Pomar, Vicent Ferrer Guasch, Vicent Calbet. 

 

8. a: Antoni Pomar; b: Narcís Puget; c: Vicent Calbet; d: Vicent Ferrer Guasch. 

 

9.                      I     I 

Esta áurea corteza con que asoma  Aquesta escorça d’or, taques de calç i fulles, 

el mundo entre el undoso azul desierto amb què guaita un món breu entre un mar onejant, 

ha andado tu mirada, desde el huerto amb el teu insistent esguard has corregut 

hasta el pinar izado por la loma.  de l’hort vora la costa fins al bosc que s’enfila. 

Entre horizontes plenos de su aroma Enmig dels horitzons que el seu secret enclouen 

el pueblo sorprendido ha descubierto aquest poble sorprès has descobert 

–geórgico trajín o gozo abierto–,  –dura feina geòrgica o gaudi que es desferma–, 

gesto y color que tu pintura doma.  gest i color ja abstrets per la teva pintura. 

Hoy nos traes tu lienzo soleado,  Avui ens duus la tela solellosa, 

Dos pinos que dilatan su ramaje  dos pins esvelts que estenen el brancatge 

junto a un sendero para andar sin prisa. vora un camí per on avançar sense pressa. 

Alto atril para el pájaro encantado,  Alt faristol per a l’ocell cantaire, 

sombra frente al latido del paisaje,  ombra enfront del batec del paisatge ardorós, 

eco de la blandura de la brisa.  ressò de la blanesa de l’oreig. 

 

10. 

Simbolisme Postsimbolisme Generació del 27 Escola Mallorquina 

Paul Valéry Joan Vinyoli 

Bartomeu Rosselló-

Pòrcel 

Jorge Guillén Miquel Costa i Llobera 

 

11. Resposta oberta. 

 

12. Elements que fan referència al paisatge: cel, mar, serres, badia, vila, vaixells, horta, núvols, 

masia, arbre, conreu, fars, roca, estel, port, soca, aigua, branques.  

Personificació: port endormiscat. Metàfora: resposta oberta. 

 

13. 31 síl·labes, comptant fins a la darrera síl·laba de cada vers. 

 

14. Uc: crit fet amb veu falsificada, sia per contrasenya, sia per cridar-se de lluny i durant la nit, 

sia per moure gresca els disfressats. 

 

15. a) Cos humà: braços, cabelleres, dits, pits, colls, celles, ulls, llavis, cintura, boca... Paisatge: 

muntanyes, valls, camins, cases, arbres, sembrats, herbes, mates... Fenòmens atmosfèrics: 

vent, pluja... 

b) Cerca la vida. 

c) S’expressa en segona persona. 

d) A l’escuma del mar envoltant l’illa. 

e) Vol dir pelats borrallons. 
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f) El temps verbal predominant és el futur. 

g) Resposta oberta. 

h) Resposta oberta. 

i) Resposta oberta. 

j) Conté una metonímia. 

k) Anàfores: veuràs, buscaràs, cercaràs...  

l) Asíndetons: pel matís, la tibantor, la sang que davall hi palpita, / una cintura que tempti... 

Polisíndetons: veuràs camins i cases perdudes, i els arbres i els sembrats, / i les herbes i 

mates... Enumeracions: Repertori de boques, d’esguards, de cabelleres, / de gestos o posats, 

expressions, paraules, / pedres, núvols crepuscles, estels, gaudis... 

m) Personificació: la pluja és la núvia resignada del vent 

n) Paral·lelismes sintàctics:  

que el vent passa encenent la gran brasa del dia / que la pluja és la núvia resignada del vent // 

Buscaràs aquests colls que creen amb un gir l’harmonia, / buscaràs unes celles que tinguin 

vida sobre uns ulls 

 

16. a) A la Generació del 98. 

b) Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán, José Martínez Ruiz «Azorín», 

Juan Ramón Jiménez. 

c) Soledades (1903), Soledades, galerías y otros poemas (1907), Campos de Castilla (1912), 

Nuevas canciones (1925). 

 

17. a) L’any 1955.  

b) Joan Triadú.  

c) Osona.  

d) El nom prové del 1565, del mas de can Toni Gros, renom del pagès Antoni Prat, que fundà 

un hostal on actualment es troba el poble al qual dóna nom. 

 

18. a)  Resposta oberta. 

 

b) Maria Antònia Salvà, Llorenç Riber, Miquel Ferrà, Guillem Colom, Miquel Forteza i Joan 

Pons Marquès. 

 

19. a) Títol: «Als poetes catalans amics».  

 

b) Tema: la llengua catalana. 

 

20. a) És una necròpolis.  

 

b) Final del segle VII aC.  

 

c) Perquè al segle XV hi havia molins de vent.  

 

21. Fa referència a la savina, un arbre molt preuat a Eivissa, ja que per la seva resistència era 

molt usat en tasques arquitectòniques. 
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22. a) la Savina, Sant Francesc, Cala Saona, Cap de Barbaria, es Caló, la Mola. 

 

 
b) Segons l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, hi ha dues etimologies possibles: a) la que 

prové dels mots llatins FRUMENTARIA, que vol dir «illa de blats», i PROMONTORIA, que vol 

dir «illa de caps». Joan Coromines, en la segona meitat del segle XX, donà una nova 

interpretació al mot a partir de l’ètim PROMONTORIA. Aquest vocable, plural de 

PROMONTORIUM, que vol dir «cap» o «punta», equivaldria a l’aspecte que oferiria l’illa des 

de la distància, una distància dominada pels caps de Barbaria i de la Mola. El pas de P a F en 

la pronunciació vindria donat per canvis fonètics experimentats en l’àrab, llengua parlada a les 

illes abans de la conquesta catalana. 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Braó: part del braç compresa entre l'espatlla i el colze. 

Oratjol: vent suau, especialment el de terra, que s'anomena també oratjol d'en terra i oratjol de 

la paret. 

Marès: pedra arenisca, més o menys dura, però de fàcil elaboració, que s'empra molt per a la 

construcció d'edificis.  

Aspriu: esquerp; que té una rudesa repel·lent al tracte o al trànsit. 

Tancó: tancat petit que hi ha vora una casa de camp, dins el qual se solen conrar figueres de 

pic, herbes remeieres i de condiment i algunes flors. 
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Areny: terreny cobert d'arena. 

Abaltir: condormir, endormiscar, ensopir.  

 

23. a) b) c) Activitats obertes. 

 

24. Resposta oberta. 

 

25. a) Tots fan referència a diferents oficis que abans eren propis de l’illa. 

 

b) Perquè pertanyen als diferents camps semàntics de cada ofici. 

 

26. a) És una frase emesa bàsicament pels homes i que implica atribuir a la dona unes tasques 

determinades, gairebé per tradició. El guionet implica que la frase forma part d’un diàleg o 

comentari. 

b) Tots els que fan referència al manteniment de la llar, de l’aviram, del camp; els que es 

deriven de les funcions maternes; els amorosos. 

c) Resposta oberta. 

 

27. a)  

 

b) A l’interior, segurament el Pirineu. 

 

c) Resposta oberta. 

 

28. a) Resposta oberta. 

 

b) Olibassa  Òliba, ocell nocturn. / Mart  Mamífer carnisser de l'espècie Mustela martes, de 

devers mig metre de llargària, de pèl espès i pell molt suau. / Arena  Conjunt de partícules de 

pedra molt petites, produïdes per disgregació de les roques. / Colgar  Posar dins el llit. / 

Folgar  Divertir-se, prendre gust; entretenir-se plaentment. / (Mala) jeia  Tenir una manera 

agitada de dormir. / Ca  Quadrúpede de la família dels cànids, que viu en domesticitat i al 

servei de l'home, especialment per a guardar i per a caça. / Calàpet  Calàpat  Animal amfibi 

de la família dels bufònids: Bufo vulgaris. És semblant a la granota, però més gros, ple de 

tubèrculs per damunt l'esquena i les cames, i amb els ulls molt grossos; és d'aspecte repulsiu, i 

la gent inculta li atribueix qualitats malèfiques i el considera verinós. / Uc  Crit fet amb veu 

falsificada, sia per contrasenya, sia per cridar-se de lluny i durant la nit, sia per moure gresca 

els desfressats. / Escarruf  Esgarrifança. / Empatx  Empegueïment, manca de decisió. / 

Terrola  Ocell de la família de les alàudides, espècie Alauda arvensis. / Tol·lar  Espiar, 

mirar insistentment. (Totes les definicions han estat cercades al Diccionari català-valencià-

balear.)  

29. 1  «Per a Salvador Espriu» 

2  «Llunyana travessia amb les Estances» 

 Accidents 
geogràfics 

Arbres Llengua i mots Antecedents 
lingüístics 

A Catalunya Prats més alts, 
serres més altes 
als horitzons 

Roures i faigs Terra, camí, 
núvol, germà, 
pàtria, noia, 
congost 

La meva boca, 
l’avesaren els 
vostres avis 

A Eivissa La mar es veu 
arreu 

pins 
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3  «Record de Rafael Alberti» 

4  «Amb Antonio Machado» 

 

2. LES VERSIONS DE POESIA 

1. Resposta oberta. 

 

2. Luis Cernuda i Rafael Alberti  Generació del 27 

Antonio Colinas (La Bañeza –Lleó–), Claudio Rodríguez  Generació dels 50 

Luis de Góngora  Culteranisme 

Francisco de Quevedo  Conceptisme 

Rosalía de Castro  Romanticisme, segle XIX 

 

3. William Shakespeare  1564-1616  Sonets 

William Wordsworth   1770-1850  Balades líriques 

S. T. Coleridge   1772-1834  Poemes del vell mariner 

John Keats    1795-1821  La vigília de Santa Agnès 

W. B. Yeats    1865-1939  La rosa secreta 

Ezra Pound    1885-1972  Cantos  

E. E. Cummings   1894-1962  Poemes, 1923-1954 

W. H. Auden   1907-1973  L’escut d’Aquil·les 

Dylan Thomas   1914-1953  Divuit poemes 

 

4.Traduccions de Villangómez:  

(1) Quan vaig comptant les hores, i el brau dia / veig que en la nit horrible va caient; / quan veig 

la violeta que es mustia / i els negres rulls coberts d’un blanc argent;  

(2) Vaig fer de la meva cançó / un vestit cobert de brodats / tret de velles mitologies / del taló 

fins al coll; / però els necis van agafar-lo, / se’l van posar davant tothom / com si ells l’haguessin 

treballat. / Cançó, deixa que el prenguin, / ja que és més gran empresa / caminar nu.  

(3) Mira, estranger, cap a aquesta illa ara / sota la llum saltironant per al teu delit descoberta, / 

queda’t aquí aturat, / silenciós, / a fi que pels conductes de l’orella / pugui vagar talment un riu / 

la remor onejant de la mar. 

 

5. Del poeta Idris Ibn Al-Yamani (sobrenoms: al-Yabisi i al-Sabbini). 

 

6. Són versos alexandrins. El poeta pertany al simbolisme. 

 

7. Victor Hugo    1802-1885  Odes i balades 

Stéphane Mallarmé   1842-1898  La migdiada 

Paul Verlaine   1844-1896  Amor 

Jules Laforgue   1860-1887  Les complantes 

Guillaume Apollinaire  1880-1918  Cal·ligrames  

Paul Éluard    1895-1952  Poesia i veritat  

Francis Ponge   1899-1988  El sabó 

 

8. (1) Encara un nou llibre; oh nostàlgies / lluny d’aqueixa gent molt grollera, / lluny de saluts i 

de diners, / lluny de fraseologies! // Encara un meu pierrot mort; / mort d’una crònica orfenesa; / 
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era un cor tot ple de dandisme / lunar, dins un cos peregrí. // Els déus se’n van, caps de 

senglar; / ah!, això cada dia és pitjor; he arribat al final, i guillo / vers la Inclusiva Sinecura!  

(2) El treball porta a la riquesa. / Pobres poetes, treballem! / Patint sense treva l’eruga / es torna 

rica papallona.  

(3) Què volíeu la porta vigilada / Què volíeu nosaltres encerclats / Què volíeu barrat aquell 

carrer / Què volíeu sotmesa la ciutat / Què volíeu la noia afamegada / Què volíeu nosaltres 

desarmats / Què volíeu s’havia fet de nit / Què volíeu ens vàrem estimar. 

 

9. Versions de Villangómez:  

(1) Tan gentil, tan honesta es veu passar / la meva dama, si ella algú saluda, / que, trement, 

tota llengua esdevé muda / i ja els ulls no la gosen esguardar. // Tot sentint-se lloada, ella se’n 

va, / benignament la humilitat la muda / i una cosa del cel apar vinguda / que un miracle a la 

terra ve a mostrar. // Es mostra tan plaent a qui la mira / que pels ulls dóna al cor una dolçor / 

que comprendre no pot qui no la sent, // i del seu llavi apar que es va movent / un esperit suau 

tot ple d’amor / que va dient a l’ànima: Sospira. 

(2) Vaig parlar amb el meu cor: «Mira per quants / vans senders caminàrem. Considera / des 

d’aquesta altitud freda i austera / ara els ermots regats pels nostres plants. // Pols i cendra, on 

hi havia flor i encants. / I nit, on hi havia flor i encants. / I nit, on hi hagué llum de primavera. / 

Mira als teus peus el món i desespera, / sembrador de les ombres i els espants.» 

(3) Podrà tancar els meus ulls l’ombra darrera / que el dia blanc em prengui, i deslligar / 

aquesta ànima meva bé podrà, / una hora, a la meva ànsia llagotera; // no deixar la memòria a 

la ribera, / però, d’aqueixa banda on va cremar; / ma flama en aigua freda sap nedar / i perdre 

tot respecte a llei severa. 

(4) El cotxe s’aturà exhaust davant la mísera / tanca de pedres. / Algú baixà eixugant-se la suor 

/ per obrir la barrera. / Passà el cotxe i després la tancaren de nou. / Tot seguit començàrem a 

caminar pel pedreguer / esberlat, solar, / cap a un infinit horitzó de nueses i reverberacions. 

(5) El cementiri d’Adina / no hi ha dubte que té encant, / amb els seus foscos olius / que 

recorden temps passats; / amb el seu camp d’herba i flors / com Déu d’altres no en crià; / amb 

els seus canonges vells / que s’hi asseuen a l’escalf / del sol; amb els nens que hi juguen / 

contents i entremaliats; / amb les lloses que el cobreixen, / i els munts de terra mullats / sota els 

quals alguna pobra / de matí van enterrar. 

 

IV.«PETITA PÀTRIA, QUE LA MAR ESTRENY I DELIMITA AMB PRECISIÓ!» 

1. LA PROSA 

1. a) tardor; b) primavera; c) estiu; d) hivern. 

 

2. a) b) Per ordre, d’esquerra a dreta 

1) Sant Miquel, s. XIV, Sant Joan  

2) Sant Joan, s. XVIII, Sant Joan 

3) Sant Antoni, s. XIV, Sant Antoni 

4) Sant Carles, s. XVIII, Santa Eulària des Riu 

5) Santa Eulària, s. XVI, Santa Eulària 

6) Sant Vicent de sa Cala, s. XIX, Sant Joan 

7) Santa Gertrudis de Fruitera, s. XVIII, Santa Eulària 

8) Sant Josep de sa Talaia, s. XVIII, Sant Josep 
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9) Sant Francesc Xavier, s. XVIII, Formentera 

 

3.  

    barret 

    xalina 

 

cambuix 

mantó    camisa 

gonella negra 

   jaquetó 

   botons 

    toca 

 

emprendada 

              gipó 

 

    calçons 

 

 

 espardenyes 

 

 

 

 

4. Fruites i fruits: caqui, codony, magrana, gla, nespla 

Herbes i plantes: alfals, granerola, estepera, argelaga, ginebra, romaní, dacsera, cepell 

Fonètica: neutra, àtona 

Ofici: flequer, picapedrer  

Feines del camp: llaurar, podar, sembrar, adobar, eixarcolar, segar  

Estris del camp: rella  

Producte de la terra: nyora, pebràs  

Meteorologia: nuvolada, boirina, aire, rosada, pluja 

Joc: bòlitx  

 

5. a) b) c) d) Respostes obertes. 

 

6.1A, 2D, 3C, 4B, 5F, 6E, 7H, 8G. Ordre seqüencial: 1, 2, 4, 3, 8, 7, 6, 5 / A, D, C, B, G, H, E, F. 

 

7. a) L’ IEE fou creat l’any 1949 per l’Ajuntament d’Eivissa a iniciativa del governador civil de 

Balears, José Manuel Pardo Suárez. La primera seu de l’entitat fou la casa Laudes. L’òrgan de 

l’Institut va ser la revista Ibiza, una aportació de la Societat Cultural i Artística Ebusus, que 

editava aquesta revista des de l’any 1944. Aquesta aportació va permetre la incorporació de 

l’Institut al patronat José María Quadrado. En aquells moments, l’alcalde d’Eivissa era Cèsar 

Puget Riquer. Les quatre seccions que es proposaren inicialment foren: Arqueologia i Art, 

Història, Ciència i Etnologia i Costumisme, amb petites variacions en el noms a partir del 21 de 

maig de 1949: Arqueologia i Art; Història i Lletres, i Geografia, Etnologia i Costumisme. Presidia 

la secció d’Història i Lletres Isidor Macabich, i un dels vocals era Marià Villangómez. Entre 1963 

i 1966 l’Institut va entrar en una letargia, amb molt poques activitats; era un organisme emprat 

pels regidors segons la seva conveniència. Però l’any 1970, Josep Marí Marí va demanar a 
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Marià Villangómez la possibilitat de continuar amb l’entitat. Aquesta possibilitat es convertí en 

realitat i aquest mateix any començaven els cursos de català impartits per ambdós escriptors. 

L’Institut iniciava una altra època, ara sí, de prosperitat, tot i les dificultats que encara hauria de 

trobar. 

b) El llambreig en la fosca, Alguns escrits sobre les Pitiüses, Altres ales sobre una veu, D’adés i 

d’ahir, Curs d’iniciació a la llengua. 

8. a) Resposta oberta. 

b) A la comarca de l’Alt Palància. 

9. a) Dues. 

b) En la segona. 

c) d) Resposta oberta. 

10. a) i b) Resposta oberta. 

c) Primo de Rivera era un capità general de Catalunya. El seu mandat va durar de 1923 a 

1930. Li va donar suport el rei Alfons XIII. La dictadura militar va representar la  supressió de la 

Mancomunitat i la prohibició de l’ús de la llengua catalana i dels símbols catalans en 

l’administració i en la vida pública. 

 

2. LA GRAMÀTICA 

1. 
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2. a) Es va ferir amb so ganivet.  

b) Es mateix se’n va amb una altra, / sa mateixa cançó fa. / Si ses mentides condemnen, / 

fadrí cap se’n salvarà, / que fan com es protestants / quan surten a predicar.  

c) He posat pèsols en so guisat.  

d) Això està fet amb sos peus.  

 

3. Resposta oberta.  

 

4. a) eivissenc, b) mallorquí, c) eivissenc, d) eivissenc, e) mallorquí, f) eivissenc, g) mallorquí, h) 

mallorquí 

 

5. estupidesa: aseneria / graelles: grilles / ocells: pardals / ximplet: bambo / dues: dos / 

bestiesa: asenada / barrinada: barrumbí / avar: cricany / canyís: canís / gafarró: garrafó / udol: 

dul 

 

6. al·lero: cridadissa / atzaca: al·lot petit, en sentit despectiu / belaire: ploraner / casament: casa 

al camp eivissenc / emmolinar: marejar / espair: aclarir / forrall: forrellat / jugaroll: joguina / 

llamicar: menjar poc / oís: esternut / ric: grill / sipar: cenyir, ajustar-se la roba / tol·lar: mirar amb 

insistència / xereca: conjunt de dues figues seques – bufetada / xiflet: bufetada  

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Entre parèntesis, la variant més general: 

 

Es carregà sa (la) destral a’s (al) coll, i cap a veure es (el) pi s’ha dit! Hi arriba, se’l mira bé de 

prim comptes (amb molta atenció) per tots es caires i es posa a donar-li destralades. 

Més de sa (la) meitat en tenia ja de taiat (tallat), quan vei-vos (heu-vos) aquí que s’hi tornen a 

presentar aquelles dos (dues) mateixes al·lotes  (noies), fent-li uiades (ullades) i riguent (rient). 

S’al·lot (el noi) no era d’es (dels) més empatxosos (vergonyosos) i va pensar que no feia cap 

mal a nengú (ningú) si es passava un bon ratet. Però com que tampoc de bambo (beneit) no en 

tenia gaire cosa i estava escalivat, amb lo (el) que havia acontès (passat) a son germà, treu es 

reveixí (remolí) de pèls de sa (la) cadella i diu: 

-Ajuda’m, cadella! 

I tot d’una comparegué sa cadella remenant sa coua (la cua); i la deixà guardant es (el) pi i sa 

(la) destral, fent-li avinent que no deixàs (deixés) tocar res a nengú (ningú). I ell se n’anà amb 

ses al·lotes (les noies). 

La reina, que tenia alguna mica de bruixa, i volia que sa seua fia (la seva filla) es casàs (casés) 

amb un fii (fill) de rei i no amb un qualsevol, taluiava (espiava) en Pepet de part darrera unes 

botges, i així que veigué (veié) que deixava sa (la) destral i se n’anava, s’hi acostà per amb ses 

Vila Camp 

espinada os de s’esquena 

bescuit pagès bescuit 

posar-se calar-se 

tort guenyo 

bragues calçons 

lliguescames lligacalces 

vergonya empatx 

escarruixos de fred escarrufos de fred 
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(les seves) males arts desfer-li lo (el) que ja tenia avançat. Però així que allargà sa (la) mà, sa 

(la) cadella li esvergà (clavà) tal queixalada que si l’enclou li taia (talla) es (els) dits. 

I bé n’hi donà de rodades an (a) aquell pi i provà d’acostar-s’hi p’es (pels) quatre caires, però 

com que sempre es trobava amb sa (la) cadella davant, i barres altes, acabà per deixar-ho anar 

i estrènyer-li cap a ciutat amb una remugadissa (remugament) que no és per a dir. 

 

9. Bambo de Liorna, que bambo hi va i bambo en torna. 

Cans i al·lots, pesta p’es horts.  

Dins un castell, val més un canó que un vaixell. 

Fum i mala cara fan fugir sa gent de sa casa.  

Granera nova sempre grana bé.  

Infant i ca van allà on bé els fan.  

En Xumeu veu es gep d’altri i no veu es seu. 

Allí on va sa corda va es poal. 

Afarta’m i digue’m moro. 

En so juriol guanya més es qui està a s’ombra que es qui està a’s sol. 

Es vi vol coixí. 

Qui té mal vesí té mal vespre i mal matí. 

Qui molt xerra molt erra.  

Tramuntana morta, llebeig en porta. 

 

10. Sent, patesc, sembr, cobr, parl, menj, envii, corr, trob, fuig. 

 

 

3. EL TEATRE 

1. a) Quadre de costums: vol fixar unes característiques de l’època i dels costums de l’època. 

La matèria literària fonamental és la realitat immediata. Els personatges i les situacions són 

tractats de manera superficial. L’argument hi té una importància escassa. 

 

b) Farsa: gènere dramàtic que presenta una deformació de la realitat mitjançant l’exageració. 

Sainet: gènere dramàtic d’entreteniment, de caràcter còmic, caricaturesc, d’extensió breu i 

d’ambient i personatges populars. Exalça les virtuts de la vida quotidiana (amor, valentia, 

lleialtat, etc.). 

 

2. C, B, A. La part a què fa referència Villangómez comença a partir de «B» (Pere: Bones 

tardes, blanca rosa,) i acaba a «A» (de tan bones i millors.) 

 

3. a) Perrault va nèixer a París el 12 de gener de 1628 i va morir el 16 de maig de 1703. Fou 

membre de l’Acadèmia Francesa. Va escriure Le petit chaperon rouge (La caputxeta vermella). 

 

b) Versos heptasíl·labs. Trets dialectals eivissencs: véia, estau, rompre, sa, nic, tengueu, lo, 

escoltau, es, seua, meua, plaguera, comptau, ses, sovent, tenc, sebre, debilidat, idò. 

 

4. a) b) Resposta oberta. 

 

c) Trets dialectals: sa, an, es, felicidat, llavò, encarregam, estam, ses, escoltau, naltros, imitàs, 

deixàs, novedats, tendria, entregau, mos, avesades, ventatges, conseis, idò, tengui, estableixc, 

polides, veiam, véia, al·lota. 
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5. a) William Shakespeare. Comèdies: El mercader de Venècia, Les alegres casades de 

Windsor, La tempesta, Molt soroll per no res, La feréstega domada... Tragèdies: Romeu i 

Julieta, Juli Cèsar, Macbeth, Hamlet, El rei Lear... Drames històrics: Vida i mort del rei Joan, 

Ricard II, Enric IV, Enric V, Enric VI...   

 

b) 1595 és, suposadament, l’any que Shakespeare va escriure l’obra. 

 

c) El somni d’una nit d’estiu,1908, Josep Carner. / Un somni de nit de Sant Joan, 1979, Josep 

M. de Sagarra. / El somni d’una nit d’estiu, 1979, Aurora Díaz-Plaja. / El somni d’una nit d’estiu, 

1989, Salvador Oliva / Somni d’una nit de Sant Joan, 1989, Marià Villangómez. 

 

d) Fragment 1: Marià Villangómez; Fragment 2: Josep Maria de Sagarra; Fragment 3: Salvador 

Oliva. 

 

6. a) Romanç: gènere poètic de caràcter narratiu.  

b) Nombre de versos: indeterminat.  

c) Síl·labes: heptasíl·labs.  

d) Rima: assonant entre els versos parells durant tota la composició; els senars són blancs. 

 

 


