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páginas figura una reseña del hundimiento del Titanic en la que se
indica que la música interpretaba ‘Otoño’ durante el hundimiento.
Esta obra es original de tia Matilde ! (qepd) / Rosa.
Tot i que la música de Matilde permaneix viva en aquesta història
que commocionà el món, desitgem i esperem poder completar
la seva biografia i obra a fi de donar-li la dimensió històrica que
es mereix. Darrerament li hem dedicat homenatges i concerts als
Museus de Sitges, dirigits per Vinyet Panyella. Teresa Garrigosa ens
ajuda en la cerca d’obres i la seva interpretació als arxius. El març
d’aquest any es presentà al Cau Ferrat de Sitges el famós quadro de
Santiago Rusiñol, titulat Mis Mac Flower, identificat com a Matilde
Escalas. Valgui per a tots els qui han col·laborat a retrobar-la en la
seva música i imatge el més pregon agraïment.

L’APORTACIÓ DE SANTANYÍ A LA
RENAIXENÇA LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ I A
L’ASSENTAMENT DE LES BASES DE LA SEVA
CODIFICACIÓ (1901-1906)
Sebastià A. Adrover Vicens1

1. La memòria de les coses: el perill de l’oblit
Recordaré sempre un breu article de Xavier Antich que precisament
reflexionava sobre el tema de la memòria. En ell explicava com Plató
va incloure en el Fedre un passatge amb el relat de Teüt i Tamus.
Hi explica com el déu Teüt, inventor de l’escriptura, el càlcul, la
geometria i el joc de daus, va anar a veure Tamus, rei d’Egipte, per
mostrar-li els seus invents i elogiar-ne les utilitats. Quan va arribar
a les lletres, Teüt va dir: Aquest ensenyament, oh rei, farà més savis
els egipcis, i els augmentarà la memòria, perquè és un remei per a
ella. Però Tamus, lluny d’entusiasmar-se, li va retreure: Tu, que ets
pare de les lletres, per benvolença has dit el contrari del que és la
seva capacitat. Perquè aquest art produirà en les ànimes dels qui
l’aprenguin l’oblit, ja que descuraran la memòria; refiant-se de
l’escriptura externa, per uns signes aliens, no faran memòria per si
mateixos. El debat, en el moment d’aparició de l’escriptura, ara fa
vint-i-cinc segles, era si seria un remei o un verí per a la memòria: si
ajudaria a recordar o, al contrari, afavoriria l’oblit.
Volem, des de fa segles, recordar el que ha passat i evitar
que l’oblit destrueixi aquelles coses que sembla que han de ser
recordades. Perquè, malauradament oblidam coses en una proporció
extraordinàriament més alta que aquelles que recordem. Per això ens
molesta que se n’oblidin algunes que haurien de ser recordades.
Antich afirma que estem obligats a triar entre aquests dos absoluts,
hom diria que inhumans igual: oblidar-ho tot i sepultar-ho en l’oblit
o recordar-ho tot i que el passat esborr la possibilitat del present. I
enmig, evidentment, hi ha la cultura, motiu més que suficient per a
dur a terme una tria o sedàs: la selecció de tot allò que ha de ser
memorable perquè ens defineix i uneix com a Humanitat. Sense
aquest exercici de selecció, la Humanitat no és sinó una ombra de
1 Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica en l’especialitat de Filologia (1994) i
Especialista en Arxivística per a Suport a la Investigació (2000).
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si mateixa.
I quelcom de memorable descansa en una llibreria o altra en
innumerables, ja no només llars santanyineres, sinó gairebé llars de
totes les regions de parla catalana. És la gran Obra del Diccionari.
Tota la riquesa i la força expressiva del llenguatge mallorquí. Paraules,
milers de paraules pures, clàssiques i plenes d’expressió; tota la
frescor i naturalitat de la conversa del poble, que s’havia mantingut
principalment en el reducte de la pagesia quan la gent de les ciutats
ja havia abdicat de l’esperit propi, per adoptar les modes forasteres.
Desgraciadament, la gent resta atrapada en la feixuga, densa i
bella visió del Diccionari, incapaç de penetrar el seu gruixut llom
per descobrir-hi, més enllà de la grafia, el treball i la passió que
alguns dels seus conciutadans vessaren sobre cada vocable; només
si som capaços per un instant de rebutjar la visió directa de l’Obra,
hi descobrirem tota la seva força proveïda de noms i llinatges. És
necessari reeducar la mirada tot dirigint-la cap al que únicament pot
revelar-se en una visió indirecta: com en una imatge reflectida en un
mirall.
Tenim el deure i el dret d’enriquir el nostre mosaic cultural
i històric petrificat massa sovint pel fet d’atribuir a uns pocs la
paternitat cultural i literària de totes les coses, tot oblidant-nos que
abans de ser pare tothom ha esdevingut primer fill. Com molt bé deia
Navokov, l’esclat d’una ona no pot explicar la mar.
A Santanyí romanen oblidats un grapat de personatges més
humans que mitològics, més apòcrifs que canònics, més il·lustres
que il·lusoris il·lustrats: Llorenç Bonet, Marc Vidal, Mn. Miquel
Clar, Mn. Agustí Muntaner, Mn. Miquel Muntaner, Mn. Antoni
Forteza, Mn. Miquel Sastre, Rafel Rosselló (tots ells de Santanyí),
Mn. Damià Rigo i Mn. Guillem Rigo (ambdós de s’Alqueria Blanca),
Mn. Antoni Vadell i Josep Pomar (Calongins) i Mn. Rafel Sitjar
(santanyiner d’adopció, natural de Manacor); testimoniatges i símbols
vivents de la renaixença lingüística del català i de l’assentament de
les bases de la seva codificació.
Personatges de sal i xeixa, de coral i espiga; gent nostrada que
literalment foren condiment, autèntics elements conservadors, en
aquest cas, de la nostra llengua; conciutadans com blat de bona
qualitat, que fa la farina blanca i més saborosa que la del blat
ordinari; avantpassats nostres com excrescències calcàries amb
multitud de ramificacions, formada per diferents classes de pòlips als
quals serveixen d’esquelet comú; persones com a conjunt de grans
disposats al llarg i al voltant d’un eix comú que forma la part terminal
de les tiges o cames de les plantes gramínies.

La Lletra de Convit que a tots els amichs d’aquesta llengua envía
mossen Antoni Mª Alcover, Pre. es publica dia 3 de juliol de l’any
1901. Era l’inici de la gran Obra del Diccionari, el moviment generós,
ardit, sempre creixent, incostrastable, a favor de la nostra llengua
estimadíssima, tant d’anys desjectada, envilida y desconeguda de sos
meteys fills.
El Bolletí, que fou la primera revista filològica de l’Estat Espanyol,
començà a aparèixer el mes de desembre d’aquell mateix any. En
ell s’anaven donant notícies i resultats envers els estudis de mossèn
Alcover, el dietari dels seus viatges, les instruccions als col·laboradors,
les llistes d’aquests i de les seccions i arxius on treballaven i tota
quanta notícia tingués relació amb la llengua catalana i l’Obra del
Diccionari.
Al primer de tots els Butlletins del Diccionari de la Llengua
Catalana que publicà Alcover, és a dir, al núm. 1 de l’any 1901 del
mes de desembre corresponent al Volum primer (pàg. 9-10), a la llista
de Corresponsals del Diccionari a-n els pobles de Mallorca apareixen
amb el nombre 6 Mn. Damià Rigo, corresponsal per s’Alqueria Blanca;
amb el 13, Mn. Antoni Vadell per Calonge i com a corresponsal de
Santanyí, amb el 47, Mn. Miquel Clar des Llombards. Finalment amb
el nombre 39 trobam a Mn. Miquel Muntaner, destinat al Pont d’Inca
per aquell temps.
Segons la Lletra de Convit, a més dels secretaris, que han de tenir
la seva residència a Palma, hem hagut de constituir Corresponsals o
representants de l’obra del Diccionari a les diferentes regions y ciutats
principals del territori de la llengua, els quals estan encarregats
de propagar l’idea, cercar col·laboradors y organisar els traballs

312

313

El seu esperit i la seva memòria hauria de conviure ben viva entre
nosaltres en el lloc que li correspon i escau dins la història local del
nostre municipi.
2. Santanyí i l’Obra del Diccionari:
Corresponsals i Col·laboradors
A tots els qui parlen, a tots els qui estimen aquesta llengua, diguenli
mallorquina, catalana, valenciana, llemosina, rossellonesa, per el
nom no’ns hem de desavenir, a tots nos dirigim, a tots demanam
ajuda, socós, cooperació, costat y assistencia [...]. L’empresa es
grossa, es llarga; demana molt de pit, molt de seny, molt de such
de cervell. Estam segurs de tenir el pit. Si tenim el such de cervell y
el seny que nos cal, no ho hem de dir nosaltres: ho dirá la nostra
obra. Lletra de Convit, Mn. Antoni Mª Alcover.
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lexicogràfichs a les seues ciutats o regions.
Al núm. 2 dels Butlletins, corresponent al mes de gener de l’any
1902, a la pàg. 21, a la flamant llista inaugurada dels Arxius aont hi
ha colaboradors que fan cédules de les paraules dels documents que
s’hi conserven, ni més ni manco que als primeríssims nombres 3 i
4, hi figuren Arxius de la Parroquia y Ajuntament y algunes cases
particulars de Santanyí: D. Miquel Clar, Pre. y D. Llorens Bonet,
advocat y jutge municipal.
En aquest mateix butlletí, a la secció del llenguatge vivent de les
quals se son encarregats els colaboradors que s’anomenen, a la secció
489 corresponent al ram de pescadors hi treballen els colaboradors
de Santanyí, els de So’n Servera y els d’Andratx. (pàg.23).
Al núm. 3, corresponent al mes de febrer, pàg. 43, apareix un
altre col·laborador per a la secció 439, 441, 442, 443 y 444 totes
elles referents a música, solfa, instruments de música i orgues: El
santanyiner D. Rafel Rosselló i Bonet, organista de Santanyí.
També al mateix butlletí i a la pàgina 44 es troba la llista de
col·laboradors per ordre cronològic: el 217 per Mn. Rafel Sitjar,
Rector de Santanyí; 218 per Mn. Agustí Muntaner, Vicari; 219 per
Mn. Miquel Clar, des Llombards; el 220 per Don Llorenç Bonet de
Can Ferrereta; el 221 per Guillem Rigo, Prevere de Santanyí; el 224
per Miquel Muntaner que en aquell temps exercia de capellà al Pont
d’Inca; el 364 per Mn. Antoni Vadell, de Calonge; el 384 per Mn.
Antoni Forteza, de Santanyí; el 385 per Don March Vidal i Rodriguez,
santanyiner; i finalment el 402 per Mn. Damià Rigo, de s’Alqueria
Blanca.
Al núm. 4 de març apareix un altre col·laborador, aquest cop, en
el llistat d’obres catalanes de les quals hi ha colaboradors que fan
cédules. Es tracta de D. Rafel Sitjar, Prevere i Rector de Santanyí en
aquells moments. Amb el nombre 96, s’encarrega de la Història de
la vida, excel·lències i mort d’Angèlic, doctor de l’Església de Sant
Tomàs d’ Aquino, escrita per Fr. Vicent Ferrer.
Dins aquest mateix Butlletí, a la secció de llenguatge vivent,
concretament a la secció 516 de picapedrers i mestres de cases,
apareix D. Agustí Muntaner, Pre. de Santanyí, juntament amb dues
altres persones de Sta. Coloma de Queralt, mentre que a la 517:
Cantoners y trencadors apareix Mn. Guillem Rigo.
Al núm. 5 d’abril torna aparèixer Mn. Miquel Clar a la secció
D’arxius aont hi ha colaboradors que fan cédules de les paraules dels
documents que s’hi conserven juntament amb Llorenç Bonet a l’Arxiu
Parroquial de Santanyí. Aquest darrer, a més a més, té cura de l’Arxiu
municipal i del seu Arxiu particular.

Les seccions 354: Veterinària: operacions, apòsits, enbenaments, i
la 577: contrabandistes són a compte de Mn. Antoni Vadell.
Al núm. 6 de maig, la secció de llenguatge vivent, pàg. 85, està
farcida de col·laboradors santanyiners. Llorenç Bonet té cura de la
secció 489: pescadors; diferents sistemes de pescar; la 196: aucells
salvatges i de caça; la 225: plantes cereals; la 520: margers; i la 529 i
534: fusters primaters y grossers.
Per la seva banda, Marc Vidal treballa la secció 360: millorament
dels animals domèstics, principalment del porc magre i gras i tot
el relacionat amb unes matances en regla; la 505: cosidores, roba
blanca: llençols, camises, mocadors, etc.
Mn. Agustí Muntaner dóna forma a la secció 488: caçadors, caça
de ploma i de pèl.
També en aquest mateix nombre i a la llista d’obres catalanes
escullides per fer cédules de llurs paraules, concretament al nombre
121, s’hi troba Rondaya de rondayas, d’en T. A. i C., a càrrec també
de Mn. Agustí Muntaner.
A la secció D’arxius aont hi ha colaboradors que fan cédules de les
paraules dels documents que s’hi conserven s’hi afegeix Marc Vidal
amb el seu arxiu particular.
Finalment, al llistat de col·laboradors del Diccionari per ordre
cronològic, amb el nombre 708 apareix Josep Pomar i Miró de
Calonge.
Al núm. 10 de setembre, a l’apartat de col·laboradors que tenen
poca son, pàg.159, llegim: lo Rt. Don Miquel Clar, Capellà dels
Llombars (Santanyí), 1326 i D. Llorenç Bonet Ferrereta, de Santanyí,
2384. La xifra equival al nombre de cèdules fetes.
Al núm. 11 d’octubre, pàg. 169, apareix Mossèn Miquel Clar,
aquest pic, a l’apartat de seccions del llenguatge vivent: Secc. 517.
Cantoners y trencadors:-D. Miquel Clar, Pre. de Santanyí, en lloch de
D. Guillem Rigo, al cel sía. Juntament amb ell apareixen D. Llorens
Bonet (secc. 365: Avicultura), Marc Vidal (secc. 449: eines de conrear
la terra) Mn. Antoni Forteza, prevere de Santanyí, que es dedica a la
secc. 507 i 508: passamaneres i calseteres.
Al mes de gener de l’any 1903, a la secció de col·laboradors
que tenen poca son, trobam a Mn. Antoni Vadell amb més de 2000
cèdules fetes.
Al núm. 14 de febrer i març corresponent ja a l’any 1903, a la
secció del llenguatge vivent, pàg.4-5 llegim: Secc.48 (Noms propis
y llinatges), 86 (marxandos y venedors a lamenuda), 251 (pedreny
de construcció), 281 (vents, fiblons), 368 (gordians), 289 (pedreres),
442 (fems, femades), 451 (conreus anuals), 452 (cerea’s, llegums) y
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473 (figueres de moro): -Lo Rt. Don Miquel Clar, Pre., de Santanyí.
També treballen els noms de llogarets, possessions i geografia
marítima de Santanyí, insectes, aranyes i cucs, els senyors Bonet i
Vidal a les seccions 48 i 203 respectivament.
Al butlletí núm. 1 de gener de l’any 1904, a l’apartat de
col·laboradors que tenen poca son, apareix Antoni Forteza, amb 1280
adagis.
Ja al nombre 9, corresponent al mes de gener de l’any 1905, també
a la secció de col·laboradors qui tenen poca son torna a sortir Llorenç
Bonet amb prop de 2000 cèdules de bell nou fetes.
Anem ara a veure dues cartes correlatives d’Alcover i Mossèn
Clar, relatives ambdues a l’organització i posada a punt dels treballs
d’elaboració del Diccionari.2
Molt senyor meu: Vatx rebre la seva carta de dia 4 y suposat que
me diu que en el número pròxim del Bolletí aprofitara les noves
que jo li donava amb se meua referent á les seccions preses dels
colaboradors de Santanyí crech que no estara per demes que les
hi detall y aument una miqueta tal com acaban de informarme
els mateixos colaboradors.
D. Llorenç Bonet te per son conte: I. La mitat dels llibres
y papers del arxiu de la Parroquia. II. L’arxiu del jutjat
municipal. III. L’arxiu de ca-seva (Can Ferrereta). IV. Tota la
secció de pescadors que compren: a) Noms meriners de llauts
y arneus dels mateixos. b) Noms dels peixos que hi ha per sa
nostra ribera. c) Noms de tota classe d’ormetjos de pescar desde
sa cañeta fins á sa llampuguera. d) Noms de quant de prop o
d’enfora te relació amb tal art. V. Secció de aucells. VI. Secció
d’herbes. VII. Secció d’arbres. VIII. Secció de fusters primeters
y grossers. IX. Mestres de perets seques y quant amb les tals se
relaciona. X. Jochs de nins (en te ja devers 130 de replegats).
D. Agustí Muntaner: I. Ram de cassar, amb cans, escopeta,
filats, lloves, visch, etc, etc. II. Ram de picapedrers, nom de
les seves eines, materies que solan emplear etc., etc. III. Del
llenguatge escrit diu que se puria encarrega de sa Rondaya de
Rondayes de la que poseyeix un exemplar.
D. Guillem Rigo: I. Pedreres de pedreny de Santanyí y quant ab
les tals te relació. II. Eines de conrar la terra ab totes les seves
2 Tota la documentació manuscrita que es reprodueix i en base a la qual està redactada la
present comunicació, procedeix de l’Arxiu de Can Clar; això explica que totes les missives vagin
signades i dirigides per i a Mn. Clar.
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clasificacions, v.g. xepetes, arades, etc.
D. March Vidal: I. Tots els llibres y papers del arxiu de caseua
(Ca’l senyor Damiá). II. Animals de quatre potes y de quatre
peus. III. Insectes, cuchs, aranyes, escaravats, grameneres, etc.
IV. Porchs grassos y noms del budellam dels mateixos y de lo que
per unes matanses en regle s’ha de menester. V. Roba blanca,
llansols, camies, mocadors, etc.
D. Rafel Rosselló: I. Orgues, guitarres, manduries, violins,
xeremies, etc.
D. Rafel Sitjar: I. Vida de Sant Tomás.
Miquel Clar: I. La mitat dels llibres y papers del arxiu de la
Parroquia. II. Paraules, frases soltes y modismes principals de
una mala fí de rams y coses que estan vigents actualment á
Santanyí y corren en boca de la gent que no ha estada victima
de la maleida influencia castellana que en confongue per a
sempre. Amem (no la gent, sino la influencia).
Axí estam avuy per avuy. Idech haverli de fe notá á V. que de tot
lo enomenat ja hi ha mes de una dotzena y mitja de centenars
de papeletes fetes: lo que mos enreda ferm sobretot a mi son els
llibres del arxiu parroquial; per paga hi ha un baluá de coses
sense cap ni centené que un s’ha de posar be ab Deu per treure
aguyé; sucsehient les mes de les vegades que dins tapes de llibres
titolats p. e. Blanchs hi ha papers que en tota veritat les poren
enomenar Bregets ó Negres, y llavó per afagitó uns caractes de
lletre que el dimoni qui entrega trellat: ventura que hi pujam
armats de quatre ó cinch pereys de forros de paciencia... Tal
volta mes envant en tení llest l’arxiu de la Parroquia prendré,
si Deu ho vol, algunes seccions més.
Per lo que deix dit, vosté heurá notat que el dux noster, vuy
dí el mes arromengat de tots es el senyó Bonet. No creurá
l’entusiasme ab que treballa. L’altre diassa se va entrega a nel
Llombars un decapvespre a peu y duya ses butxaques mitx
plenes d’herbes que havía aplegades p’es camí y no sabía com
se deyen: varem fer vení un homo de debora ca-nostra y mos
digué es nom de moltes d’elles quedant lo més satisfet del mon.
¡Vage! Trob que per ara la cosa pinta comforme.
Comandacions de tots els colaboradors companyeros però d’un
modo especial de son aff. q. l. b. l. m.
Miquel Clar, Pvre.
P. D.
No pensava dirli que encara no han rebut cap número del
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Bolletí ni D. March Vidal ni D. Rafel Rosselló. Aquest necesita
també lo més prest pusible el seu número de llista per posar á les
cèdules. Vulga Deu benehí els nostros treballs com ho desitjam
de bon de veres.3
***
Palma, 13 gener, 903
					
		
Al Rt. D. Miquel Clar, Pre,
Amich estimat: rebudes les dues seues de 4 y 6 del corrent, pas
a contestarles lo més breu possible
A la del dia 4, contest lo següent: Bo es que’l Sr. Bonet haja
triada la secció de noms de llogarets y possessions de Santanyí;
però hi ha que tenir en conte quel’ objecte de replegar tals noms
no es per fer un diccionari geogràfich, sino per aprofitar totes
les paraules que tals noms contenen perque sovint succeix que
noms d’aquests son paraules de la llengua antiquíssimes, y que
ja no son usades per aquí, però sí a altres bandes. Per lo tant
hi ha que replegar tots aquests noms per lo que puguen servir
per el cabal de la llengua, no per lo interés geogràfich. Per
eczemple: els noms que diu de Pi des corp, camp d’En Torrella,
Es Figueralet, es puput, s’ulivera, no importa replegarlos; ara
Es Verger, es matá, sa Talayola, es Romariná, es Poassos, etc.
aquests convé replegarlos: Amb una paraula, aquells noms
que mos donen paraules molt conegudes y usades, no importa
recollirlos; ara aquells que mos ne duen de poch conegudes, no
gayre usades o molt estranyes, qu’un no veu que signifiquen,
aquells han de replegar. La questió es que servesquen per
aumentar el caudal de llengua. Vostès ara ja poren coletjir. Lo
que dich dels noms de possessions y llogarets, ho apliquin a la
geografia marítima, y que’n repleguin de noms.
Les cèdules que m’envia per mostra están bé; pot seguir així ben
descansat. Se veu que vostè se es fet cárrech bé de lo que se tracta.
Queden a conte de D. March Vidal les secc. que me indica, y
a conte de vostè les altres que’m posa. Té molta tela a tallar y
cosir.
3 ADROVER VICENS, Sebastià A. Som Miquel Clar, Pvre. Epistolari amb Mn. Alcover, amb altres
personatges destacats de la seva època i papers personals. Palma, Lleonard Muntaner, 2015,
Refaubetx, 31, pp. 230-232.
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Agraesch la adhesió a la protesta contra En Romanones, y lo
que diu sobre St. Martí de Canigó. Quant háguem d’enviar
l’ofrena per la restauració d’aquella famosa abadia, ja’ls
avisaré per si hi volen contribuir.
Rebuda y vista la poesia L’arbre de la nostra llengua, trop q’ha
millorat prou. Jo la’m miraré en tenir lleguda, y ja li diré pedres
menudes lo qu’ha mester, per treurela a rotlo.
En quant a la carta de dia 6, ja queda contestada amb lo dit.
¡Sí que poden seguir per el tirany comensat! ¡Endavant sempre!
y que me’n escriga de tant en tant de cartes així, amb tant de
delit y gaubansa y galanura de llenguatge. Per amor de Deu
que suprimesca allò de compañeros. Nosaltres no més tenim
companys y companyons.
Me comán molt ferm tots aquests escareders de diccionari que
se veu que se porten com tots uns homos.
Son afectíssim
Antoni Mª Alcover, Pvre4
Document de cabdal interès és la crònica de l’escapada filològica
que Mossèn Alcover i el jovenet Francesc de Borja Moll dugueren a
terme en Es Llombards pel febrer de 1922 i en la que romangueren
per espai de 4 dies a la casa pairal del corresponsal i col·laborador
Mn. Clar (Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana T. XIII. Generabril 1923. N. 1 maig-juny pàg. 12-15; escapada filològica que es dóna
aquí per reproduïda).
No vull acabar aquest apartat sense tenir presents a tots els
possibles informadors del Municipi que d’una manera o una
altra, afavoriren i feren més lleugera la feina de Corresponsals i
Col·laboradors. Cal una recerca exhaustiva als arxius pertinents per
intentar posar-los noms i llinatges i completar així el ric i preciós
mosaic de l’Obra del Diccionari al nostre municipi.

4 ADROVER VICENS [3], pp. 244-245.
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Bolletí ni D. March Vidal ni D. Rafel Rosselló. Aquest necesita
també lo més prest pusible el seu número de llista per posar á les
cèdules. Vulga Deu benehí els nostros treballs com ho desitjam
de bon de veres.3
***
Palma, 13 gener, 903
					
		
Al Rt. D. Miquel Clar, Pre,
Amich estimat: rebudes les dues seues de 4 y 6 del corrent, pas
a contestarles lo més breu possible
A la del dia 4, contest lo següent: Bo es que’l Sr. Bonet haja
triada la secció de noms de llogarets y possessions de Santanyí;
però hi ha que tenir en conte quel’ objecte de replegar tals noms
no es per fer un diccionari geogràfich, sino per aprofitar totes
les paraules que tals noms contenen perque sovint succeix que
noms d’aquests son paraules de la llengua antiquíssimes, y que
ja no son usades per aquí, però sí a altres bandes. Per lo tant
hi ha que replegar tots aquests noms per lo que puguen servir
per el cabal de la llengua, no per lo interés geogràfich. Per
eczemple: els noms que diu de Pi des corp, camp d’En Torrella,
Es Figueralet, es puput, s’ulivera, no importa replegarlos; ara
Es Verger, es matá, sa Talayola, es Romariná, es Poassos, etc.
aquests convé replegarlos: Amb una paraula, aquells noms
que mos donen paraules molt conegudes y usades, no importa
recollirlos; ara aquells que mos ne duen de poch conegudes, no
gayre usades o molt estranyes, qu’un no veu que signifiquen,
aquells han de replegar. La questió es que servesquen per
aumentar el caudal de llengua. Vostès ara ja poren coletjir. Lo
que dich dels noms de possessions y llogarets, ho apliquin a la
geografia marítima, y que’n repleguin de noms.
Les cèdules que m’envia per mostra están bé; pot seguir així ben
descansat. Se veu que vostè se es fet cárrech bé de lo que se tracta.
Queden a conte de D. March Vidal les secc. que me indica, y
a conte de vostè les altres que’m posa. Té molta tela a tallar y
cosir.
3 ADROVER VICENS, Sebastià A. Som Miquel Clar, Pvre. Epistolari amb Mn. Alcover, amb altres
personatges destacats de la seva època i papers personals. Palma, Lleonard Muntaner, 2015,
Refaubetx, 31, pp. 230-232.
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Agraesch la adhesió a la protesta contra En Romanones, y lo
que diu sobre St. Martí de Canigó. Quant háguem d’enviar
l’ofrena per la restauració d’aquella famosa abadia, ja’ls
avisaré per si hi volen contribuir.
Rebuda y vista la poesia L’arbre de la nostra llengua, trop q’ha
millorat prou. Jo la’m miraré en tenir lleguda, y ja li diré pedres
menudes lo qu’ha mester, per treurela a rotlo.
En quant a la carta de dia 6, ja queda contestada amb lo dit.
¡Sí que poden seguir per el tirany comensat! ¡Endavant sempre!
y que me’n escriga de tant en tant de cartes així, amb tant de
delit y gaubansa y galanura de llenguatge. Per amor de Deu
que suprimesca allò de compañeros. Nosaltres no més tenim
companys y companyons.
Me comán molt ferm tots aquests escareders de diccionari que
se veu que se porten com tots uns homos.
Son afectíssim
Antoni Mª Alcover, Pvre4
Document de cabdal interès és la crònica de l’escapada filològica
que Mossèn Alcover i el jovenet Francesc de Borja Moll dugueren a
terme en Es Llombards pel febrer de 1922 i en la que romangueren
per espai de 4 dies a la casa pairal del corresponsal i col·laborador
Mn. Clar (Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana T. XIII. Generabril 1923. N. 1 maig-juny pàg. 12-15; escapada filològica que es dóna
aquí per reproduïda).
No vull acabar aquest apartat sense tenir presents a tots els
possibles informadors del Municipi que d’una manera o una
altra, afavoriren i feren més lleugera la feina de Corresponsals i
Col·laboradors. Cal una recerca exhaustiva als arxius pertinents per
intentar posar-los noms i llinatges i completar així el ric i preciós
mosaic de l’Obra del Diccionari al nostre municipi.

4 ADROVER VICENS [3], pp. 244-245.
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3. El I Congrés Internacional de la Llengua Catalana: els
congressistes de Santanyí

Es Llombarts, 25 de setembre, 1906
A Moss. Antoni Mª Alcover, Vicari General.

Y als catalans tots, en general, els demanen la ajuda llur sense
distinció de classes ni categories. Criden els aciençats pera que
estudiin, els allunyats pera que s’acostin, y els presents pera
que’ls assisteixin; y que així, tots aplegats, facin un nou esforç
per la llengua y per la patria.
(La Comissió Tècnica encapçalada per Antoni Mª Alcover i A.
Rubió i Lluch).
El I Congrés Internacional de la Llengua Catalana tingué en
Mossèn Antoni Mª Alcover un dels més alts exponents i responsables
tècnics, organitzadors i executius. Ell fou qui dugué el pes i el maneig
d’aquest singular esdeveniment. El Congrés nasqué amb la idea
d’aconseguir un desenvolupament important dels estudis filològics a
Catalunya, a més de tractar de qüestions històriques i literàries que
amb la llengua estiguessin relacionades, tot abrigant aquest procés
de la necessària defensa i extensió que clamava la nostra estimada
llengua catalana. El Congrés, atenyent als seus objectius, es dividí en
quatre seccions: Filològica, Històrica, Literària i Social.
Mossèn Antoni Mª Alcover cercava desesperadament gent amb
força, geni i caràcter; gent que ell considerava decidida en tot
moment a contribuir d’una manera o l’altra en el redreçament d’una
llengua i d’una cultura la qual no era ni d’una cullerada conscient
de l’elevat grau de riquesa i vàlua de què era portadora i que,
malauradament, tot el seu potencial restava endormiscat en el llindar
fus de l’autoestima.
De tota la documentació conservada i d’entre tots els santanyiners,
la figura de Mn. Miquel Clar s’erigeix com a coordinador de les
tasques i com a persona de confiança de Mossèn Alcover.
Mossèn Antoni Mª Alcover trobava dificultats en trobar gent decidida
a ser Congressista i que a moltíssima d’aquesta gent, per diversos i
diferents motius, els feia peresa inscriurer-se. Interessantíssimes i
vivents són dues cartes pràcticament consecutives relatives ambdues
sobre el Congrés (AAM).
		

Molt senyor meu: fins avuy no he rebuda sa postal de V.. E-hu
comprench bé; me som portat com un chino. Sa causa d’haver
passat tan de temps sense dí res, res, res, referent a n-el Congrés
es estada aquesta: he tenguda a ca-meva sa majó de ses dues
úniques nebodes combregada y estremunciada a causa d’una
tifoidea fenomenal. Dich a V. amb tota veritat que fa dos mesos
llarchs –des dissapte de St. Cristofol día en que tal malaltía se
va declará- que no cern arrib so meu cedàs y diría mentida
si deya que en tot aquest temps he pensat gens ni mica amb
congressos; lo que me preocupava fort ferm eran es metges y es
modo y ses maneres com la tal neboda treuría es carro des mitj
des fanch. Per axò es estat que me son portat d’un modo tan
incorrecte. Per la tal conducta deman a V. mil perdons; y perque
V. veje d’una manera patent si renunciam o no facilment a n-es
titol d’entusiastes convensuts de sa Llengo catalana, del qual,
grácies a Deu, tenim a molta d’honra avanarmos, aprofitant es
temps que queda per inscriure congressistes dich que hey pot fer
inscriure es següents: Rt. Sr. Rector-Rts. D. Agustí Muntaner y
D. Miquel Sastre, prevs. vicaris, Rt. D. Miquel Muntaner, pre. D.
Llorens Bonet, D. March Vidal y D. Rafel Rosselló, el Vicari de
Ses Salines y el qui firma la present; suplicantli a V. que tenga
la bondat de ferné s’espera necessari per remetre s’import de
tals inscripcions; E-hu veurem, mem, si a Santanyí e-hi heurá o
no e-hi heurá congressistes. Si qualcún dels senyors enomenats
té vessa d’escupir la mosca, aquí som jo per regalarlí el tom del
Congres y afegirlí encara ses grácies si se digne acceptarlo; axí
coneixerá be tota sa grandari des mal ters fet a sa nostra parla
quant passi sa vista per damunt ses págines des mateix.-Fassi
favor de comanarrme molt en Miquel. Son afm. q.l.b.s.m.
									
Miquel Clar, Pvre.5
***
									
		
5 ADROVER VICENS [3], p. 257.
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3. El I Congrés Internacional de la Llengua Catalana: els
congressistes de Santanyí

Es Llombarts, 25 de setembre, 1906
A Moss. Antoni Mª Alcover, Vicari General.
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Mossèn Antoni Mª Alcover cercava desesperadament gent amb
força, geni i caràcter; gent que ell considerava decidida en tot
moment a contribuir d’una manera o l’altra en el redreçament d’una
llengua i d’una cultura la qual no era ni d’una cullerada conscient
de l’elevat grau de riquesa i vàlua de què era portadora i que,
malauradament, tot el seu potencial restava endormiscat en el llindar
fus de l’autoestima.
De tota la documentació conservada i d’entre tots els santanyiners,
la figura de Mn. Miquel Clar s’erigeix com a coordinador de les
tasques i com a persona de confiança de Mossèn Alcover.
Mossèn Antoni Mª Alcover trobava dificultats en trobar gent decidida
a ser Congressista i que a moltíssima d’aquesta gent, per diversos i
diferents motius, els feia peresa inscriurer-se. Interessantíssimes i
vivents són dues cartes pràcticament consecutives relatives ambdues
sobre el Congrés (AAM).
		

Molt senyor meu: fins avuy no he rebuda sa postal de V.. E-hu
comprench bé; me som portat com un chino. Sa causa d’haver
passat tan de temps sense dí res, res, res, referent a n-el Congrés
es estada aquesta: he tenguda a ca-meva sa majó de ses dues
úniques nebodes combregada y estremunciada a causa d’una
tifoidea fenomenal. Dich a V. amb tota veritat que fa dos mesos
llarchs –des dissapte de St. Cristofol día en que tal malaltía se
va declará- que no cern arrib so meu cedàs y diría mentida
si deya que en tot aquest temps he pensat gens ni mica amb
congressos; lo que me preocupava fort ferm eran es metges y es
modo y ses maneres com la tal neboda treuría es carro des mitj
des fanch. Per axò es estat que me son portat d’un modo tan
incorrecte. Per la tal conducta deman a V. mil perdons; y perque
V. veje d’una manera patent si renunciam o no facilment a n-es
titol d’entusiastes convensuts de sa Llengo catalana, del qual,
grácies a Deu, tenim a molta d’honra avanarmos, aprofitant es
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inscriure es següents: Rt. Sr. Rector-Rts. D. Agustí Muntaner y
D. Miquel Sastre, prevs. vicaris, Rt. D. Miquel Muntaner, pre. D.
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Ses Salines y el qui firma la present; suplicantli a V. que tenga
la bondat de ferné s’espera necessari per remetre s’import de
tals inscripcions; E-hu veurem, mem, si a Santanyí e-hi heurá o
no e-hi heurá congressistes. Si qualcún dels senyors enomenats
té vessa d’escupir la mosca, aquí som jo per regalarlí el tom del
Congres y afegirlí encara ses grácies si se digne acceptarlo; axí
coneixerá be tota sa grandari des mal ters fet a sa nostra parla
quant passi sa vista per damunt ses págines des mateix.-Fassi
favor de comanarrme molt en Miquel. Son afm. q.l.b.s.m.
									
Miquel Clar, Pvre.5
***
									
		
5 ADROVER VICENS [3], p. 257.
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Es Llombars, 5 octubre, 1906
		

A Mn. Antoni Mª Alcover, Vicari General de Mallorca.

Molt senyor meu: dimecres d’aquesta setmana vatx rebre
sa postal de V.; y air es paquet dels titols de ses inscripcions
santanyineres a n-el Congrès: moltes grácies per una y ets
altres. Amb sa primera (he d’esser franch) m’ha donada una
gran satisfacció dientme que Santanyí se’s posat a n-el cap
de tots els pobles en donar congressistes a n-el Congrès.; E-hu
veu V. com, encara que pobrets, som una mica richs, gracies a
Deu, d’entusiasme per la nostra estimada llengua Catalana?;
que Deu la mos conserv aquesta amor y la mos aument de
cada día més es lo que li demanam amb tot s’afecte del cor
molt espesses vegades? Sabem be lo que diu el Sr. Torres y Bages
“estimar el seu poble –o la seva llengua que’s lo meteix– es una
lley de sa naturalesa”: noltros la volem cumplir aqueixa lley
cost lo que cost a despich de totes les befes de la mala fe o de
l’ignorancí. ¿Será may una vergonya per nigú estimar de-bonde-veres sa mare? Qui no l’aprecía es un fiy bort indigne de
que la terra l’aguant y ben acreedor a sa compasió de totes ses
persones de seny que a n-el dia están tan clares per desgracía...
Respecte a vení jo a Barcelona per assistir a n-el Congrès, dech
dir a V. que el meu desitj sería de venirhí; però, homo, jo som
estat a Barcelona quatre vegades: he vist Montserrat, he vista
sa Universitat, he pujat dalt Montjuich, he pujat damunt el
campanar de la Seu, he visitat “El Siglo”, he vistes ses esglesies
de Sta. María del Mar, La Merce, El Pi, Betlem, St. Agustí, La
Seu, la dels Jesuites, he pasetjat pel Parque, amb una paraula,
conech perfectament be tota sa ciutat, vaig anar a s’Exposició
Universal del 88 – ¿I que li he de dir jo ara? per mí s’únich
atractiu que ara tendría la bellísima y noble Barcelona sería
just el Congrès y a n-aquest ¿qué hi tench de fer jo pobre de mí,
amb tota sa meva insignificancia dal s’esqueria, jo un trist
llombarderet--- jo pensaría que els mallorquins qui pogueren
coneixerme se riurían de mí per havermé arriscat a mesclarme
amb calops de tanta d’enomenada literari? Vosté que m’ho
dispensi; y ja lletgirém, si Deu ho vol, lo que diguen ses cròniques
ont supos que hi heurá de tot y molt. Axò sí, d’esperit empeny sa
meva paraula de que estaré sempre amb vostès per animarlos
en una empresa tan patriòtica, per fer mansballetes a n-el final
dels discurssos que s’hi pronunciaran o lletjirán, per participar
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del entusiasme general de tot Catalunya y demes regions, per
fer u, finalment, dins es nombre d’entusiastes admiradors del
nostre llenguatge matern y per demanar a Deu d’un modo
especial per V. anima y estaló principal de tota aqueixa gran
fábrica del grandios monument que s’alsará a la llengua amb
lo propvinent Congrès Internacional.- Com sempre, ja sap V.
que pot dispondre de son afm. amich y servidor q.l.b.l.m.
									
Miquel Clar, Pvre.6
Al llibre del Congrés editat l’any 1908, al llistat de Congressistes
Efectius que s’inicia a la pàgina 31, hi apareixen els vuit Congressistes
del nostre municipi per aquest ordre: Don Llorenç Bonet, Mn. Miquel
Clar, Mn. Miquel Muntaner, Mn. Agustí Muntaner, Rafel Rosselló, Mn.
Miquel Sastre, Mn. Rafel Sitjar i Don Marc Vidal. Cal destacar amb
majúscula que dels dos-cents indrets llistats, els inscrits procedents
de Palma de Mallorca ocupen la segona posició, després de
Barcelona, i els procedents del Municipi de Santanyí ocupen la vinti-sisena posició, empatats amb Felanitx i Madrid. A l’ACC s’hi guarda
gelosament el Títol de Congressista de Mn. Clar.
Francesc de Borja Moll escriu al seu Home de Combat que la
transcendència d’aquest Congrés per a la renaixença lingüística
i literària de Catalunya fou grandiosa. Tot el que s’ha fet després
en l’estudi, fixació, depuració i conreu de la nostra llengua, prové
de l’embranzida presa per la gent de 1906 en aquella assemblea
científic-patriòtica promoguda i organitzada per Mn. Alcover. Ja
en el seu dia, Enric Prat de la Riba puntualitzava l’endemà de la
inauguració que a la crida de mossèn Alcover hi ha respost, no una
aula, no una acadèmia, no un cenacle de gramàtics, sinó tot un
poble; tot un poble conscient de què, al salvar la seva llengua, ha
salvat la destinació futura de la raça.
Per tant, aquests santanyiners formaren part d’aquella gent de
1906, d’aquell poble, d’aquella crida destinada a perpetuar el nostre
tarannà, la nostra llengua, les nostres paraules.
4. El profit del record: Propostes
Les persones esmentades a l’inici d’aquesta comunicació no tenen
precedents com a figures culturals notables del nostre municipi,
precisament dins un període que és obviat i del qual es prescindeix,
ja sigui per desconeixença, desinterès o per estar considerat,
6 ADROVER VICENS [3], pp. 258-259.
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Deu, d’entusiasme per la nostra estimada llengua Catalana?;
que Deu la mos conserv aquesta amor y la mos aument de
cada día més es lo que li demanam amb tot s’afecte del cor
molt espesses vegades? Sabem be lo que diu el Sr. Torres y Bages
“estimar el seu poble –o la seva llengua que’s lo meteix– es una
lley de sa naturalesa”: noltros la volem cumplir aqueixa lley
cost lo que cost a despich de totes les befes de la mala fe o de
l’ignorancí. ¿Será may una vergonya per nigú estimar de-bonde-veres sa mare? Qui no l’aprecía es un fiy bort indigne de
que la terra l’aguant y ben acreedor a sa compasió de totes ses
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just el Congrès y a n-aquest ¿qué hi tench de fer jo pobre de mí,
amb tota sa meva insignificancia dal s’esqueria, jo un trist
llombarderet--- jo pensaría que els mallorquins qui pogueren
coneixerme se riurían de mí per havermé arriscat a mesclarme
amb calops de tanta d’enomenada literari? Vosté que m’ho
dispensi; y ja lletgirém, si Deu ho vol, lo que diguen ses cròniques
ont supos que hi heurá de tot y molt. Axò sí, d’esperit empeny sa
meva paraula de que estaré sempre amb vostès per animarlos
en una empresa tan patriòtica, per fer mansballetes a n-el final
dels discurssos que s’hi pronunciaran o lletjirán, per participar
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científic-patriòtica promoguda i organitzada per Mn. Alcover. Ja
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tarannà, la nostra llengua, les nostres paraules.
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6 ADROVER VICENS [3], pp. 258-259.
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equivocadament, com a orfe de figures literàries locals d’interès que’l
puguin representar dignament; però període, aquest, transcendent
per a la història de la nostra llengua i cultura catalana en l’àmbit
nacional, en el qual es treballà de valent per forjar l’assentament de
les bases de la codificació del català. En aquelles saons, els nostres
conciutadans no disposaven de gramàtica, no tenien, per tant, normes
d’ortografia, però tenien les ganes i la determinació necessària per
col·laborar i liderar cadascú en el seu indret una sèrie d’iniciatives
que desembocarien amb la ràpida codificació ortogràfica i gramatical
del català. L’Obra del Diccionari amb el seu Bolletí i el I Congrés de
la llengua Catalana en són els seus dos grans exponents. Ambdós, no
només contribuïren a la renaixença lingüística del català en l’àmbit
literari sinó també en els usos socials diaris i quotidians. Després del
Congrés, l’ortografia, la gramàtica i el diccionari oficials es pogueren
difondre sense gairebé gens d’oposició arreu de les regions de parla
catalana.
El Municipi de Santanyí necessita recuperar definitivament la
memòria i el servei d’aquesta gent. Més que recuperar, diria que és
hora de dignificar la seva participació activa a tals obres i lloar les
seves actituds, tot col·locant-los al lloc que’ls correspon dins la nostra
Història.
Cal remarcar, a més a més, que el debat iniciat des de l’aparició de
l’escriptura, de si ajudaria a recordar o, al contrari, afavoriria l’oblit,
quedà automàticament trencat la nit del 2 d’octubre de 1868, quan
tot l’arxiu Municipal de la Vila de Santanyí que es remuntava a l’any
1300, quedà reduït a cendra. Cremadissa i revolta coetanis als nostres
corresponsals i col·laboradors, els quals es trobaren amb la tacitura
de créixer sense poder recordar ni tan sols poder oblidar els 568 anys
d’escriptura que el foc havia transformat aquell vespre en espurnes
que s’encastaren per a sempre entre la miríada d’estels lluminosos.
I malgrat la pèrdua de la història escrita, precisament d’una partida
de col·laboradors i congressistes sorgí un eco de la Post-Reinexença,
sobre tot amb el grup que formaven Mn. Miquel Clar, Don Llorenç
Bonet, Don Marc Talaia i Mn. Miquel Muntaner. El Sinvergüenza,
juntament amb la Historia de Santanyí, és la fita més alta de tota
una documentació manuscrita on les seves creacions literàries són
un excepcional i clar exponent de la literatura anomenada xarona
nascuda dins el marc de la Renaixença. A més a més, les seves obres
i creacions es recolzen clarament sota alguns dels eixos vertebradors
del sistema simbòlic generat a la Renaixença: la consciència
lingüística que centrava tots els seus esforços en la recuperació
de la llengua catalana; l’amor a la terra, eix d’un dels altres grans

projectes institucionals de la Renaixença: l’excursionisme; l’anhel de
coneixença, d’estudi i estimació tan de la llengua com de la terra
pròpies que desvetllaven la Renaixença, donà peu a la utilització
de la fotografia; les tertúlies intel·lectuals a l’estil de Frederic Soler
que emprava el pseudònim de Serafí Pitarra, rellotger i escriptor:
recordem que la seva rellotgeria acollia a la rebotiga importants
tertúlies d’intel·lectuals progressistes. Fou aquest el primer moviment
literari important al Municipi de Santanyí després de la cremadissa de
l’arxiu i que, malgrat mereix estudi apart7, entroncà amb l’Obra del
Diccionari i el I Congrés Internacional de la llengua Catalana.
Considero que continuam cecs davant una riquesa cultural i
humana que, a més a més, podria servir de reclam literari i qui sap si
turístic. La bellesa del municipi i l’encant d’encara ara certes regions
i cases citades a la bibliografia podrien ben bé facilitar l’elaboració
d’una ruta del Diccionari; una ruta de les paraules o senzillament una
ruta Alcoveriana. Talment com si d’un viacrucis es tractés: un exercici
lingüístic, arquitectònic i paisatgístic consistent en resseguir les
estacions commemoratives dels passos de l’Obra del Diccionari pel
nostre municipi de Santanyí amb un altre tipus de plafons i rajoles
com a indicadors, adaptats a les circumstàncies i a l’objectiu pretès.
Ruta que necessita desenvolupar-se i plasmar-se en un altre
context, no és aquest treball el lloc més adequat per raons obvies
d’espai i extensió. Però m’imagino un itinerari per les cases pairals
dels Corresponsals i Col·laboradors, així com la visita a altres edificis
emblemàtics i alguns racons de foravila relacionats amb l’Obra del
Diccionari; llocs tots ells vigents i ben definits, lligats a la filologia
d’Alcover i al traç de Borja Moll. Un itinerari que, a més a més,
hauria de tenir molt en compte i incloure les seccions triades pels
santanyiners, tria de la que es suposa certa especialització per part
del col·laborador i que, en alguns casos, són pròpies i identificadores
del nostre poble i entorn: Arxius de la Parroquia y Ajuntament,
ram de pescadors; música, solfa, instruments de música i orgues;
Cantoners y trencadors, contrabandistes, cosidores, roba blanca:
llençols, camises, mocadors; pedreny de construcció, pedreres. Ruta
que mereixeria ser enaltida amb l’aixecament d’un monument de
pedrenc com el de la reproducció a mida natural de les famoses
calaixeres d’Alcover amb el nom dels nostres protagonistes gravats a
alguns dels seus calaixos.
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Es tracta, en definitiva, de completar i arredonir el nostre paisatge
cultural i literari, fins i tot m’atreviria a dir els fills il·lustres de la
nostra vila (en el cas de Mn. Clar i Don Llorenç Bonet). Es tracta
de netejar el torrent de la memòria dels fems de la indiferència i de
l’oblit d’aquest període de la nostra història; es tracta de deixar que
l’aigua del reconeixent flueixi transparent i neta per tot el llit de
la nostra cultura local; es tracta que aquesta aigua del reconeixent
apagui la set que indueix a l’al·lucinació d’oblidar-ho tot i sepultarho en l’oblit o a la de recordar-ho tot i que el passat esborri la
possibilitat del present.
Tots tenim predilecció per certes èpoques de la història amb els
seus corresponents personatges i llocs. Alguns podem estar més
enamorats de l’època dels trobadors que de la Il·lustració; o ens
podem sentir més identificats amb el Romanticisme que amb la
Renaixença; o viceversa. Com també un es sentirà més atret amb
tot allò que fou i representà Bernat Vidal i Tomàs o en tot allò de
nou que suposà en Blai Bonet. Però no podrem mai defugir del seu
llegat perquè el nostre present cultural està pastat amb tot allò que
foren i ens deixaren ells. I això també succeeix amb les persones
que col·laboraren activament en l’elaboració del Diccionari i amb
les que prengueran part del I Congrés Internacional de la llengua
Catalana en aquest període arraconat de la nostra història local. De
la mateixa forma, les generacions futures estaran en major o menor
grau influenciades però evidentment empeltades per les obres dels
erudits i escriptors actuals.
L’únic motiu amb sentit de girar la vista enrere hauria de ser el de
dirigir la mirada a tot allò que ens dignifica i edifica com a persones, a
tot allò que ens uneix i que val la pena reproduir i conservar avui dia
per esdevenir conductes exemplars. I aquesta és, precisament, com
ja he comentat en alguna ocasió, la meva predilecció: trobar, veure
i donar llum en tot allò que escric i reprodueixo per a celebrar el
matrimoni de la Humanitat. Personalment, considero que contribuir
a la renaixença lingüística del català en l’àmbit literari i en els usos
socials diaris i quotidians, així com assolir amb èxit la difusió de
l’ortografia, la gramàtica i el diccionari oficials arreu de les regions de
parla catalana, ben bé es mereixen gaudir del reconeixement i l’espai
pertinent dins la història cultural i literari del nostre estimat Municipi.
Com deia Mn. Alcover l’empresa va ser grossa, va ser llarga i
demanà molt de pit, molt de seny, molt de suc de cervell. Ells estaven
segurs de tenir el pit i així ho demostraren. Si tenien el suc de cervell
i el seny que calia, deia Alcover que no ho havien de dir ells: ho
havia de dir la seva Obra. I la seva Obra s’ha pronunciat amb escreix.
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Ara ens toca a nosaltres recollir el relleu i mantenir en bon estat
l’Obra que d’ells hem heretat. Com?! Senzillament tinguem el pit per
continuar emprant la nostra llegua amb justícia i dignitat i tinguem
el seny necessari per agrair i recordar als nostres conciutadans que
treballaren per servar les nostres paraules en un moment tan delicat
i decisiu. Personalment, estic convençut que tenim el pit. Si tenim el
seny que cal no ho dirà la seva Obra: ho dirà la nostra memòria.
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DE PROFESSIÓ, I PER AFICIÓ, BRODADORES
Cristòfol-Miquel Sbert Barceló

Resum
L’objectiu d’aquesta comunicació és apropar el lector a la història,
ensenyament i importància del brodar com activitat professional a
Santanyí, a les alternatives que s’han anat obrint i tancant a la dona al
llarg d’aquest temps, la tipologia del brodat, la novetat de la seguretat
social, les caps ensenyants, les intermediàries i les cases demandants,
el brodat a màquina, el final de l’activitat, el record que en tenen les
brodadores així com el desinterès general actual pel tema.
BRODAR significa ornamentar (una roba, un teixit) amb dibuixos
fets amb passades d’agulla emprant fils de cotó, llana, seda, argent,
etc.
Antiguitat
Es troben referències i producció d’aquesta feina artística,
especialment casulles i brodats de temàtica religiosa, a Mallorca
d’ençà set-cents anys. En el bordado artístico como en las demás artes
podemos distinguir épocas y estilos. Cada una tiene un estilo pròpio,
el gòtico en los siglos XIII, XIV y XV, el renacentista; en los siglos
XVII y XVIII, el barroco; el rococó, el imperio y en nuestros días el
modernista, cada uno con su sello especial y bien definido. Cuando
parece que està en auge el gremio de bordadores es en el XVI, tanto
que foman gremio ellos solos, a part dels pintors, per tal d’acollir-se
als avantatges dels socors mutus, bajo el patrocinio de la Nuestra
Señora de la Clastra o de la Grada de la Catedral. Precisament un
dels carrers prop de la Seu, el del Palau reial, es deia carrer del
brodadors. Era un treball exclusiu d’homes, fins ben entrat el XIX no
hi destaca la dona, que finalment el monopolitzarà.
Encara el 1890 a Santanyí la única sortida laboral per a les
dones era el camp. Hi havia talls de moltes entrecavadores. El Dijous
Jarder, es conta, era un dia de bullanga per a elles i pels joves del
camp: aquests abandonaven el seu tall i anaven a veure les al.lotes
d’un altre. Armaven unes gresques ben altes de punt a força de
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