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d’aquesta manera complementar i completar el fons documental del
poeta. De moment, les gestions han donat fruits molt interessants
i han obert diverses línies d’investigació. Esperem que els resultats
d’aquestes gestions es puguin visualitzar en properes edicions de les
Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.
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BLAI BONET
I EL QUINZENARI SANTANYÍ
Montserrat Alcaraz Vich

El tema que he triat tractar per participar en aquestes jornades està
relacionat amb la figura del qui tal vegada és el més universal dels
santanyiners, encara que la meva mica d’homenatge sigui tan humil
com voldria ser-ho el qui vos parla. També, paral·lelament com qui
vol matar dos tords d’una escopetada, he volgut recordar la lloable
iniciativa editorial que un grup de santanyiners dugueren a terme
posant en marxa una publicació periòdica que sens dubte contribuí,
amb la mesura que pogué, a pujar l’autoestima d’una cultura en hores
baixes per mor de la dictadura.
El nostre quefer, aleshores, ha estat fer un buidat sistemàtic dels
escrits de Blai Bonet (1926-1997) i els referits a la seva persona i
obra en el quinzenari Santanyí (1958-1965). L’objectiu era catalogar
i analitzar, encara que sigui mínimament, el contingut dels textos
i intentar esbrinar quina va ser la implicació de Bonet en aquesta
aventura editorial. Si a més a més podem establir alguna conclusió
sobre les característiques d’aquesta publicació, la relació del poeta
amb el seu poble i els seus intel·lectuals (sobretot en el cas de Bernat
Vidal i Tomàs) ens donarem per satisfets amb escreix. Hem cregut
que més enllà d’esmentar la correlació de referències a Blai Bonet i
els seus propis textos era evident que pagava la pena fer-ne algun
comentari per anar més enllà del que un sistema informàtic podria fer
automàticament. Pensam que tal vegada surtin a la llum aspectes que
donin noves informacions o en permetin corroborar d’altres sobre
la vida i obra del poeta i que potser seran útils als seus estudiosos.
Ara, en posar fil a l’agulla a aquests mots, m’agradaria justificar
el perquè d’ una primera part del meu treball en la qual es relata
la meva relació de coneixença i amistat amb el poeta santanyiner.
Aquests mots introductoris són per donar testimoni del qui per a
mi va ser una persona de gran amabilitat i generositat i amb qui me
sentiré sempre en deute per moltes hores de tertúlia desigual entre
un savi i un jove tan ignorant com inconscient. Per això en aquesta
aportació meva a les “I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí” vaig
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pensar que havia d’intentar fer alguna col·laboració que es referís
a ell per retre-li un poc de tribut. He celebrat que hi hagi una altra
comunicació que té la figura de Blai Bonet com a tema, així mateix
ens congratula també la comunicació sobre els treballs d’història de
Bernat Vidal a qui, per raons d’edat, no vaig tenir la sort de conèixer
però que he admirat des de que, fa molts d’anys, vaig llegir les seves
entranyables Memòries d’una estàtua i els relats de La vida en rosa.
Blai Bonet, la paraula oral i escrita feta espectacle i seducció
L’any 1990, quan encara no havia fet els vint anys i era capaç
d’anar de Campos a Cala Figuera en bicicleta sense risc de patir un
atac de cor, o el que ara en diuen un infart de miocardi, vaig tenir la
sort de conèixer Blai Bonet. Havia adquirit a la papereria Can Roca
de Llucmajor, un dia d’aquests que deixes una classe de l’institut i
te’n vas per plaça a voltejar, el volum L’Evangeli segons un de tants
en l’edició de la Biblioteca Bàsica de Mallorca que editava l’editorial
Moll per encàrrec del CIM. El pròleg del mateix Blai me va impactar
molt així com l’estudi introductori de Jaume Vidal. I un bon dia me
vaig presentar a en Blai amb el pretext d’enregistrar una entrevista
— que mai es va emetre per saturació de material— per la ràdio local
Call Vermell on feia un programa que es deia Julivert. També, venint
de Campos, feia contes tocar el tema dels seus llibres a l’Editorial
Guaret que havia impulsat Damià Huguet uns anys enrere. Vaig anar
fent autoestop cap al mític carrer de Palma, 74 i el conductor del
cotxe que me va recollir davant el velòdrom de Campos va resultar
que era de la quinta d’en Blai i havia fet la primera comunió amb ell.
Me va dir que en Blai s’havia traslladat a viure a l’Hostal Tomarinar
de Sa Cala que regentaven els seus nebots però ja no record si
me va deixar a Santanyí o aquest senyor me va acompanyar fins
i tot a Sa Cala. El que sí record és que me digué: “de personatges
com en Blai en neix un cada cent anys, ara a mí m’agrada més el
que escrivia quan començava, els versos del llibre Entre el coral i
l’espiga”. Curiosament aquell mateix dia, ja conversant amb en Blai,
qui me va fer una dedicatòria preciosa al meu exemplar de l’ Evangeli
segons un de tants, llevà importància a aquell poemari inicial que
considerava obra d’un jove innocent. Tampoc a l’estudi introductori
de Jaume Vidal no el me va alabar massa. Des de l’any 90, aleshores
feia poc que s’havia traslladat a Cala Figuera arran de la mort de la
seva mare com hem dit, fins el desembre del 97 que ens va deixar
inesperadament, no hi havia mesada que no l’anés a visitar un pic o
dos, espesses vegades en bicicleta, i puc afirmar, sens dubte, que la
seva coneixença ha estat decisiva en la meva vida. Només el fet que

ell m’aconselles, un cop acabada la secundària que era l’època que
el vaig conèixer, no començar estudis religiosos (com tenia decidit
fer) sense haver estudiat abans una altra carrera suggerint-me la de
filosofia encara que això suposes, com deia ell, passar fam filosofia i
lletres crec que em va fer canviar moltes perspectives i orientacions
no sols professionals. Ell me deia: “Montserrat, la carrera de filosofia
dóna un cert prestigi, pensa també en la meravella que són els
filòsofs presocràtics...però procura anar d’oient a altres facultats, i
a assignatures d’altres carreres.” La meva fe no va resistir la lectura
de Nietzsche per no parlar del tema de començar a concebre com a
improbable, contemplant la bellesa de determinades estudiantes pels
passadissos de la facultat, que jo pogués resistir dur una vida cèlibe.
Qui sap? Tal vegada si no hagués conegut en Blai i conversat moltes
hores amb ell podria haver arribat a viure en una antiga i senyora casa
rectoral d’algun poble i les beates m’apreciarien. En certa ocasió, no
molt de temps abans de morir ell, quan jo ja havia acabat els estudis
i estava bastant perdut (amb una feina precària, sense parella, un
poc desanimat) me va plantejar els seus dubtes sobre si m’havia fet
una mala orientació. Mai li hagués retret res a una persona que m’ha
donat el millor consell de la vida: “Mai et privis de cap experiència i
transforma-la en coneixement, sobretot si estimes a algú no ho dubtis,
fes-li saber”. Una de les seves excentricitats va ser que també me va
aconsellar fer el servei militar i aquí sí que no li vaig fer cas, de cap
manera. En Blai tenia aquestes coses: “No paga la pena que et facis
capellanet d’un poble, te tudaràs. Si t’has de fer capellà ha de ser per
arribar a fer misses multitudinàries a estadis de futbol, si no és per
ser un vertader líder espiritual l’únic que faràs serà folklorisme...”
Llavors ell era la senzillesa i l’amabilitat personificada pel que puc
dir de la meva experiència durant aquells set anys, uns anys en els
quals vaig constatar també els moments tristos que suposaren la
mort del seu cunyat i la seva germana, que també me feia molt de
cas com els seus fills, nebots de’n Blai, quan ens topàvem. En Blai
feia comptes arribar a centenari, i jo mateix, coneixedor de la seva
mala salut de ferro, n’estava segur que ho aconseguiria. Però el fet és
que ara, després d’estudiar filosofia i havent passat els anys —prest
en farà vint que se’n va anar—, m’he pogut dedicar a l’ensenyament
d’aquesta matèria a adolescents a d’institut Damià Huguet de
Campos. Casualment a uns centenars de metres de Ses Sitjoles, l’
indret on el meu avi patern, que era murcià, va venir acabada la
guerra civil, a fer de pastor de cabres i on va néixer mon pare (al cel
sien tot dos). Espesses vegades l’ ocupació del meu padrí murcià me
recorda la meva actual. I el títol provisional d’una novel·la de Blai* de
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qui sempre tenc els seus llibres a mà. A vegades m’agradaria tenir el
poder de seducció —del qual ha parlat Damià Pons— i la capacitat
de generar espectacle —com molt bé va captar Baltasar Porcel— que
tenia en Blai quan es posava a explicar coses. També Damià Huguet i
Antoni Vidal Ferrando que el conegueren bé són autors d’uns retrats
del santanyiner que a parer meu estan a l’alçada de la genialitat de
la seva persona.1 No he conegut cap altre conversador que es pugi
aproximar al seu do de paraula i no crec que cap jove d’avui en dia
en romangués indiferent. Parlàvem sempre del mateix però ell no es
repetia mai. Al mateix temps no perdia mai la senzillesa, el contacte
amb la radical certesa de ser en Blai de Cas Garriguer, de ser el fill
del garriguer del Rafal des Porcs. Així era en Blai, aquell que va
definir la bellesa com el vol de la humilitat.

* Les cabres així s’havia de dir Judes i la primavera.
1 El text d’Antoni Vidal Ferrando es troba en el seu llibre Amors i laberints publicat
el 2010 p. 43-50. Amb anterioritat i dins l’antologia Blai Bonet a l’ombra de l’esperit
editada el 1989 hi ha els “materials per a un retrat de Blai Bonet” escrit per Damià
Huguet p. 55-62.

immoral— trobarà una interessantíssima informació a partir del
número 162, és a dir els darrers exemplars de la col·lecció. Per no
parlar de l’arribada d’estudiants i —estudiantes!— alemanys a Cala
Figuera, el desenvolupament de Cala D’Or, la mecanització de les
feines agrícoles... etc. Tant de bo els dirigents de l’època haguessin
fet cas de les propostes de planificació urbanística i paisatgística,
assenyada i respectuosa amb el medi, que plomes com les de Cosme
Escales (número 84) o Bartomeu Sitjar (n 119-120) plantejaren a les
planes de la publicació. Però llastimosament encara ara fan orelles
sordes quan ja no queda gaire per destruir. És tracta, sens dubte, d’
una magnífica font documental per investigar la història del municipi
des de diversos àmbits i cal esperar que futures digitalitzacions de
la col·lecció completa incorporin una indexació que facilitarà molt la
feina dels investigadors.
El Santanyí va ser una fervorosa i admirable curolla editorial
que hauria de ser estudiada i valorada degudament com també
ho mereixen els casos d’Andratx, Sóller o Felanitx per anomenar
alguns pobles que, gràcies a l’esperit voluntariós i entusiasta d’uns
quants, escamparen oratges d’il·lustració en uns anys de dictadura
i obscurantisme. En publicacions com aquestes podem fer-nos una
idea clara de la magnitud de l’esforç que dinàmiques associatives
de caire cultural duen a terme per anar suplint moltes mancances
institucionals. S’ha de dir que la nòmina de col·laboradors en
aquests humils papers volanders que es confegien a Santanyí gairebé
artesanalment i s’imprimien a Felanitx —feina grisa la dels periodisme
i més si és local— reunia amb regularitat o més esporàdicament,
figures notables de la literatura que es feia a Mallorca aleshores:
Miquel Dols, Llorenç Villalonga, Llorenç Riber, Guillem Colom, Jaume
Vidal Alcover, Josep Maria Llompart, Baltasar Porcel, Francesc B. Moll,
J. Maria Palau i Camps, Joaquim Verdaguer, M. Sanchis Guarner, Rafel
Jaume, Gregori Mir i Josep Melià que hi enviaven textos des de Melilla
estant on feien el servei militar... a més és clar, dels santanyiners entre
els quals destacam Bernat Vidal Tomás, Antonia Vicens o Pere Pomar
a. Perico del qui hem de destacar un estil llampant i d’un sentit de
l’humor que no desmereixeria les millors planes de La Codorniz o
La ignorància. He de dir que m’he esbutzat de rialles llegint algunes
de les seves entrevistes o notes humorístiques d’unes seccions que a
vegades tenien un to explícitament picant i clarament incompatible
amb el catòlicament correcte. Per citar amb més exactitud la nòmina
de col·laboradors —veritable amalgama de diverses generacions que
confluïen quinzenalment produint-se un interessant contrast— és
ben útil un text que apareix en el número 138 de l’abril de 1963 en
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El quinzenari Santanyí
Pel que fa a la publicació periòdica Santanyí i recollint les dades
de la Gran Enciclopèdia de Mallorca assenyalarem que va ser fundada
pel sacerdot Andreu Julià Rosselló (impulsor inicial que signava els
seus escrits com Tu amigo, Pere Pomar Forteza (conegut popularment
com Perico) i Bernat Vidal Tomàs. Apareixia dos dissabtes cada mes
en la seva primera època que començà el gener de 1958 i es perllongà
fins el desembre de 1961 subtitulant-se aleshores “Quinzenario de
intereses locales”. Un subtítol que mantingué en la segona etapa que
comprèn des de gener del 62 al juny del 64. Durant la tercera etapa
(desembre 64-juny 65) passà a tenir una periodicitat mensual. Per
tant entre la segona etapa i la tercera es produirà un impàs de temps
en el qual va deixar de sortir ja que el número 168 està datat el 13
de juny del 64 i el número 169 data del 19 de desembre del mateix
any i ja apareix com dèiem amb periodicitat mensual. La col·lecció
del Santanyí constitueix sens dubte un important fons documental
sobre la vida local i l’ambient social de la vila santanyinera en un
moments de canvis com el que va compotar l’arribada del turisme
i totes les transformacions que suposà en les relacions humanes i
econòmiques. Qui vulgui estudiar per exemple com reaccionà el
poble davant la clausura de la línea de ferrocarril Palma-Santanyí
—que des d’aquelles planes no dubtaren a considerar d’injusta i
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qui sempre tenc els seus llibres a mà. A vegades m’agradaria tenir el
poder de seducció —del qual ha parlat Damià Pons— i la capacitat
de generar espectacle —com molt bé va captar Baltasar Porcel— que
tenia en Blai quan es posava a explicar coses. També Damià Huguet i
Antoni Vidal Ferrando que el conegueren bé són autors d’uns retrats
del santanyiner que a parer meu estan a l’alçada de la genialitat de
la seva persona.1 No he conegut cap altre conversador que es pugi
aproximar al seu do de paraula i no crec que cap jove d’avui en dia
en romangués indiferent. Parlàvem sempre del mateix però ell no es
repetia mai. Al mateix temps no perdia mai la senzillesa, el contacte
amb la radical certesa de ser en Blai de Cas Garriguer, de ser el fill
del garriguer del Rafal des Porcs. Així era en Blai, aquell que va
definir la bellesa com el vol de la humilitat.

* Les cabres així s’havia de dir Judes i la primavera.
1 El text d’Antoni Vidal Ferrando es troba en el seu llibre Amors i laberints publicat
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editada el 1989 hi ha els “materials per a un retrat de Blai Bonet” escrit per Damià
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la qual es fa ressò d’un article aparegut a la revista Cort sobre l’estat
actual de la premsa en els pobles de Mallorca i s’enumeren els qui
han fet possible els continguts del Santanyí esmentant, a més dels
anteriorment assenyalats: Josep Costa Ferrer a Picarol, Bartomeu
Fiol, Jehame West, Miquel Forteza, Josep Maria Peix Parera, Josep
Ensenyat, Guillem Sureda Molina, Bartomeu Guasp, J. Lladó Ferragut,
Guillem Colom, Conxa Alòs de Feijoo, Conxa Irazabal, Joan Pons
i Marqués, Fra Rafel Ginard Bauçà, Gabriel Cortés, Llorenç Moyà,
Mossèn Antoni Pons, Maria Dolores Llorente, Joan Llabrés Bernal,
Pare Antoni Oliver, Gabriel Fuster Maians a. Gafim, Octavi Saltor.
Llorenç Vidal, Miquel Pons —qui tindrà molt de protagonisme en
la continuïtat de la publicació— i evidentment Blai Bonet qui serà
objecte d’aquest estudi.
En les seves planes podem trobar notes curiosíssimes des de
l’aparició sobtada d’un Marqués de Santanyí que s’ofereix a fer de
mecenes2 a la publicació de textos d’un dels pioners de l’aviació; el
català Antoni Armangué, que establert com a pintor a Porto Petro,
relata en algunes col·laboracions la seves peripècies aeronàutiques
amb celebritats com Salvador Hedilla, René Caudron o el mític A.
de Saint Eixuperi. Des de les planes del Santanyí s’organitzaren
concursos literaris i fotogràfics, es realitzà una subscripció popular
per posar una escaleta per prendre banys a Cala Figuera, es plantejà
una excursió aèria sobre el terme municipal, és reivindicà una
biblioteca pública... a més de parlar del preu de les garroves, els
porcs, l’estat de l’agricultura en general, les notes de societat, els
consultoris sentimentals i grafològics... una munió de temes i mirades
que ens transporten a un temps més ingenu però on l’aparició
d’aquelles quatre fulles quinzenals suposaven, els dissabtes, la
cristal·lització d’un cúmul d’emocions i vivències tant pels lectors
com pels qui escrivien i publicaven els seus textos. Com hem dit,
més d’informacions locals també sortiren a les seves planes molts de
treballs literaris i històrics fruit de col·laboracions que anaren fent

2 En els números 77 i 88 podem seguir la història de la visita que va fer a Santanyí per
conèixer la terra d’un avantpassat remot el periodista i historiador de Le Figaro León Gruart
qui ostentava el títol nobiliari de Marqués i que posposava al seu cognom “de Santanyí”.
Aquest Gruart havia conegut a un aristòcrata sicilià, el Princep Paterno d’Emmanuel que des
de Palermo estant s’autodenominava “Rei titular de les Balears” pel seu parentiu tant amb el
llinatge Ayerbe de la reial casa d’Aragó com amb l’antiga casa de Mallorca. Aquest personatge
amb altisonant generositat ofereix uns guardons per a les joves promocions de literats balears
que estudiïn el període històric del Regne autònom baix ceptre aragonès... avui una oferta
d’aquestes seria deliciosa per qualsevol membre de la tronada i gonella “Associación Jaime III”.
Realment temes per fer novel.les a Mallorca no en manquen.
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molts de membres de la intel·lectualitat illenca que anava formant
part de la represa cultural de postguerra. És innegable la inquietud
literària dels seus col·laboradors i el seu ànim de culturitzar el poble
com demostra el fet per exemple que el Nadal de 1960 regalen una
novel·la a cada subscriptor un fet que fa dir als malpensats que es
veu que guanyen molt de doblers fent la publicació quan segurament
perdien moltes hores i temps lliure per sortir amb la periodicitat
establerta. Tanmateix, la major part dels textos i articles del Santanyí
eren escrits, per exigències de la Ley de Prensa d’una dictadura que
no hem d’oblidar, en castellà. A partir del maig del 64 publicà un
suplement dedicat a Cala d’Or del qual sortiren deu números. Podem
afegir que s’imprimia en els obradors de la impremta Ramon Llull de
Felanitx.3
Textos de Blai Bonet i referències al poeta
En el primer exemplar datat el dissabte 4 de gener de 1958 a la
pàgina 2 es fa referència al sopar homenatge que el 28 de desembre
en el restaurant Oriente de Palma es va retre a Blai en motiu d’haver
rebut el premi de novel·la Joanot Martorell. Al sopar hi assistiren
“distinguidas personalidades de las letras mallorquinas, haciendo
uso de la palabra el Dr. Sanchis Guarner, Don Antonio Sabater,
Director del “Diario de Mallorca y el publicista Don B. Vidal y Tomàs”.
El poeta va intervenir parlant de la novel·la que posteriorment seria
coneguda com El mar. Amb aquesta nota el quinzenari es sumava a
les felicitacions que rebé el guardonat.
En el segon exemplar que sortí a la llum el 18 de gener del 58 es
ressenya l’homenatge que en el mateix sentit rebé el poeta a Felanitx,
en aquesta ocasió hi acudí acompanyat pel metge Bernat Vidal
Escales i també per Bernat Vidal i Tomàs. El poeta va ser presentat
pel Llicenciat en filosofia i lletres Miquel Pons i va recitar poemes
de dos llibres inèdits Comèdia i Güernica (sic). Sembla que aquelles
dates nadalenques coincidien amb una estada de Blai a Santanyí
—ja que en aquells anys habitualment residia a Barcelona— i que
foren aprofitades per fer una mena de gira entre aquella gent que el
valorava com una promesa de les lletres mallorquines.
El dissabte 12 d’abril del 58 en el número 8 del quinzenari trobam
per primer cop un escrit signat per Blai Bonet. Es tracta d’un text que
ocupa mitja portada en lletra negreta dedicat a la propera festivitat del
llibre titulat “El escritor, el libro y su día”. També en aquesta portada
3 Santanyí, 23 p. 3 quan es fa ressò de la mort del propietari de la impremta i director del
setmanari Felanitx.
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trobam dues notes breus interessants, una que es fa ressò d’un
article de Jaume Vidal Alcover dedicat a l’anomenada Escola literària
de Santanyí, article que s’havia publicat al Baleares dia 7 de març
anterior, i una altra que anuncia la propera aparició de El mar. En el
mateix exemplar però a la pàgina 2 hi ha anunciada una conferència
del poeta al local d’Acció Catòlica per dia 16 d’abril. Segons s’anuncia
Bonet havia de parlar de El problema de la autenticidad. Segons una
nota de Sociedad el poeta, al qui es qualifica com a col·laborador de
la publicació, havia passat les vacances de pasqua amb la seva família
a la vila.
Dia 10 de maig de 1958 s’anuncia en portada l’aparició de El mar
en un text sense signatura. És fa referència a que aquesta novel·la
ha estat guardonada amb el premi més prestigiós de la literatura
catalana i se’n fa una sinopsi. S’esmenta que per la crítica ha estat
considerada “la novela de la adolescencia perturbada de posguerra”
tot remarcant que el llibre té un to molt obscur i que només la figura
de Mossèn Caldentey, capellà del sanatori, “eleva la tragedia absurda
y viscosa hasta colocarla a los pies del Crucificado”. En aquesta
mateixa nota ens assabentem que Bonet i l’assagista valencià Joan
Fuster, varen esser homenatjats amb un sopar a Barcelona el 3 de
maig, en el cas de Bonet “para poner de relieve el aporte de Mallorca
a las letras catalanas”.
Tornam trobar un escrit de Blai Bonet en l’exemplar de dia 23 de
juliol de 1958, una data propera a les festes de Sant Jaume per la
qual cosa es pot dir que és d’alguna manera un número extraordinari
dins les limitacions que tenia la publicació. En aquesta avinentesa a
la portada trobam el poema La Cala del llibre Entre el coral i l’espiga
emmarcat en un requadre com també ho està la convidada oficial a
les festes del Batle, aleshores Gabriel Adrover Verger.
El 2 d’agost, en el número 16 un curiós text de Blai en portada
titulat “Las salidas”. En aquest escrit Blai fa una crònica sentimental
de les seves anades i vengudes per terres catalanes “con el sano
propósito de desasnar indígenas a base de más o menos mal pagadas
conferencias”. El santanyiner viatja en vagons de tercera “vehiculo
de poetas y banderilleros, donde uno, a veces, parece dormir y es que
piensa”. Amb una mirada al paisatge que recorda Unamuno compara
la fesomia de les terres de conreu tarragonines amb les santanyineres
i remarca que, on realment pot penetrar en les figures humanes que
habiten aquests entorns, és en el cas del seu poble i referint-se a
Santanyí afegeix:
“Probablemente, nunca un pueblo fué tan diferente de su
paisaje. También pensé que probablemente nunca un pueblo fué tan

interesante y denso y con tanto aguijón como Santanyí”. És per això
que anuncia que la seva propera novel·la, que titularà Las cabras,
recollirà aquest material “bullidor y zumbante para una gran novela
rasgada y transparente com el pozo humano de mi pueblo”.
Com és sabut aquest títol —que el mateix Blai no s’està
d’autoqualificar com estrany— no serà finalment emprat. Probablement
Blai estava treballant en el que seria Judas i la primavera4 que es
publicarà el 1963 a l’editorial Selecta havent rebut el Premi Ciutat
de Barcelona. Si bé la novel·la Haceldama és del 59 i per tant
més recent a l’escrit en el qual ens referim, hem de recordar que
no té per escenari un poble de Mallorca. Blai va presentar al Sant
Jordi del 1960 —dotat amb 150.000 pessetes d’aquell temps— Les
Cabres i no va ser seleccionada.5 Aquesta novel·la refeta seria doncs
posteriorment Judas i la primavera i guanyaria el Ciutat de Barcelona
el 1964. Tanmateix Blai també pensà que, reescrita la novel·la, podria
guanyar el Sant Jordi com declarà posteriorment en una entrevista
del 19 de gener de 1963 a Pere Pomar a les planes del número 132.
En el mateix exemplar en una nota bibliogràfica s’informa que
en la corona poètica que els poetes en llengua catalana han ofert
per commemorar el 75 aniversari de la coronació de la Verge de
Montserrat, Blai Bonet i Bernat Vidal hi han participat amb un poema
cadascun.
Passem a les dates properes a Nadal. En l’exemplar de dia 20
de desembre del 58 Blai col·labora amb un text titulat «La noche
transfigurada”. És tracta d’una bellíssima explicació del sentit
espiritual i poètic de les festes nadalenques i més concretament, com
el títol indica, de la nit de nadal. Sobretot quan parla del betlem, dels
elements simbòlics i de la il·lusió nadalenca, és quan personalment
trobam que aquest text guanyaria molt si estàs escrit en català.
Convé assenyalar que la presència de la nostra llengua quan ja han
sortit 26 exemplars del quinzenari és redueix a alguns poemes i a
algunes notes breus com les de la suculent secció de caire humorístic
Brincos del cordero. Tornant al contingut de l’escrit el podem enllaçar
amb la relació que el poeta va mantenir amb la religió, una relació
marcada per la sensualitat, per una volgudament herètica profunditat
subjectiva. En Blai parlava, com parla en aquest text, en converses
que teníem per aquelles dates en el que el visitàvem i que coincidien
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amb les de Nadal, de la necessitat de dedicar cada dia un temps
a la meditació i que aquest temps era una forma de litúrgia de la
vida, una forma de reconèixer-nos semblants al déu cristià fet home
com es commemora en les festes nadalenques. Pensam que pot ser,
aquesta idea de nadal, és una influència de les seves lectures de
teologia (Ranher, Urs Von Balthasar, Teillard de Chardin) o bé del seu
inquietant món interior. Aquest fragment del text és prou eloqüent:
“Pero hay más: la navidad es un nacimiento. Quiere decir esto
que la poesia del vivir navidad, si ha de tener condición humana,
por naturalidad ha de crecer, multiplicarse y poblar la tierra, porque
en la vida como en el arte la continuidad es la ley. Con estas palabras
no quisimos decir otra cosa sino que en la vida de los bautizados
fieles al bautismo siempre es navidad”.
El 3 de gener del 59 una col·laboració signada per Josep Maria
Llompart i publicada a la contraportada fa un balanç del que ha
suposat el 1958 en l’àmbit de la literatura mallorquina. Aquestes
cròniques que ens trameten a les que feia per la col·lecció Raixa de
Can Moll es repetiran cada any. Llompart no dubta en afirmar que
El mar és l’obra més important i ambiociosa que en molt de temps
ha aparegut. Qualifica a Bonet de “el casí mítico poeta de Santanyí”.
El 25 d’abril de 1959 el tema central de la publicació és la mort del
pintor Francisco Bernareggi a l’edat de 81 anys a l’hospital de Palma.
L’artista argentí, va arribar a Santanyí el 1919 i és elogiat en portada
per escrits de Blai Bonet, Bernat Vidal i Miquel Pons.
23 de juliol de 1959, en l’exemplar especial en motiu de les festes
de Sant Jaume, a la pàgina 3 trobam “Mi amigo el Guito” un text
on Blai ens conta la seva coneixença a Barcelona d’un jove ballarí
de flamenc anomenat Eduardo Serrano de disset anys. Amb el nom
artístic de el Guito actuava com a primer bailaor en el teatre Comedia
de Barcelona amb la companyia de Pilar López. En el paràgraf final
el poeta estableix una connexió entre la figura del jove gitano i la
seva joventut a Santanyí on ell “cuando tenia la edad de el Guito, se
mordia los puños”
En el numero 42 datat el 1 d’agost del 1959 Bonet publica un text
en motiu de la mort de Carles Riba que surt imprès en lletra negreta
a la portada. En aquest escrit s’uneix el nom de Riba amb el de
Santanyí ja que va ser en el carrer de Palma, 74 que “Hace unos años
(y ése será uno de los mejores recuerdos que de el tengamos) vino
expesamente a Santanyí para verme y llevarme con él a Barcelona.»
Si bé el text és breu queda ben palesa l’admiració i gratitud del
santanyiner envers Riba a qui considera tan bon poeta com bona
persona.

Per Nadal d’aquest mateix any el número 52 obre en portada
amb dos poemes de Blai Bonet en català. Són dos poemes breus, el
primer el formen dues quartetes heptasíl·labes amb rima consonat
intercalant un tercet on el poeta interroga el paisatge de palmeres de
Betlem. En el segon poema la sensualitat i la religió tornen anar de
la mà ja que s’hi descriu la Verge Maria alletant el nadó: “La Verge té
el pit defora/ pujol amb fontinyols blaus”.
El dissabte 16 de gener de 1960 un article en portada “Haceldama
de B. Bonet y otras notas bibliograficas” signat per Bernat Vidal
Tomàs. En el número anterior, el 53 ja havia aparegut una petita nota
fent referència a l’aparició del llibre en l’editorial Aymà i s’anunciava
que se’n parlaria properament. Ja en el següent exemplar i complint
amb la promesa, Bernat Vidal és fa ressò d’un parell de novetats
literàries. La ressenya més extensa és, com indica el títol, la que tracta
del llibre de Blai i en ella Vidal i Tomàs fa una evocació d’una pintura
del museu de Barcelona, el Martiri de Sant Cugat, que la lectura
de la darrera novel·la de Bonet l’hi ha suggerit recordar. Per Vidal
l’escriptor ha realitzat una tasca “delirante de lirismo, llameante en la
distancia” essent l’obra d’un poeta que no escatima en elogiar com
a gran. En aquest cas la darrera obra de Blai seria, no la del poeta
dels primers llibres fins arribar a Cant Espiritual, la del sinó el poeta
bèl·lic de Parasceve, El mar o Comèdia recull poètic aleshores, com
ens informa Bernat Vidal, en premsa.
Com a nota curiosa, i per ubicar el quinzenari Santanyí en el seu
context, pensam que paga la pena fer esment que en l’exemplar
número 57 de les acaballes del febrer de 1960 —un dels primers
on trobam un text llarg en català encara que de temàtica costumista
relacionada amb el dijous jarder— podem llegir un article molt
interessant signat per un dels pseudònims de Bernat Vidal, en aquest
cas El de Tanda.6 Concretament es tracta d’una carta als directors
de totes les publicacions de la premsa local de Mallorca en motiu
de l’efemèride que el Sóller està ja en els seus 75 anys d’existència.
Aleshores, segons Vidal, és un bon moment per dur a terme una
trobada, “un minúscul congrés” textualment, per posar en comú
projectes i experiències. Per ordre de veterania les publicacions que
s’esmenten són el Sóller, Andratx, Arriba de Manacor, Ciudad d’Inca,
Vialfàs de sa Pobla i Bellpuig d’Artà que havia estat la darrera en
aparèixer just el mateix gener de 1960 fet que havia estat esmentant
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pel Santanyí.
No podem deixar de constatar que el franquisme era ben present
a les planes de l’exemplar que va sortir dia 21 de maig de 1960 i que
recollia en portada una crònica sense signar sobre l’estada de Franco
a Mallorca feia just 10 dies. De Santanyí partiren les autoritats cap
a Ciutat i una munió de santanyiners que ocuparen totes les places
dels medis de locomoció disponibles. En aquesta crònica també es fa
esment de quan el dictador era Capità General de Balears, l’any 1932,
i havia vengut a la vila amb la graduació de General a fer maniobres
pel Rafal. Curiosament en aquest mateix exemplar apareix tal vegada
el primer text publicat per Antoni Vidal Ferrando que havia participat
en el III Concurso Infantil organitzat pel periòdic. Havia escrit una
redacció titulat “ideas para la atracción de turismo a nuestra costa”.
En consecutius exemplars aniran apareixent més escrits d’altres joves
participants en el certamen.
Per les festes de Sant Jaume de 1960, Blai no va fer cap col·laboració
així i tot s’informa en una breu nota de la secció De Sociedad que el
poeta està passant una temporada a la vila. Tanmateix una mesada
més tard en el número 70 del 27 d’agost trobam un text de Blai titulat
“El Blouson noir” que ocupa part de la portada i contraportada. El
tema són les actituds generacionals i sociològiques dels joves del
moment en tant que “la adolescencia y la juventud, tienen como
el arte, sus épocas. También tienen sus escuelas. También tienen
sus opiniones». Blai posa l’atenció en l’estil de vida dels tedy boys
de Londres i en els seus equivalents blousons noirs parisencs que
vesteixen amb camisa negra, calçons texans i porten els cabells llargs
a més d’estar influenciats per Sartre. En el cas dels joves espanyols
Blai intenta fer una caracterització que el fa dir “nos esta invadiendo
una nueva ola de niños neutros pavorosamente temibles porque
no son ni malos” i de l’aburriment dels tedy boys espanyols ja se’n
donen mostres a la vila perquè, segons Blai, els joves santanyiners es
caracteritzen per estar mancats de projecte social i d’un quefer comú.
Mantenint viva la preocupació per la literatura i per donar a
conèixer els autors més destacats, el quinzenari numero 73 dedica
especial atenció a la commemoració del centenari de Joan Maragall
dia 10 d’octubre de 1960. Escrits de Jaume Vidal Alcover, Bernat
Vidal, Miquel Pons i el crític membre de la Comissió d’Homenatge a
Maragall, Octavi Saltor Soler. En aquest cas Blai no escriu encara que
com es sabut Joan Maragall era un poeta que, com el mateix títol del
seu llibre Cant Espiritual demostra, el va impactar i era dels seus
preferits segons me consta per converses i consells de lectures.
També és cert el que pot anomenar-se un numero especial ho

hem de relativitzar si tenim en compte que la publicació tenia 4 fulls.
Però sí que és remarcable que en haver-hi alguna data o tema que
es consideres destacable es feia una cobertura que ocupava sovint
tota la portada amb la continuació d’articles a altres fulls. Com en el
cas del tercer centenari del pintor Velázquez que es commemora en
el número 78. Blai Bonet dedica un article a l’aparició a Barcelona
del grup O Figura —encapçalat pel pintor J.J Tharrats— que a la
Sala Gaspar han dedicat una col·lectiva en l’homenatge a Velázquez.
Bonet, exercint la seva vessant de crític d’art, considera que Antoni
Tàpies i Modest Cuixart han estat molt encertats en no unir-se al
grup. “Estos dos hombres actuan siempre solos, que es como se debe
actuar en arte,creo.” Tanmateix posteriorment Tharrats a la mateixa
galeria havia exposat una interpretació abstracta de las Meninas que
per si mateixa, havent-la col·locada a l’exposició col·lectiva, hauria
justificat la mostra homenatge. En aquest exemplar també trobam
la col·laboració de Llorenç Villalonga i Gabriel Cortés a. Gafim
amb escrits sobre el pintor a més de textos reproduint poemes
d’Unamuno, R. Albertí i Miquel dels Sants Oliver.
En l’edició del 14 de gener de 1961 a la secció d’informació local
hi figura una nota breu per la qual ens assabentem que Blai Bonet
ha estat premiat en un certamen literari, el Rosa de Reixac, pel seu
poema Autoretrat. En aquest mateix número, a la crònica del que
havien estat les lletres mallorquines durant el passat any 1960 Josep
Maria Llompart parla de la propera aparició de “la tan esperada
“Comèdia”, el ya casi viejo libro de poemas de Blai Bonet, que tal
vez al publicarse estas líneas haya aparecido ya en la colección “Els
Llibres de la Revista” de la editorial Barcino”. En aquesta mateixa
crònica Llompart fa una defensa aferrissada de la importància que
suposa l’obra Poemes a Nai del novell escriptor Miquel Àngel Riera
que, com és sabut, va patir en els seus inicis una certa manca de
reconeixement en els cercles literaris.7
Cal assenyalar que serà el mateix Llorenç Villalonga que dedicarà
un article (núm 86) a enaltir el darrer poemari de Llompart mentre
no tenim cap notícia en el Santanyí de Villalonga valorant Blai Bonet.
També en ocasió del lliurament dels Premis Ciutat de Palma del 62
Villalonga escriu un text a la contraportada del quinzenari elogiant
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Llorenç Villalonga rebrà amb una miopia increible el poemari amb aquests mots: “El otro día
me enseñaron un poema de un joven, que empieza imitando a Blai Bonet. El primer verso era
“T’estim però me’n fot”. El poema no era malo ni bueno, pero se adivinava que el autor lo había
escrito pensando épater con el primer verso. Se equivocaba: lo que hacía era prevenir —acaso
injustamente— contra su mediocre composición.”
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la poesia de Vidal Alcover de qui diu que en el seus versos de Dos
viatges per mar representen “el primer intento serio de incorporar
nuestros poetas a las nuevas corrientes actuales” quan és ben
sabut que foren els primers poemaris de Blai Bonet suposaren un
trencament amb les consignes de l’escola Mallorquina. En una carta
datada el novembre de 1961 de Villalonga a Baltasar Porcel podem
llegir una valoració sobre l’estat de la literatura catalana a Mallorca
segons l’autor de Bearn. Per ell només hi ha tres autors capacitats
per fer bona literatura a Mallorca que són Jaume Vidal, Baltasar
Porcel i una jove promesa anomenada Joan Julià. “Los poetas actuales
no cuentan, para mi modo de ver. Blai Bonet no es nada: fue un
tópico (“vale” decín sin leerlo) y ya no és ni esto siquiera”.8 Valorem
la consideració mútua que Blai i Villalonga es devien tenir quan per
exemple en el seu darrer dietari Pere Pau es retratat sarcàsticament
pel santanyiner com a falangista convençut. Probablement mai es
tingueren simpatia. Villalonga estava obsessionat amb que, en una
plana de El mar, s’hi descriu com un pare violava el seu fill i això,
tan extremadament pornogràfic, havia passat desapercebut perquè
gairebé ningú havia llegit a fons la mediocre, al seu parer, novel·la.9
Molts d’intel·lectuals més o manco catalanistes i amb antipatia cap
al franquisme com el mateix Bernat Vidal, Jaume Vidal Alcover o
Baltasar Porcel mantingueren una fluida relació amb Villalonga.
Basta assenyalar la copiosa correspondència —i imprescindible per
qui vulgui entendre com funciona la ment d’un escriptor— publicada
pòstumament entre l’autor de Bearn i l’andrixol. Correspondència
per cert on també surten bastant mal parat Jaume Vidal Alcover
—encara que hi ha un abans i un després— i també en Blai que és
objecte de comentaris insistentment desqualificadors per Villalonga.
En qualsevol cas el que històricament ha quedat mal parada és la
personalitat cívica dels germans Villalonga en una valoració moral i
tenint en compte la seva actuació en els anys difícils. Ignoram si en
Blai va tenir sempre present aquest fet per no relacionar-se amb el
mític Don Llorenç, vertadera patum i oracle de les lletres en aquells
anys. ¿Hem de retreure res a tots aquells escriptors que retien culte
a un Llorenç Villalonga que en cap moment va donar una passa,
desmarcant-se del règim franquista, a favor de molts dels ideals que
ells defensaven? El mateix editor Joan Sales, un independentista
aferrissat que havia patit l’exili i la repressió en la seva pròpia pell, i

8 PORCEL, B.VILLALONGA,Ll. Les passions... p. 239.
9 PORCEL, B.VILLALONGA,Ll. Les passions...p. 587.
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editor de El mar i pràcticament tota l’obra de Villalonga en català, no
va dubtar a fer-li la garingola deixant de banda prejudicis ideològics.
En Joan Sales... qui en la seva correspondència amb Màrius Torres
fa alguns comentaris contra la immigració de castellanoparlants a
Catalunya que podria subscriure qualsevol xenòfob nazi i, al mateix
temps, escriu una de les novel·les més humanes i profundament
analítiques de la complexitat humana de tota la literatura catalana
com és Incerta Glòria... Cal separar la vida de l’obra i és fotut perquè
amb aquesta regla de tres han passat a la posteritat com artistes
alguns dels malparits més grans de la història. És un tema molt delicat
que ens enfronta a l’abisme de la incògnita humana. Potser Blai es
mantingué ferm, o li va revenir amb el temps, una actitud refractària
cap a un mena d’elit socialment superior a ell quí, com és sabut,
provenia d’un entorn humil. Si aquest plantejament el traslladem al
cas de Bernat Vidal potser poguem trobar una certa explicació, si
és que els afers humans en tenen, a la suposada ingratitud que un
moment donat té Bonet cap al qui va ser el seu protector. Aquesta
explicació enllaça amb la que dóna Francesc Moll quan recorda el
mecenatge de Vidal a Blai, tant a Palma com a Barcelona, a més
del famós tema dels medicaments que haurien salvat la vida al Blai
malalt de tuberculosi i assenyala que com a contrapartida que:
«Curiosament, més tard va sortir molt mal parat —referint-se
a Bernat Vidal— com a personatge d’una de les novel·les de Blai
Bonet, que va forjar entorn d’ell una llegenda negra del tot injusta.
És possible que per una d’aquelles reaccions imprevisibles de l’ésser
humà —i més, d’un ésser humà tan especial com Blai Bonet— el pes
de tants d’agraïments deguts arribàs a ésser insuportable”.10 A dia
d’avui és la professora Margalida Pons qui ha estudiat amb més rigor
i més a fons l’obra del poeta Santanyiner i en la reedició de El Color
fa un extens i magnífic pròleg on considera, entre altres aspectes
òbviament, aquesta controvertida qüestió i esmenta una entrevista
on el mateix Blai, tal vegada exageradament, remarca la persecució
que va haver de patir per haver gosat escriure Judas i la primavera.11
Tanmateix tal vegada no pagui la pena entrar en aquests temes
que semblen propis de revistes del cor i programes de televisió
10 MOLL, F. Record de Bernat Vidal i Tomàs” a Retrats.Bernat Vidal i Tomàs, Barcelona, 2002,
p. 44.
11 PONS, M. “La mossegada del Color” a BONET,B. El color. Palma 2007, p. 36. Blai hauria
dit al periodista Rafel Creus que era la novel·la que més disgusts li havia donat i que si algú
s’havia sentit identificat amb el personatge dictatorial era perquè tots els dictadors són iguals.
Ja amb un poc fora de to arriba a dir que, si envers de ser a Barcelona com era el cas, arriba
a estar a Mallorca “el maten”.
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porqueria —on acaba l’estudi seriós i on comença la tafaneria?—
però és indubtable que enfronten a la persona a interrogar-se sobre
la condició humana. Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera
pedra. Hi ha una certa unanimitat en considerar que darrera la figura
del don Macià de la novel·la s’hi amaga Bernat Vidal però cal dir que
en el moment de l’aparició del llibre no es va fer visible explícitament
cap greuge per part de Vidal i el Santanyí ressenyarà, amb el to
habitual de celebració, l’aparició del llibre. Si tanta mala llet hagués
estat capaç de destil·lar Blai Bonet envers Bernat Vidal retratant el
seu alter ego a Judas i la primavera; no hi hauria hagut una reacció
més immediata? O és que Bernat Vidal i els seus amics eren ingenus
i no ho varen veure? Va ser per cortesia i cavallerositat que, al manco
en un primer moment, no es visualitzà públicament a les planes
del quinzenari una reacció de rebuig a la novel·la? La vertadera
causa no la sabrem però roman sempre l’interrogant de si hi ha
una motivació evitable darrera les reaccions imprevisibles de l’esser
humà com diu Moll. No sabrem mai quin és el component llegendari
en tot aquest afer. Realment entraven dins Santanyí exemplars de
la novel·la d’amagatotis baix el seient del conductor de l’esclusiva?
Recordau aquelles camiones blaves i blanques de l’Empresa Clar?
Realment es va convertir en un escàndol municipal com deia Blai?
Realment Judas... va ser un betseller local?.12 Villalonga en la seva
carta informativa a Baltasar Porcel, aleshores fent carrera literària per
Barcelona, li diu:
“Preguntas si sé algo de la novela de Blai Bonet. Sí, ha enfadado
a Bernat Vidal, a Llobera i a Loli —es refereix a Maria Dolores
Llorente de Llobera— pero no se ha vendido apenas. Es difícil hoy y
aquí, en un mundo de hoteleros y egoistas, provocar un “escándalo
social” como en tiempos de “Mort de dama”. Además la obra es tan
soporífera que no hay manera de hincarle el diente. Más que “El
Jarama” porque es más confusa. Escenas sucias, sin sentido... Bernat
Vidal corta los testiculos a un gañan, Llobera asesina durante el
Movimiento a infelices... A fuerza de dar la lata y carecer de interés
la Censura no se ha fijado y lo ha dejado pasar todo. És una ventaja
para la edición, pero una desventaja para el lector. En “El mar”
ocurrió lo mismo. Me sostenian (por lo visto yo soy casi el único lector
honrado) que allí no existe un viejo que se desnuda y se tira a su
hijo. (Bernat Vidal me decía que yo exageraba. ¿Quería decir lo que

aquella jovencita que temía estar un poco embarazada?) Tuve que
indicar la página para señalar que el viejo se quita los pantalones
y los deja sobre un montón de avena antes de oficiar. Sólo entonces
se convencieron. Ni Bernat Vidal, ni Jaume Vidal, ni Llorenç Moyà,
ni la censura se habían dado cuenta, a pesar de ser el único pasaje
claro del libro; pero es que los anteriores eran tan confusos que nadie
había llegado a él».13
També segons el mateix Villalonga l’editor de El mar, Joan Sales
li hauria confessat en ocasió d’una visita a Mallorca per realitzar unes
conferències, que la primera obra narrativa de Blai era una mala
novel·la però un bon llibre i que si va ser premiada va ser perquè
les altres eren pitjors.14 En relació a Judas i la Primavera Porcel en
una postada d’una carta a Villalonga diu:“Intenté leer “Judes (sic) i la
primavera”. Es un ladrillo”.15
Tancat aquest parèntesi, i tornant a la nostra cronologia, estàvem
a l’any 1961 i en l’exemplar del onze de març es deixa constància a la
secció “Cap de cantó” de l’aparició de Poemes a Mondragó de Josep
Maria Llompart i Comèdia de Blai Bonet “despaciosamente habremos
de comentarlos porque la tierra y el mar de Santanyí están presentes
en ellos, transfigurados por la voz debida a dos poetas jóvenes que
renuevan la Poesía, siempre joven e inmortal.” I així es durà a terme,
tal com s’havia anunciat, una ressenya de Comèdia al Santanyí
número 85 del dissabte 25 de març del 61. Com a complement de
l’elogiós comentari que li dedica Bernat Vidal un poema del mateix
llibre també figura a la portada destacat, concretament un dels del
grup El mar de Mondragó. Compartint portada també un text d’una
joveníssima Antonia Vicens dedicat a la moda primaveral. Tornat al
comentari de Vidal sobre Comèdia en destaca sobretot els versos més
espontanis i els set que conformen El mar de Mondragó que enllacen
amb la primera època de Blai “después de que se puso en contacto
com mi biblioteca”.
A les notes bibliogràfiques aparegudes a l’exemplar del dissabte
20 de maig de 1961 es fa referència a Stories of Mallorca un conjunt
de narracions d’escriptors mallorquins traduïdes a l’anglès per Jeane
West i Molly Mackenzie. Entre els autors traduïts figura Blai Bonet.
Per les festes nadalenques de 1961 trobam una col·laboració de
Blai a la portada del Santanyí n 104, en aquest cas escrita en català. És
la primera vegada que hi escriu encara que tímidament ja anaven fent

12 PONS M. Poesia insular de postguerra: quatre veues dels anys 50, Barcelona, 1998, p. 442.
Pons es basa únicament amb un sol testimoni oral, el de Felix Escales, per donar aquestes
notícies.

13 PORCEL, B.VILLALONGA, Ll. Les passions... p. 605-606. La carta és datada el 2-7-63.
14 PORCEL, B.VILLALONGA, Ll. Les passions... p. 272.
15 PORCEL, B.VILLALONGA, Ll. Les passions... p. 631.
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porqueria —on acaba l’estudi seriós i on comença la tafaneria?—
però és indubtable que enfronten a la persona a interrogar-se sobre
la condició humana. Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera
pedra. Hi ha una certa unanimitat en considerar que darrera la figura
del don Macià de la novel·la s’hi amaga Bernat Vidal però cal dir que
en el moment de l’aparició del llibre no es va fer visible explícitament
cap greuge per part de Vidal i el Santanyí ressenyarà, amb el to
habitual de celebració, l’aparició del llibre. Si tanta mala llet hagués
estat capaç de destil·lar Blai Bonet envers Bernat Vidal retratant el
seu alter ego a Judas i la primavera; no hi hauria hagut una reacció
més immediata? O és que Bernat Vidal i els seus amics eren ingenus
i no ho varen veure? Va ser per cortesia i cavallerositat que, al manco
en un primer moment, no es visualitzà públicament a les planes
del quinzenari una reacció de rebuig a la novel·la? La vertadera
causa no la sabrem però roman sempre l’interrogant de si hi ha
una motivació evitable darrera les reaccions imprevisibles de l’esser
humà com diu Moll. No sabrem mai quin és el component llegendari
en tot aquest afer. Realment entraven dins Santanyí exemplars de
la novel·la d’amagatotis baix el seient del conductor de l’esclusiva?
Recordau aquelles camiones blaves i blanques de l’Empresa Clar?
Realment es va convertir en un escàndol municipal com deia Blai?
Realment Judas... va ser un betseller local?.12 Villalonga en la seva
carta informativa a Baltasar Porcel, aleshores fent carrera literària per
Barcelona, li diu:
“Preguntas si sé algo de la novela de Blai Bonet. Sí, ha enfadado
a Bernat Vidal, a Llobera i a Loli —es refereix a Maria Dolores
Llorente de Llobera— pero no se ha vendido apenas. Es difícil hoy y
aquí, en un mundo de hoteleros y egoistas, provocar un “escándalo
social” como en tiempos de “Mort de dama”. Además la obra es tan
soporífera que no hay manera de hincarle el diente. Más que “El
Jarama” porque es más confusa. Escenas sucias, sin sentido... Bernat
Vidal corta los testiculos a un gañan, Llobera asesina durante el
Movimiento a infelices... A fuerza de dar la lata y carecer de interés
la Censura no se ha fijado y lo ha dejado pasar todo. És una ventaja
para la edición, pero una desventaja para el lector. En “El mar”
ocurrió lo mismo. Me sostenian (por lo visto yo soy casi el único lector
honrado) que allí no existe un viejo que se desnuda y se tira a su
hijo. (Bernat Vidal me decía que yo exageraba. ¿Quería decir lo que
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aparició en el setmanari escrits en la llengua pròpia més enllà dels
poemes i textos breus que volien reflectir el llenguatge col·loquial
com en el cas dels acudits de Perico. S’ha de dir que Antònia Vicens
qui inicialment va començar escrivint sobre moda en el número 96, i
en el 101 publica dos textos d’un nivell literari molt digne en llengua
catalana titulats respectivament “Cala Santanyí” i “l’hora del passeig”.
Tornant al text de Blai, què ens diu en el seu escrit “Art i treball” que
és així com es titula? idò que cal reivindicar els artistes del poble,
aquells que sovint vam fent sense gaire enrenou: “En aquests homes
el poble hi ha de tenir fe, esperança i fidelitat, perquè demostren una
voluntat de no ser màquines de subsistir, sinó éssers amb llibertat
per reconèixer que una de les més profundes realitats de l’home és
la seva capacitat de dur la matèria cap a l’esperit. L’art no és res
més que això.” I passa a anomenar a Bennareggi i a Bernat Vidal
com a catalitzadors de l’atmosfera artística santanyinera. En aquest
ambient haurien encarrilat un procés creatiu pintors santanyiners o
radicats a la vila com Cosme Coves, Maria Suau, Miquel Pons, Joan
Amengual, Antoni Armangué o Andreu Barceló a cadascun dels quals
dedica unes línes d’elogi i encoratjament. Aquests eren els artistes
que participaven a una exposició col·lectiva a la Casa de Cultura
de la Caja de Pensiones que també, en aquest mateix exemplar, és
ressenyada per Bernat Vidal i Tomàs. Llàstima que un text tan bell
sigui redactat amb un català macarrònic i en surti mal parat per la
poca cura que es tingué sobretot en la correcció ortogràfica abans
de dur-lo a la impremta. Però aquesta manca d’atenció formal en
comparació als escrits en castellà que rebia la llengua catalana es va
anar solucionant.
L’any 1961 tanca la primera etapa del quinzenari i en el darrer
número d’aquest any Bernat Vidal a la secció “Porta Murada” fa un
balanç dels quatre anys transcorreguts des dels inicis fins arribar
al número 105. S’ha passat d’una tirada de 150 a 525 exemplars
fet que evidencia una magnífica acceptació però degut a causes
múltiples que no s’especifiquen tant Perico Pomar com Bernat Vidal,
els qui aleshores confeccionaven la publicació casolanament a Plaça
Major 29, consideren que cal canviar, cal donar pas als joves. Ells
continuaran fent col·laboracions però creuen que el quinzenari ha
de rejovenir encara que no especifiquen qui es posa al capdavant. La
secció “Porta Murada” de Bernat Vidal i “Brincos del cordero” que
confegia Pere Pomar desapareixen en la nova etapa en la qual veiem
més presència de Miquel Pons i on Antonia Vicens publicarà molts de
textos de creació literària. Tanmateix entorn al número 135 ja tornen
a dur el cap davant Perico i Bernat Vidal.

Ja dins el 62, en la contraportada del 107, Josep Maria Llompart
fent la valoració de l’any passat a nivell literari i esmenta el poemari
Comèdia, un llibre que ha donat peu a opinions oposades però que
en qualsevol cas, segons el seu parer, es tracta d’una obra bellíssima
i de categoria excepcional encara que la seva estructura conceptual
sigui un tant incoherent.
En una breu nota d’informació local apareguda en el número
112 s’informa que una versió castellana del poema que Blai Bonet
va dedicar a Antoni Tàpies figura en “Antologia de Poesia Española
1960-61” editada per Aguilar i compilada per Jiménez Matos.
En el número següent una altra nota de la mateixa secció explica
que el text que ha escrit Blai per a l’exposició de l’escultor Subirachs
ha gaudit d’ampli ressò i a més s’anuncia la propera publicació
del llibre de versos Oh, Calvary, Calvary! —que finalment es diria
L’Evangeli segons un de tants— i la novel·la Judas i la primavera.
Dissabte cinc de maig del 62 en el número 112 apareix un poema
en portada de Blai Bonet i una referència a la secció d’informació
local pel fet d’haver guanyat el premi Crítica de poesia. Aquests premi
guardonava la millor obra poètica i narrativa apareguda en llengua
catalana durant l’any anterior. Des del Santanyí es congratulen
de que dos col·laboradors seus han estat els guardonats: Blai per
Comèdia i Llorenç Villalonga per Bearn. Pel que fa al poema de la
portada hem de dir que es tracta de la Pregària a la Mare de Déu de
Consolació, que com esmenta un comentari al peu del poema, són els
primers versos que va publicar Blai en el pròleg al llibre Consolació
de Bernat Vidal un ja llunyà 1949. Des de la publicació han cregut
adient reproduir aquells versos que foren els primers de Blai que es
posaren en lletres de motlle i aprofitar l’avinentesa per felicitar el
poeta pel seu nou guardó.
Dissabte 30 de juny de 1962 signat amb les inicials FSA un text on
es dóna notícia de la secció “Presente de Indicativo” que Blai Bonet
ha encetat a la revista Destino de Barcelona. Els primers temes triats
per Blai són entorn a dos personatges, el matador de bous Ordoñez
i el pintor Antoni Tàpies.
En el número 119 i en les pàgines centrals dedicades a les festes
de Sant Jaume on trobam textos d’Antonia Vicens (en català), Miquel
Pons, Maria Dolores Llorente i Bartomeu Sitjar, el sonet Damunt el
fenàs verd de Blai Bonet el qual, si bé no s’indica la procedència,
pertany al recull Cant espiritual.
En el número 120 en una breu nota d’informació local es ressenya
que tant la vídua del poeta Jules Supervielle com Blai Bonet són a
Cala D’Or i Santanyí respectivament passant les vacances. Més d’una
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vegada trobam les informacions de les estades a Santanyí de Blai en
la secció d’informació local. Degut a la seva intrascendència pensam
deixar-les de ressenyar, en tot cas no hem detectat que en els períodes
d’estada a la vila intensifiques les col·laboracions a l’aniversari.
En el número 127 del 19 de novembre de 1962 a la secció
d’informació local llegim:”El pasado día 19, en el Círculo Mallorquín
dió una lectura comentada de su nuevo libro de Poemas “Oh
Calvary, Calvary!” nuestro colaborador el gran poeta Blai Bonet, que
fué presentado por J. M. Llompart.”
En el número 130 del 22 de desembre del 62 un requadre
destacat a la portada informa de la concessió del premi Carles Riba
“el más importante de poesía en lengua catalana” a Blai Bonet per
l’encara inèdit Oh, Calvary, Calvary. El text es d’un to molt elogiós:
“Santanyí” en nombre de Santanyí, envia un emocionado abrazo a
su poeta, a su colaborador, al hijo de este pùeblo que cobra renombre
con su obra y los laureles que la condecoran”.
El dissabte 19 de gener de 1963 podem llegir una entrevista de Pere
Pomar a Blai Bonet en la contraportada. S’ha aprofitat l’avinentesa de
tenir el poeta passant unes setmanes per Santanyí per intercanviar
unes paraules entorn al poemari que ha guanyat el Carles Riba i els
seus projectes de futur. Segons Blai el títol del poemari procedeix
d’una cançó, un spiritual, que va sentir cantar al Memphis quartet. El
fet d’escoltar aquest grup va dur al poeta a redactar el primer poema
del llibre que inicialment es titulava Aquí que “Son las diez páginas
más comprometidas y más béstias que probablemente haya escrito”.
Blai responent a una pregunta diu que es sent identificat amb
Ramon Llull “per la seva lluita contant per arribar viu a la mort”.
Insisteix en un tema recurrent en la seva visió de la tasca d’escriure;
la distinció entre literat i escriptor. Mentre que el primer només
desitja ser conegut, fet que perment comparar-lo irònicament amb un
ciclista, en canvi el segon accepta un compromís total amb la vida. En
aquesta entrevista Bonet informa que fa quinze dies ha acabat la seva
darrera novel·la amb la qual li agradaria guanyar el Sant Jordi “Con
este libro quizá se terminen muchas más cosas. Desde luego 1963
será definitivo en mi vida”. Pot ser aquesta frase es premonitòria del
que suposaria la publicació de Judas i la primavera.
Dissabte 13 d’abril de 1963, en plenes festes de Setmana Santa,
es publica en portada el poema Pasqua Nova de Quatre poemes de
Setmana Santa encara que de forma incompleta segurament per
raons d’espai.
El 23 de novembre de 1963 a la pàgina 3 una nota informa de
l’aparició de l’antologia de Poesia catalana del segle XX per part de

Josep Maria Castellet i Joaquim Molas, antologia en la qual figuren
poemes de Blai. Com és sabut aquesta antologia faria molt d’èmfasi
en la poesia de caràcter social.
En l’exemplar del 4 de gener de 1964, concretament a la
contraportada, trobam la col·laboració habitual de Josep Maria
Llompart sobre el que havia estat literàriament l’any anterior és a dir
1963. És la primera vegada que ho fa en català i dedica bàsicament
a comentar Desenllaç a Montlleó de Llorenç Villalonga, Judas i la
primavera de Blai Bonet i Els transplantats de Josep Maria Palau i
Camps. Llompart és qüestiona la qualitat de Blai com a novel·lista
si bé no posa en dubte el seu geni poètic. Pel crític l’estructura
de la tercera novel·la del santanyiner és més aviat fluixa mentre
que els seus valors poètics són extraordinaris. L’obra no interessa
tant pels personatges convencionals, ni per la línea argumental
trencada i caòtica, sinó pels seus valors poètics. En cap moment, per
descomptat, es fa referència a la suposada caricatura de Blai cap a
Bernat Vidal en el personatge de Don Macià.
El número 160 del 15 de febrer publica en portada un article de
mitja plana sense signar on es dóna la notícia d’haver guanyat Bonet
amb Judas i la primavera el premi Ciutat de Barcelona. El guardó,
instituït per l’ajuntament, es lliurà dia 2 de febrer i formava part dels
actes commemoratius de l’alliberament de Barcelona. I per aquest
motiu, al manco en els seus inicis, havia estat boicotejat per autors
catalanistes. Dues frases criden l’atenció en aquest text. Unes frases
on tal vegada algú pugi i vulgui llegir entre línees el disgust que
suposà la caricatura que es comportarà va fer Bonet de Vidal:
“Una larga serie de premios jalonan la obra de Blai Bonet
desde su irrupción en el campo de las letras, el año de 1949, con
aquellos insuperables ”Quatre poemes de Setmana Santa”; aquel
breve e intenso libro con el que Blai, aún inédito, correspondió
al extenso homenaje de los hombres de letras de lengua catalana
que ofrecían un medicamento entonces completamente nuevo a su
cuerpo enfermo. (...) Al recoger esta notícia de amplia resonancia
como íntimo homenaje a un poeta que ha ligado definitivamente
su nombre con el de Santanyí, nosotros recordamos a todos cuantos
han hecho posible que floreciera esta constelación que aureola al
santanyinense Blai Bonet».
Curiosament en aquesta mateixa portada apareix el missatge de
Llorenç Vidal, en aquelles saons inspector d’educació en destinació a
Cadis, convidant a la institució del “Día Escolar de la Comprensió, de
la No-violència i de la Pau universal”. El missatge està signat el dia
1 de gener de 1964 a Mallorca.
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En aquest exemplar es comenta la possibilitat d’intercalar
properament un suplement dedicat a Cala d’or entre les pàgines del
Santanyí. La iniciativa anava a compte de Tomeu Pons, Fernando
Tarragó i “Costa Júnior”. Aquest suplement es va fer realitat a partir
del maig del 64, com hem dit al començament, amb un contingut
més avantguardista i bohemi que es reflectia amb textos en
francès, comentaris a pel·lícules de la nouvell vague, il·lustracions,
maquetació i tipografia que volien ser trencadores. El quinzenari
arribava al seu sisè any de vida i realment havien passat moltes coses
en aquella Mallorca que vivia un ritme frenètic de transformacions
que ja anunciava la futura aberració, paisatgística, ecològica i
socioeconòmica que acabaria anomenant-se per simplificar i com a
concepte pejoratiu: Balearització.
Dijous 1 d’abril de 1965 apareix un article signat per Luis Valeri16
que es fa ressò de l’aparició del volum que Blai Bonet havia preparat
sobre la pintura d’Antoni Tàpies. Com anècdota el mateix exemplar
en una petita nota d’informació local diu: “Ha sido preseleccionado
para el concurso nacional de redacción que organiza una famosa
bebida refrescante, un trabajo del niño Cosme Aguiló Adrover, que
ha sido reprodució en Baleares.” Cosme Aguiló, qui avui encara
tresca infatigable per l’univers dels mots. En la notícia que informa
de l’homenatge a Miquel Pons, que aquell any havia guanyat el premi
Ciutat de Palma amb la novel·la El Poble, quedant finalista Antònia
Vicens, llegim una llista d’adhesions entre les quals no figura la de
Blai Bonet.
Dissabte 28 de juny de 1965 va sortir amb el número 175 el darrer
exemplar del Santanyí.

16 Lluís Valeri i Sahís (Barcelona 1891-1971) és llicencià en lletres i en dret exercint la carrera
d’advocat. Va publicar una dotzena de llibres de poemes en els quals queda palesa una certa
influència de Carles Riba i de López Pico.

les dinàmiques dels canvis, en tots els nivells, que es produïen en
aleshores.
Els anys en que va sortir el Santanyí coincideixen amb l’estada de
Blai Bonet a Barcelona. Per part de la publicació hi ha un seguiment
molt continuat de totes les obres i premis que va recollint Blai.
Les seves col·laboracions en premsa sobretot als diaris de Ciutat
—com les del Balears en els darrers anys— romanen inèdites i són
moltíssimes les que va fer al llarg de la seva vida. En el cas de les del
Santanyí hem intentat inventariar-les tot remarcant el seu indubtable
valor literari.
Cal destacar la immensa feinada de Bernat Vidal com a activista
cultural i divulgador del passat dels santanyiner, i com no, el de la
seva mà dreta Pere Pomar de qui volem reivindicar el seu nom en
una suposada llista —sempre massa curta— d’escriptors de gènere
humorístic en les nostres lletres. També són moltes les planes que va
emplenar la ploma sagaç i alambinada de Miquel Pons. Una Antònia
Vicens joveníssima serà de les primeres que adoptarà i prendrà
consciència en l’ús de la llengua catalana en les planes que hem
estudiat. Encara que hem de recordar que la vigència de la Ley de
Prensa començava a fer figa. Mèrit, el que Vicens, que no podem
deixar de banda tenint en compte les dificultats que comportava
formar-se intel·lectualment procedint d’una classe humil i a més
essent dona en aquells anys. Si tenim presents aquests noms és
ben palesa l’existència de l’anomenada Escola de Santanyí que
Jaume Vidal Alcover esmentava el 1958. Si per en Gafim el poble de
Felantix era, des de Mallorca estant, l’equivalent d’Atenes —en Blai
la comparava amb Florència—, és innegable que Santanyí durant
uns anys va viure una espècie de període d’il·lustració, uns anys
daurats a nivell cultural. Què en queda de tot això? Pensam que
impulsar Jornades d’Estudis com les que ens reuneixen aquí, és un
petit i merescut reconeixement a tot aquest passat i patrimoni que
s’esmicola si no li tenim esment. També una passa endavant.
Certament la figura de Blai Bonet romandrà sempre lligada al
nom de Santanyí. Ja passava d’hora la publicació de la seva poesia
completa que aquests dies ha sortit. Manquen més esforços per dur
endavant i dignificar tot el que fa referència a la Casa Museu que no
pot ser un simple dipòsit de documents ni un subproducte residual
del localisme ranci. Cal prendre model de fundacions similars —però
amb mentalitat europea— que funcionen oferint programacions
culturals d’un nivell a l’alçada del que es mereix un escriptor de
la categoria de Blai Bonet. Ara bé, això requeriria una sensibilitat
cultural que la majoria de polítics no estan demostrant tenir.
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A mode de conclusió
La publicació Santanyí constitueix un important fons documental
per estudiar, entre altres temàtiques, la literatura catalana feta a
Mallorca en els anys en els quals es produeix la regeneració i
trencament amb l’Escola Mallorquina que, de no ser per la Guerra
Civil, probablement s’hagués produït abans. La premsa feta a la part
forana en aquells anys, gairebé sense mitjans tècnics, va suposar un
òrgan d’expressió de temes que anaven més enllà dels localismes i
ser una pedrera de futurs escriptors. És urgent digitalitzar aquestes
publicacions que configuren un patrimoni ben sucós per investigar
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