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INTRODUCCIÓ 
 

 
Amb aquest estudi, titulat Itinerari poètic de Joan Alcover i Maspons. Vida i 

obra, hem volgut seguir les passes que el poeta mallorquí donà al llarg de la seva vida i 

l’empremta que deixà en els seus versos i en les seves proses. Conscients que l’època, la 

història i la societat que van embolcallar el poeta modelaren la seva ploma, l’hem seguit 

immers en el seu context històric i cultural per copsar tots els mecanismes que van 

afaiçonar la seva poesia i el seu pensament estètic. Aquest itinerari que ressegueix la 

petja poètica de Joan Alcover es remunta als seus avantpassats més immediats: la 

generació de l’avi patern i la del pare del nostre protagonista. La personalitat artística 

del primer i la dedicació professional del segon quedaren impreses en les venes de Joan 

Alcover Maspons, que les féu créixer amb fortes arrels.  

Gràcies a la documentació que hem tengut a les mans i, sobretot, gràcies als 

textos escrits per Joan Alcover hem pogut construir la seva biografia, la qual ens ha 

permès comprendre la personalitat del poeta i la seva circumstància, la gènesi de la seva 

obra i les motivacions que van guiar la seva mà. Així, doncs, hem bastit aquesta 

biografia a partir de la paraula de Joan Alcover, sense menystenir l’estudi de la seva 

obra poètica i literària, perquè la vida i l’obra del nostre poeta es presenten íntimament 

lligades. A tot aquest cabal documental, hi podem afegir les veus i les opinions 

d’aquells intel·lectuals i artistes que el van conèixer i van deixar plasmada la seva visió 

sobre el poeta.  

Joan Alcover no va escriure mai unes memòries, però anà deixant escampats 

entre els seus textos fragments de la seva biografia, que, com si fos un puzle, amb temps 

i paciència hem anat confegint pas a pas. Atès que cada autor i cada obra són fruit de les 

seves circumstàncies històriques i culturals, hem estudiat l’obra poètica de Joan Alcover 

immersa en el context que li va tocar viure i sempre en funció de la seva experiència 

vital i lírica, bona part de la qual ens ha fornit el canemàs d’aquesta tesi. Aquest punt de 

vista ens ha dut a enfocar l’estudi de la majoria dels poemes castellans i catalans en 

funció del seu trajecte vital. Aquest fet ha vengut afavorit per la idiosincràcia dels seus 

llibres, els quals, excepte Poemes bíblics, són reculls de poemes independents uns dels 

altres, sorgits, adés com a expansió d’uns sentiments i d’una emoció sincera, adés com a 

fruit d’un moment de gran intensitat lírica. 
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  Atesa aquesta heterogeneïtat dels seus llibres, confegits per poemes diversos 

com rams de flors variades, hem presentat l’estudi de les poesies de Cap al tard lligat a 

l’experiència vital del poeta i no en un sol apartat com a llibre unitari. Aquest 

plantejament cronològic, segons el moment de la redacció de cada poema, ens ha 

permès veure la gènesi de tot el poemari, la qual cosa es reflecteix en l’estructura 

d’aquesta tesi. Tanmateix i no obstant això, hem aprofundit en l’estudi de cadascun dels 

llibres i hem seguit el ressò literari que cada un d’ells despertà en la societat intel·lectual 

de l’època. Al llarg de tot aquest itinerari vital i poètic, hem seguit les passes insegures i 

vacil·lants del poeta, que s’entretenia amb la musa castellana, entesa com a joc literari, 

fins que trobà la pròpia veu, refermada per la musa del sentiment i de les emocions 

sinceres, la qual el dugué fins al centre del seu jo més profund. Llavors, impulsat per la 

força d’aquesta sinceritat, es convertí en un poeta en català, arrelat a la seva terra i a la 

seva gent.  

Però no només hem seguit la petja que Joan Alcover deixà en la poesia 

castellana i en la catalana del canvi de segle, sinó que també l’hem vist exercir un paper 

destacat com a guia del grup d’intel·lectuals mallorquins, que el considerava un mestre 

de paraula indiscutible. Aquesta consideració unànime el dugué a la creació de 

nombrosos articles, conferències i pròlegs de llibres, que també hem estudiat al llarg 

d’aquesta tesi. 

D’altra banda, hem redactat aquest estudi sobre la vida i l’obra de Joan Alcover 

amb un estil literari, però sempre ens hem basat en el rigor que ens fornia la 

documentació, que hem extret de les diverses fonts anotades més avall. Fidels a la 

paraula i a l’esperit de Joan Alcover, sovint hem deixat anar l’expressió lírica que el 

poeta ens ha tramès en els seus escrits i, per mitjà de les seves cartes, poesies, articles i 

conferències, hem escoltat el pensament de l’autor i l’hem sentit explicar-se de viva 

veu. 

D’altra banda, aquesta tesi s’ha edificat de manera paral·lela a l’edició de la 

Poesia Completa de Joan Alcover, que vàrem publicar el 2006 a l’editorial El Gall de 

Pollença. Poc temps després vàrem participar en l’assessorament literari de la Casa 

Museu de Joan Alcover, situada al carrer de Sant Alonso, número 24 de Palma, avui seu 

de l’Obra Cultural Balear, que en fou l’hereva. Ja el setembre de 2000, amb motiu de la 

memòria per a l’obtenció de la suficiència investigadora, titulada Aportació a 

l’epistolari entre Joan Alcover i alguns escriptors catalans i castellans dels segles XIX i 

XX, donàrem a conèixer bona part de l’epistolari inèdit de Joan Alcover amb els 
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diversos intel·lectuals de la seva època (que abasta des de 1887 a 1926). Això no 

obstant, anys enrere ja havíem tengut cura de l’antologia poètica Jardí desolat de Joan 

Alcover, publicada a Barcelona per l’editorial la Magrana l’any 2000.  

Durant aquests anys d’investigació, el 2007 vàrem preparar una edició educativa 

de Cap al tard per a Edicions 62, acompanyada d’una introducció i d’unes propostes 

didàctiques. Aquest mateix any, amb motiu de la Fira del llibre de Frankfurt, vàrem 

elaborar l’article Joan Alcover i el romanticisme alemany per al volum Carrers de 

frontera. El 2008 vàrem escriure la biografia il·lustrada del poeta, titulada Joan Alcover 

Maspons. El poeta humà colpit per la dissort, publicada a Palma per l’Editorial Moll i 

l’Obra Cultural Balear. I la tardor del 2009 encara vàrem confegir una pàgina web per a 

l’Obra Cultural Balear dins la sèrie Il·lustres de Balears, així com nombrosos articles 

sobre la vida i l’obra del nostre poeta. 

La principal font d’informació que ha nodrit aquesta tesi sobre la família, la vida 

i l’obra de Joan Alcover Maspons ha estat el Fons Joan Alcover, que es troba dipositat a 

l’Arxiu del Regne de Mallorca. Aquest fons documental personal, familiar i epistolar 

fou conservat per Pau Alcover de Haro, l’únic fill del poeta que el va sobreviure. En 

morir sense descendència, Pau Alcover llegà la casa del seu pare, situada al carrer de 

Sant Alonso de Palma, amb tots el béns que contenia i la documentació personal i 

familiar, a l’Obra Cultural Balear perquè en fos la seu d’aquesta institució. Però no fou 

fins a la mort de la senyora Maria Dolors Ramis d’Ayreflor, l’esposa de Pau Alcover de 

Haro, que l’Obra Cultural Balear va rebre en herència aquest casal. L’any 1989, molt 

abans d’iniciar les obres de reforma de la Casa-Museu de Joan Alcover, l’Obra Cultural 

Balear va dipositar tota la documentació personal del poeta a l’Arxiu del Regne de 

Mallorca perquè en tengués bona cura i estàs al servei dels investigadors. Mª Isabel 

Estarellas Rodríguez-Solano va catalogar i va ordenar tot aquest fons documental amb 

l’ajut de Guillem Cabrer, d’Antoni Mut Calafell, aleshores director de l’Arxiu, i de 

Carmina Solivellas Ballester.1  

El Fons Joan Alcover està format per dos grans grups de documentació: el 

primer conté documents personals i familiars (escriptures, testaments, actes notarials...), 

manuscrits de les obres del poeta, fotografies... El segon grup recull una profusa 

correspondència de més de quatre-cents personatges i intel·lectuals de l’època, que van 

                                                 
1 Mª Isabel Estarellas Rodríguez-Solano, “Inventari de la correspondència del poeta Joan Alcover i 
Maspons” dins Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver (Palma: Govern Balear, Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports, 1993), pàgs. 79-90. 
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escriure a Joan Alcover. L’epistolari de Joan Alcover amb altres escriptors ha resultat 

una font d’informació imprescindible, que ens ha permès veure la seva personalitat en 

relació a les seves amistats, així com el ressò que va tenir la seva obra. Els múltiples 

referents històrics i culturals que hi apareixen ens han obert una finestra al passat, a la 

realitat literària de la societat catalana i mallorquina del canvi de segle.  

A més de l’epistolari conservat a l’Arxiu del Regne de Mallorca, també hem 

llegit les cartes manuscrites de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich, aplegades a l’àlbum 

Correspondencia de Juan Alcover a Juan Luis Estelrich, estotjat a la Biblioteca 

Bartomeu March. I hem tengut a les mans les trenta cartes que Joan Alcover va escriure 

a  Mossèn Antoni M. Alcover, les quals procedeixen de l’Arxiu Alcover-Moll, 

juntament amb les del Fons Joan Alcover, custodiades a l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Així mateix, de l’arxiu del poeta Miquel Ferrà i Juan, servat pels germans Capllonch de 

Palma, hem llegit les cartes que Joan Alcover envià al seu deixeble Miquel Ferrà, a 

través de les quals hem pogut seguir els afanys que ambdós van mantenir per a l’edició 

dels Poemes bíblics i per a la publicació de la Poesies. Edició Completa de 1921.  

Al costat d’aquesta allau de cartes també hem consultat les recollides per Miquel 

Ferrà i Joan Pons i Marquès a les Obres Completes de Joan Alcover el 1951 i les que 

Miquel Gayà reuní el 1964 per a l’editorial Barcino a Contribució a l’epistolari de Joan 

Alcover, a més d’algun altre epistolari més breu i de caire singular, aplegat de manera 

esparsa en diverses revistes per alguns estudiosos.   

D’altra banda, hem tengut accés al Fons Joan Pons i Marquès, preservat a la 

Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca, que ens ha obert una altra finestra 

del passat literari de Joan Alcover. Igualment com també hem consultat la 

documentació que encetà el professor Guillem Cabrer sobre Joan Alcover, conservat a 

la Biblioteca Artesana del Consell de Mallorca, i que, a causa de la seva mort 

prematura, deixà en un estat molt preliminar, la qual cosa no ens ha aportat cap dada 

rellevant per al nostre treball. A més a més de tot aquest cabal documental, hem 

resseguit i utilitzat les notícies de la premsa escrita amb consultes als diversos periòdics 

de l’època. 

A continuació detallam els llocs de procedència de les fonts de documentació 

que al llarg d’aquesta tesi hem tengut a l’abast, gràcies a les quals hem pogut bastir la 

nostra investigació sobre la vida i l’obra de Joan Alcover Maspons: 

 
· Fons Joan Alcover: Arxiu del Regne de Mallorca. 
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· Fons Joan Pons i Marquès: Biblioteca Lluís Alemany (Consell de Mallorca). 

· Arxiu de l’Ajuntament de Palma  (Can Bordils). 

· Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca. 

· Arxiu de la Catedral de Palma. 

· Arxiu parroquial de l’església dels Sants Just i Pastor de Barcelona. 
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· Biblioteca de la Universitat de Barcelona. 

 

ABREVIATURES 
 
OC : Obres Completes de Joan  Alcover  (1951) 

PC : Poesia Completa de Joan Alcover Maspons (2006)   

ARM-JA: Arxiu del Regne de Mallorca - Fons Joan Alcover 

 

AGRAÏMENTS 
 

Abans d’iniciar l’exposició d’aquest llarg Itinerari poètic de Joan Alcover. Vida 

i obra, voldríem agrair al director d’aquesta tesi, Dr. Pere Rosselló Bover, que en tot 

moment ens ha facilitat aquesta tasca gegantina amb suport moral i logístic. La nostra 

gratitud a tots aquells que, de manera directa o indirecta, ens han tramès alguna 

informació sobre Joan Alcover, amb la qual hem pogut treballar amb més coneixement 

de causa. En primer lloc, volem agrair a les persones, que al front de les institucions 

esmentades suara, ens han facilitat les tasques de consulta i de reproducció del material 

documental i biogràfic. Així mateix volem adreçar la nostra gratitud als professors: Dr. 

Vicent Simbor Roig, Dr. Albert Soler Llopart, Dr. Joan Mas i Vives, Dr. Francesc Lladó 

Rotger, Dr. Jaume Guiscafrè Danús, Dra. Isabel Graña, Arnau Pons, Gabriel de la S. T. 



 14 

Sampol, Magdalena Camps Perelló i a la meva família (Bartomeu, Maria Laura i 

Elisabet Cantallops) per la seva paciència i per la seva comprensió davant aquest treball 

ingent. 

 

Palma, novembre de 2009. 



 15 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRIMERA PART 

ORÍGENS FAMILIARS I JOVENTUT DE JOAN ALCOVER 



 17 



 18 

LA FAMÍLIA ALCOVER JAUME 

 
Cap al 1838 Mallorca encara estava endarrerida, lluny de remeis per als homes 

inquiets que anhelaven una vida més pròspera que la que els oferia la Roqueta, reduïda 

al cultiu de secà, sobretot del blat, de la vinya, de l’olivera i de l’ametller. Llavors, 

Mallorca encara només tenia camins de ferradura, per on transitaven amb gran 

parsimònia els carros de roda que aixecaven núvols de pols al seu pas. La mala 

alimentació, la manca d’higiene i les males condicions de salubritat pública es 

convertiren en un focus d’infecció que generà nombroses epidèmies. Feia pocs anys que 

la ciutat es despertava del malson que el 1836 havia provocat la triple epidèmia de la 

rosa, la pigota i l’escarlatina. Encara espurnejava un deix de dolor en els ulls d’aquells 

ciutadans afligits que hagueren d’enterrar els seus morts de manera precipitada, però els 

dies s’allargaven de claror lumínica i la vida transcorria, plàcida i monòtona, en aquesta 

ciutat de l’illa de la calma, abocada al mar i als somnis.  

Palma, envoltada de muralles, vivia en un món tancat de “classes socials ben 

hermètiques, sobre les quals els convents exercien una influència dominant”2. La 

majoria dels ciutadans d’aquesta època, lluny d’aspirar al progrés, s’aferraven a la 

tradició dels seus costums i en feien la norma i la llei de la seva vida. Però aquest esperit 

gris, emmurallat i conformista dels mallorquins no s’avenia pas amb alguns homes 

desperts, que volien obrir nous camins en aquesta illa de la pols i de la calma. Alguns 

avantpassats del nostre poeta Joan Alcover i Maspons tampoc no trobaren el cultiu 

apropiat per arrelar fort en aquesta terra nostra i s’embarcaren cap a les aigües de 

l’Atlàntic per créixer en les terres fèrtils d’Amèrica. Així, segon Jaume Vidal Alcover, 

“Els Alcover eren una nissaga més modesta” que la família de Miquel Costa i Llobera. 

Els Alcover “procedien de la ruralia, de Sóller, i sembla que unes recents investigacions 

genealògiques els fa entroncar amb una antiga família sollerica, can Bardí; però això 

era, si de cas, tan lluny, que s’havia esborrat del tot de la memòria dels Alcovers 

ciutadans, els quals eren a Ciutat des d’almenys dues o tres generacions enrere. Vivien 

de l’exercici de les que solem anomenar professions liberals. No tenien un pam de 

terra.”3 

                                                 
2 Vegeu Bartomeu BARCELÓ PONS: El segle XIX a Mallorca (Palma: Obra Cultural Balear, 1964), pàg. 8.  
3 Jaume VIDAL ALCOVER: “Les literatures de Joan Alcover” dins Joan Alcover en els seus millors escrits. 
(Barcelona: Editorial Miquel Arimany, 1976), pàg. 22. Recollit a Estudis de Literatura Catalana 
Contemporània, de Jaume VIDAL ALCOVER (Barcelona: Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili, 
1993), pàg. 220.  



 19 

Pels volts de 1838 alguns vaixells de vapor feien la ruta Palma-Antilles-ports 

europeus- Palma, la qual fou molt productiva per al comerç mallorquí i donà lloc a una 

petita indústria naviliera. Fou per aquests anys que Joan Alcover de Sóller i Josepa 

Jaume de Palma, avis del poeta Joan Alcover i Maspons, havien vist partir mar enllà dos 

dels seus fills, Antoni i Joan, cap a Amèrica per escapar de la misèria i provar de fer 

fortuna: volien fugir de la pobresa que assotava les terres eixutes de l’illa. Joan havia 

anat a Buenos Aires, des d’on escrivia als seus pares. Antoni, en canvi, s’havia establert 

a Puerto Rico, on més tard ambdós germans es trobarien per compartir la mateixa sort 

durant un temps. Però, de bell nou, els dos germans es tornaren a separar quan Antoni 

devers 1846 partí cap a Cuba, on residí una llarga temporada i on sembla que prosperà 

sota els vents favorables que bufaven per aquesta illa de les Antilles. S’hi construí una 

casa luxosa i pogué formar una família amb diversos fills. 

Amèrica era una finestra oberta al progrés que oferia als mallorquins la 

possibilitat de fer carrera, d’enriquir-se i de florir, atès que llavors Mallorca era un niu 

de pobresa i de misèria. Joan Alcover de Sóller i els seus fills s’escrigueren durant molt 

de temps. Les cartes anaven i venien de port a port, travessaven en vaixells de càrrega 

les aigües de l’Atlàntic a la Mediterrània i de les lletres que l’avi Joan Alcover enviava 

delerós als seus fills en quedà l’esborrany que primer escrivia en un quadern titulat 

Libro Blanco. L’avi Joan Alcover sovint anava al moll de Palma per veure si havia 

arribat el vapor d’Amèrica amb alguna carta dels seus fills. Al principi, però, només 

recollia cartes de Joan, perquè Antoni, d’ençà que partí a Amèrica, havia deixat 

d’escriure als seus pares i ni tan sols els havia comunicat el seu lloc de residència, 

talment com si s’hagués desvinculat de la família o n’hagués perdut la memòria. L’avi 

Alcover, que havia quedat a Palma amb les filles Catalina i Josepa i amb els fills Lluís, 

Teodor i Pere, es resignà, però mai no deixà de recordar els dos fills absents. 

L’esborrany de les lletres copiades en el quadern Libro Blanco traspuen, d’una banda, la 

recança del pare afligit, preocupat pel silenci d’Antoni, perdut mar enllà d’aquelles 

terres llunyanes de Puerto Rico, i, per l’altra, demostren aquella tendresa paternal, poc 

habitual en la gent d’aquella època, en què hom maldava per sobreviure en aquesta illa 

envoltada de mar i de calamitats. Amb el temps i la distància s’apagaren les reticències 

que devia sentir Antoni envers el seu pare i les ferides de Joan Alcover de Sóller 

sanaren en recuperar de bell nou la comunicació amb el seu fill pròdig.  

Catalina Alcover, des de Mallorca, també feia volar, amb fils de colors, el seu 

esperit de negoci en el comerç del brodat. S’afanyava per obtenir diners amb les seves 
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mans delicades de brodadora. Amb l’agulla enfilada i la mà bellugadissa, brodava 

mocadors de seda, mantellines, guants i tota casta de teixits: volia que el seu promès, 

Pedro de Motta, els comercialitzàs a Puerto Rico, on també s’havia embarcat per fer 

fortuna. Sembla que Pedro de Motta, que també era amic de la família, no pogué obrir-li 

camí en la indústria tèxtil en aquelles terres de l’altra banda de l’Atlàntic, però sí que 

aconseguí trobar una feina estable per a Joan Alcover Jaume, el germà de Catalina, 

emigrat a Puerto Rico. Potser Catalina pogué canalitzar els seus brodats en alguna 

fàbrica de teixits i d’estampats de Palma, els quals ben aviat es començaren a exportar a 

les Antilles, gràcies a la perícia dels patrons dels vaixells que hi fundaren cases 

comercials. 

Eren uns anys difícils per a moltes famílies mallorquines reduïdes a la trista 

misèria. Joan Alcover de Sóller, arran de la desamortització de Mendizábal, que s’inicià 

el 1836, havia quedat ben arruïnat, a jutjar per les paraules amargues de la carta que, el 

8 de maig de 1847, adreçà al seu fill Antoni, llavors resident a Quemado de Guines, 

Cuba, on havia aconseguit una posició acomodada que li havia permès comprar una 

casa luxosa:  

 
“Los productos de mi profesión que disminuyeron considerablemente con la exclaustración de los 
frailes, se han reducido aún con la formación de otra compañía de músicos que nos han quitado 

mucho trabajo.”4  
 
Joan Alcover de Sóller tenia una gran sensibilitat artística i formava part d’una 

companyia de músics que oferia concerts als diferents convents i esglésies de l’illa. Per 

les venes de l’avi Alcover corria la melodia, el ritme i l’harmonia i, amb art subtil, sabia 

combinar les notes angelicals que sortien vigoroses i inflamades de l’arc del seu violí. 

Durant molt de temps, diumenges i festius i quan se celebraven grans solemnitats acudia 

amb el seu violí adés als convents i a les esglésies, adés a la Seu de Palma per enlairar 

l’ànima de religiosos i de feligresos. Més tard amb l’expropiació dels convents s’eixugà 

la font dels seus ingressos i començà a patir la set dels pobres.5 Tanmateix aquestes 

penúries econòmiques de la família Alcover Jaume no havien de capgirar el destí del 

seu fill Pere, que seria el pare del nostre poeta. Des de bon principi, la família comptà 
                                                 
4 Quadern titulat Libro blanco, 1844, que conté alguns esborranys de les cartes que Joan Alcover de Sóller 
enviava als seus fills [ARM-JA, 1].  
5 Joan Alcover de Sóller: Podria tractar-se d’un músic, que va néixer i va viure a Mallorca entre els segles XVIII i 
XIX. Estudià música a l’Escolania de Lluc. Fou contralt i diputat-vocal (1804) de la Capella de la Seu de 
Mallorca i compongué entre altres obres Gozos al Beato Raimundo Lulio (1795), Villancico a 4º al sagrado 
nacimiento de �uestro Señor Jesu Christo (1803), Gozos al S. Cristo de Santa Eulalia (1807), Villancico para 
la �avidad (1844) i Te Deum (1853). Vegeu Gran Enciclopèdia de Mallorca, volum XVIII (Palma: 
Promomallorca, 1991), pàg. 284. 
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amb el suport i la generositat del senyor Miquel Peña prevere, un vell amic de la 

família, una ànima bondadosa i caritativa. Potser el bon prevere, de bell antuvi, ja 

s’havia emparat de la formació de Josep Lluís Alcover Jaume, el fill major de Joan 

Alcover de Sóller i de Josepa Jaume, nascut a Palma el 26 de maig de 1810 i mort en 

plena joventut el 7 de desembre de 1834.   

 Joan Alcover de Sóller, que havia vist com la seva hisenda es fonia, també havia 

vist desaparèixer abans d’hora la vida d’aquest fill, en el qual veia plasmada la seva 

sensibilitat artística i féu sonar les cadències del violí paternal en el verger de la poesia. 

Josep Lluís Alcover Jaume fou un erudit destacat del món eclesiàstic, de les lleis i del 

camp de les lletres. Va escriure nombrosos sermons, com el panegíric de Sant Antoni de 

Pàdua; la novel·la Alejandro y Salicio o la felicidad  (1824), Poesías fugitivas  i les 

traduccions del francès del Discurso de Mr. Buffon (1825) i del Tractado de moral 

filosófica o colección de los mejores trozos sobre la filosofía moral, escritos por los 

más célebres autores y recogidos por �oel y Desplace (1825), que dedicà al seu pare 

Joan Alcover de Sóller i que el bon Miquel Peña guardà gelosament en els seus 

prestatges de casa seva.6 Joaquim M. Bover a la Biblioteca de Escritores Baleares 

(1868) ressenya la personalitat i l’obra de Josep Lluís Alcover Jaume, de qui digué:  

 
“Este joven erudito, instruidísimo en toda clase de literatura, nació en Palma a los 26 de mayo 

de 1810, y sus padres D. Juan Alcover y Dª Josefa Jaume, procuraron su educación con tanto 
esmero que se distinguió siempre en las escuelas entre los demás cursantes; así es, que a los 10 
años de su edad ya entendía perfectamente las lenguas latina, italiana y francesa. Siguió el curso 
de humanidades, posteriormente el de filosofía y un año de teología en la universidad de 
Mallorca, y en certamen público, celebrado en el colegio de Jesuitas, se le adjudicó uno de los 
premios ofrecidos a los que sobresaliesen en las matemáticas. Condecorado por esta universidad 
con el grado de bachiller en filosofía, firmó concurso y sufrió el correspondiente examen para 
una de las becas vacantes en el colegio de la Sapiencia, que no pudo obtener, sin embargo de 
haber sido declarado acreedor a ella, por contar únicamente la edad de 13 años, atendida la que 
requieren los estatutos de aquel establecimiento. A los 14 ganó por oposición una de las que 
debían proveerse en el Seminario conciliar de San Pedro, y entró en él a mediados de 1824. En el 
año de 1826 fue nombrado paje del Ilmo. Sr. Obispo de Mallorca D. Antonio Pérez de Hirias, 
cuyo prelado premió su mérito y adelanto en los estudios, confiriéndole una capellanía colativa, 
a cuyo título se ordenó de diácono en 1831. Desempeñó interinamente una cátedra de filosofía, 
cursó tres años de leyes en esta universidad: en febrero de 1832 fue creado académico de la Real 
Academia greco-latina matritense, y en 23 de abril del referido año fue nombrado secretario de 
la Subdelegación de la misma en esta isla. A últimos de 1832 pasó a Madrid con el Sr. D. Tomás 
de Verí, y aquella fue la época en que los sabios de la corte admiraron sus profundos 
conocimientos. Entonces estrechó sus relaciones íntimas con personajes muy esclarecidos, y 
entonces su reputación literaria se difundió por toda la capital de la monarquía. En 10 de mayo 
de 1833 se ordenó de diácono en Alcalá de Henares: regresó a su patria, y habiendo recibido el 

                                                 
6 Vegeu Joaquín M. BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, tom I (Palma: Impremta de P.J. Gelabert, 1861), 
pàg. 16-18. Joaquim M. Bover reprodueix tres poemes d’aquest il·lustre erudit, que fou oncle de Joan Alcover 
Maspons, els quals mostren l’esperit poètic de la família Alcover: De profundis, Mis inclinaciones, i el que 
comença  Lució por fin el venturoso día..., dedicat a D. Tomás de Verí. 
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sacerdocio en 20 de setiembre de 1834, la muerte nos lo arrebató en agraz el día 7 de diciembre 

de aquel año.”7 
 
Gràcies a la posició que Miquel Peña havia assolit a l’Església com a Tinent 

d’Arxiu i Secretari del Capítol, es pogué fer càrrec dels estudis de Medicina de Lluís 

Alcover Jaume, pogué pagar la carrera de Dret a Pere Alcover Jaume, nascut a Palma 

vers el 1821, i pogué ajudar a Teodor Alcover, el fill menor de Joan Alcover de Sóller, a 

cursar estudis de teologia al Seminari Conciliar de Palma per mitjà d’una beca. Però el 

bon Miquel Peña es lamentava ―segons apunta l’avi en el seu quadern― per no haver 

pogut ajudar Antoni de la mateixa manera que ho havia fet amb els seus germans, car 

deia que, si ho hagués fet, hauria evitat que partís a Amèrica tot fugint del migrat 

horitzó de la nostra illa.  

Teodor Alcover Jaume ―nascut a Palma el 1831 i mort el 1890― culminà la seva 

carrera eclesiàstica de manera satisfactòria i arribà a ser un membre destacat de 

l’Església de Mallorca, que ocupà diversos càrrecs importants: ja el 1861, quan tenia 

trenta anys, fou nomenat Secretari de cambra del bisbe Miquel Salvà i, dos anys més 

tard, passà a ser canonge de la Seu de Palma i el 1862 fou secretari de la junta regional 

de temples. Quan tenia quaranta-dos anys, el 1873, esdevingué secretari del govern 

eclesiàstic i ecònom de la Mitra i al cap de tres anys es convertí en Degà de Mallorca.8 

Home de gran cultura i saviesa, la seva paraula es deixà sentir en el Capítol de la Seu i 

actuà de manera decisiva en la restauració artística de la Catedral. També ostentà el títol 

de cavaller de la Reial Ordre de Carles III i fou membre de la Reial Societat Econòmica 

Mallorquina d’Amics del País. Teodor Alcover Jaume, de paraula àgil i d’estil elegant, 

fou un brillant orador. El 1860 va publicar l’Oración fúnebre... dedicada als soldats que 

havien caigut en la campanya d’Àfrica.9 Anys a venir el nostre poeta es recordaria del 

seu oncle Teodor en el poema històric titulat La Seo, del llibre Poesías (1887), amb 

aquesta dedicatòria “Al Sr. D. Teodoro Alcover, Deán.” Una composició primerenca, 

però amarada de ressons evocadors d’una època romàntica en què l’ànima del poeta, 

embadalida en el misteri de La Seu, es deixava acaronar per l’encís d’aquella “mole 

sacrosanta” de torres ideals, que presidia, suspesa “entre la mar y el cielo,” la vida 

quotidiana de la ciutat i l’embolcallava en aromes de místics ensomnis.  

                                                 
7 Joaquín M. BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, tom I, op. cit., pàg. 16. 
8 Vegeu Gran Enciclopèdia de Mallorca, volum I (Mallorca: Promomallorca, s.d.), pàg. 79-80. 
9 Joaquín M. BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, tom I, op. cit., pàg. 18. I Juan POU MUNTANER: 
�oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, tom VII (1886-1890) (Palma: Societat Arqueològica 
Lul·liana, 1987), pàg. 354. 
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Així Joan Alcover de Sóller, l’home de sensibilitat artística i el pare preocupat 

per la formació dels seus fills, que durant uns anys va viure en plena estretor 

econòmica, pogué veure acomplerts bona part dels seus somnis envers el futur del seu 

fill més petit, que arribà a les més altes jerarquies de l’Església de Mallorca. 

Enmig d’aquesta grisor desoladora de la Mallorca de 1843, Joan Alcover de 

Sóller i Josepa Jaume de Palma, impulsats per la bonhomia del senyor Peña, deixaren 

que el seu fill Pere s’embarcàs cap a la Ciutat Comtal a l’andana del moll de Palma, ple 

de sacs i de grues, de xarxes de pesca i de caixes de mercaderies que el mariners 

desembarcaven dels vapors atracats. Pere Alcover Jaume partia en el vaixell de vapor 

“El Mallorquín” cap a Barcelona per estudiar Dret, on l’any anterior l’antiga 

Universitat de Cervera havia estat transferida de manera definitiva i tot just començava 

a caminar. Feia sis anys, dia 6 d’octubre de 1837, que s’havia inaugurat la línia regular 

amb Barcelona, la qual cosa va permetre un enllaç directe entre el novell estudiant i els 

seus pares durant el llarg període que durà la carrera d’advocat. Amb aquest mateix 

vaixell, que transportava porcs a més de passatgers, el dia 7 de novembre de 1838 

arribaren a Mallorca, amb el gest fatigat, George Sand i Frederic Chopin. Acompanyats 

dels fills d’Aurore Dupin, s’instal·laren a Son Vent i després a la Cartoixa de 

Valldemossa per fer una cura de repòs que la malaltia del músic reclamava. A Un 

hivern a Mallorca (1841) l’escriptora francesa relata de manera irònica que el vaixell 

de vapor anava estibat amb “dos-cents porcs i, a més, uns quants passatgers”, que la 

pudor i la immundícia que suraven a bord d’“El Mallorquín” era tanta que ofenia la 

delicadesa de les dames burgeses que hi viatjaven embolcallades en teles de seda fina. 

El vapor anava de Palma a Barcelona un pic cada setmana amb les cartes i els paquets 

de llibres, de fardells d’aliments i de roba neta (camises, calcetins, calçotets, algun coll 

postís, pantalons, americana...), que Josepa Jaume enviava amb cura maternal al seu 

fill. I tornava de Barcelona a Palma amb els bolics de roba bruta que Pere els trametia 

juntament amb alguna lletra, en què els comunicava l’evolució dels seus estudis. 

Adesiara l’avi Alcover també li feia arribar els diners per a la seva manutenció, així 

com l’informava sobre l’estat de salut de la família i dels esdeveniments més 

importants que succeïen als amics i als veïns de Palma. D’aquest anar i venir per mar 

de Palma a Barcelona, del tràfec de bolics de roba i de les cartes que Joan Alcover de 

Sóller enviava al seu fill, en quedà constància en el quadern titulat Libro Blanco.  

Els anys de 1844 a 1847, quan Pere Alcover estudiava a Barcelona, Mallorca, que 

encara vivia principalment del cultiu de blat, vinyes i oliveres, patia una enorme sequera 
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que abrusava la terra i calcigava el cor dels pagesos mallorquins. Arribà un punt en què 

l’illa quedà anorreada sota el fuet de contínues onades calamitoses, que minaven la seva 

economia agrària i àdhuc feien perillar la subsistència de la població. D’altra banda, les 

convulsions polítiques entre progressistes i moderats, que s’esgarrapaven per subjectar 

les regnes del país, quedaren reflectides en la carta del dia 10 de febrer de 1846, en la 

qual l’avi Alcover manifesta al seu fill Pere: 

 
“Que efectivamente he visto en los periódicos la caída del ministro, pero aún no sé quienes son los 
nuevos, quiera Dios que sean mejores estos que aquellos pues si deja de ser así pocas esperanzas 
habremos de concebir por el bien de nuestra patria. Según dicen Narváez el ex-ministro ha sido 

nombrado Generalísimo del Ejército.”10  
 

Les baralles entre absolutistes i constitucionals havien dominat el panorama fins al 

1843. Pel juliol d’aquest mateix any, Mallorca havia viscut una onada eufòrica de 

manifestacions contràries al govern d’Espartero, encara que l’Ajuntament de Palma, que 

el 1840 l’havia proclamat fill adoptiu de la ciutat, es mantenia submís al poder central. 

El 1843 les dues forces majoritàries, els progressistes i els moderats, s’uniren empesos 

pel general Narváez per derrocar el progressista Espartero, que aleshores era el Regent 

fins que Isabel II obtingués la majoria d’edat. Amb el general Narváez, cap del partit 

moderat, que presidí quatre gabinets, s’iniciava un llarg període de signe liberal, amb el 

qual el país assolí una certa estabilitat amb la imposició d’un règim autoritari i 

centralista. El 1844 s’inaugurava, amb les gèlides fredors de gener, el regnat d’Isabel II, 

que tot just acabava d’assolir la majoria d’edat. Palma celebrà aquest esdeveniment amb 

gran solemnitat. Eren els primers dies de desembre de 1843, uns dies d’intensa fredor 

humida, quan la Seu de Palma s’omplia de festa per jurar fidelitat a la reina. 

L’Ajuntament de Palma donava la benvinguda al nou règim d’Isabel II amb la vara 

municipal de Pasqual Felip Sanglada de Togores, comte d’Aiamans, que topà amb 

nombroses dificultats i hagué de dimitir. Enmig d’aquest panorama el 1845 moderats i 

progressistes s’aixoplugaren sota el pal·li de la nova Constitució. Fou una aliança tan 

fràgil com efímera, puix que les disputes entre uns i altres continuaren i s’allargaren fins 

al 1854, quan s’instaurà el Bienni Progressista, liderat per Espartero i O’Donnell.  La 

vida política de Mallorca, emmirallada en les tendències de la Península, responia 

sempre als interessos d’una oligarquia caciquil de matisos liberals moderats. Aquesta 

actitud mimètica accentuà els aires provincians dels illencs que, a poc a poc, 

                                                 
10 Quadern titulat Libro blanco, 1844. [ARM-JA, 1]. 
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s’alienaven, perdien la seva idiosincràcia i queien immersos en una profunda 

castellanització, empesa per l’esperit centralitzador de la nova Constitució de 1845.  

Al costat d’aquestes convulsions de la política estatal, el que realment afectava la 

vida quotidiana dels mallorquins era la manca d’aigua, que s’agreujava dia a dia. Tal era 

la sequera que l’illa patia que ―segons explica Joan Alcover al seu fill Pere el març de 

1846― la Diputació, desesperada, ordenà a la població que resàs dos novenaris: un a la 

Beata Catalina Tomàs i l’altre al Beat Alonso Rodríguez, per veure si els dos beats 

s’apiadarien del drama que patia Mallorca i enviarien la pluja benèfica que tant 

reclamaven els seus cultius. Però l’aigua no arribava en aquella terra de pobres sembrats 

i el bestiar es moria: “Aquí aún sin agua y los cereales y el ganado van pudriéndose, en 

términos que si Dios no nos ayuda vamos a tener una muerte muy cruel”11 ―afirmava 

amb to planyívol Joan Alcover de Sóller al seu fill Pere aquells dies de grandiosa 

eixutor, mentre l’estudiant s’afanyava per treure el curs i estalviar despeses al seu pare. 

La fam s’apoderà del cor d’alguns pagesos mallorquins, que havien perdut totes les 

collites i s’abocaren a la violència: els que més riquesa tenien eren assaltats i 

assassinats. Les desgràcies que planaven sobre l’illa s’aplegaren i es desfermaren en 

nombroses epidèmies, com la febre groga i la pigota, totes afavorides per les precàries 

condicions higièniques que aleshores hi havia a Mallorca. Mentrestant Pere Alcover 

avançava pel camí de les lleis i esdevenia un estudiant modèlic i aplicat, que encenia el 

cor del seu pare. Quan el març de 1846 fou distingit pel seu catedràtic com a orador per 

dissertar davant tot l’auditori de l’Acadèmia, Joan Alcover de Sóller no pogué amagar la 

seva alegria paternal:  

 
“Que me alegré de la distinción que te hizo el catedrático nombrándote disertante, desearía quedase 
tan lindo como otras veces... [...] No puedes figurarte el indecible gozo que experimentamos todos 
nosotros, por lo bien que saliste en esa Academia del domingo último. Dios quiera que puedas 
continuar haciéndolo del mismo modo. He leído la disertación y me ha gustado mucho, no tan solo 

por su buen estilo sino porque me alegré de la distinción que te hizo tu catedrático.”12  
 

Quan es produí aquesta distinció joiosa, a Pere Alcover, encara li faltava un any 

per acabar la carrera d’advocat. Foren uns moments feliços per a l’esperit sensible de 

l’avi Joan Alcover, que vetllava per la formació i pel bon futur dels seus fills, però cada 

dia que passava veia amb gran estupor que els seus recursos s’afonaven irremeiablement 

                                                 
11 Quadern titulat Libro blanco, 1844. [ARM-JA, 1]. (Carta a Pere, estudiant d’advocat a Barcelona, el 14 
d’abril de 1846).  
12 Carta de Joan Alcover de Sóller al seu fill Pere, inclosa en el quadern titulat Libro blanco, 1844 [ARM-JA, 
1]. 
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i els petits estalvis que guardava s’escolaven com l’aigua entre els dits. Durant aquests 

anys de 1846 i 1847 la família Alcover Jaume, malgrat les ajudes i els beneficis que li 

proporcionà el senyor Peña, tastà la vara amarga de la pobresa en la seva pell. Encara 

que Joan Alcover de Sóller estava molt satisfet del seu fill Pere, pel maig de 1847 ja no 

sabia com afrontar la vida diària, no sabia com podia mantenir la seva dona i els altres 

fills que tenia al seu càrrec. Pere Alcover arribava al terme de la seva carrera: es 

llicenciava el mes de juliol de 1847, després d’haver realitzat un curs de Jurisprudència. 

Per a Joan Alcover de Sóller aquells dos mesos que encara mancaven perquè Pere 

obtingués el títol d’advocat li semblaren una eternitat, tan ofegat es veia. I en un to 

gairebé desesperat comunicava al seu fill Antoni aquesta situació ruïnosa, ja esmentada 

més amunt: “Actualmente [me hallo] sin medios casi para atender a la manutención de 

tu querida madre e hijos; no sé cómo pasar el tiempo en que Pedro no ganará aún nada, 

en fin si Dios no se compadece de nosotros vamos a pasar algún tiempo muy triste.”13  

  Però no tot foren tristeses ni males notícies per a la família Alcover Jaume. Joan 

Alcover de Sóller també feia participar el seu fill Pere de les alegries familiars que 

s’esdevenien a casa mentre ell estudiava a Barcelona. Pel gener de 1846 l’avi Alcover 

admetia amb fruïció la relació que la seva filla Josepa Alcover Jaume encetava amb 

Ramón López del Castillo. Era l’inici d’un festeig que no dubtà a comunicar ben satisfet 

al seu fill Pere per si hi tenia alguna objecció en contra: “Que un tal López del Castillo 

tiene relaciones con Pepa y que atendida su buena conducta, de que nos hemos 

informado, le hemos admitido en casa, te lo digo por si tienes algo que decir sobre el 

particular.”14 Pel maig de 1847 la relació amorosa de Josepa Alcover amb López del 

Castillo arribava a bon port i Joan Alcover de Sóller comunicava a Antoni (el que havia 

estat el fill pròdig, ara ben acomodat a Quemado de Guines) que s’iniciaven els 

preparatius per a les noces de la seva germana:  

 
“No sé si en una de mis últimas cartas te avisaba del enlace de nuestra Pepa con D. Ramón López 
del Castillo, empleado en Puertos en esta ciudad; después de tomados los informes necesarios de la 
familia y conducta de este sujeto, resultaron tales como eran de desear. Pertenece a una familia 
distinguida y muy honrada de Cartagena y de conducta intachable. Esto unido a los finos modales 
que demostró como hombre bien educado y el apasionado afecto a tu hermana Pepa, y el disfrutar 
de un sueldo que puede cubrir las necesidades de una familia, no pude menos de inclinarme  a un 

ventajoso enlace que fue de la aprobación de sus padres...”15 
 

                                                 
13  Lletra de Joan Alcover de Sóller al seu fill Antoni, inclosa en el quadern titulat Libro blanco, 1844 [ARM-
JA, 1].  
14 Libro blanco, 1844 [ARM-JA, 1]. 
15 Ibídem. 
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Al cap de poc temps, el 1847, se celebraren les noces de Pepa Alcover amb 

Ramón López del Castillo. Aquell mateix any Pere Alcover Jaume tornà de Barcelona 

amb el títol de llicenciat, amb el propòsit d’establir-se com a advocat, de casar-se i de 

fundar una família. S’obria una nova etapa d’esperança en el si de la família Alcover 

Jaume, que sentia renéixer l’alegria en les seves venes eixutes i albirava el futur amb 

ulls més confiats.  

Tot fa pensar que durant aquests anys d’estudi a la Ciutat Comtal, Pere Alcover 

Jaume hauria conegut Maria Teresa Maspons i Serra, una jove catalana nascuda, 

segons Bartomeu Forteza, a Tarragona que robà el cor de l’aplicat estudiant de Dret i 

de Jurisprudència. Aviat el jove mallorquí volgué sol·licitar permís als pares de Teresa 

Maspons per iniciar un festeig, que potser va durar alguns anys abans de casar-se. 

Francesc Maspons Joan i Mariana Serra Julià, més coneguda per Anna, varen rebre Pere 

Alcover Jaume que, en el llindar del temps, es convertiria en el seu gendre i en el marit 

de la seva filla Teresa Maspons. El jove advocat també fou acollit pels germans de la 

seva promesa Teresa: Frederic i Francesc. L’altra germana de Teresa Maspons, Antònia, 

morí essent encara ben jove. Intuïm que passades algunes primaveres, Pere Alcover 

Jaume i Teresa Maspons Serra degueren unir-se en matrimoni, potser pels volts de 1852 

o a principis de 1853, un cop el flamant advocat, que seria pare del nostre poeta, 

s’hagué establert a Palma com a Relator de l’Audiència de Mallorca (càrrec que ocupà 

fins al final dels seus dies) i quan la família tengué enllestida la seva llar i la casa a punt.  

La família Maspons Serra era una gent de classe mitjana i benestant, que gaudien 

d’unes certes comoditats en una època de penúries econòmiques. Francesc Maspons 

Joan, l’avi matern del nostre poeta, arribà a acumular un cert patrimoni a Barcelona: 

tenia una casa a Gràcia, on vivia, i unes casetes a Reixac. Pere Alcover i Teresa 

Maspons s’uniren i, com dues aigües paral·leles, iniciaren plegats un nou camí ple 

d’il·lusions i d’esperances pels carrers estrets que envolten la Seu de Palma.  
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EL NAIXEMENT I LA INFANTESA DE JOAN ALCOVER I MASPONS 

 

Després de les noces els dies s’enllaçaven un rere l’altre amb plàcida 

harmonia en la llar de la parella de nuvis. Passà la tardor de 1853 i Teresa 

Maspons sentia glatir vida novella en el seu si maternal. “Dins la profunda nit 

tranquil·la” la Balanguera misteriosa sabia on s’amagava la llavor del geni poètic 

i destriava l’alba novella d’aquella primavera de 1854, que fou tan venturosa per 

a Mallorca i la seva lírica. En les ombres de l’avior, la parca d’art subtil, amb el 

fus amorosit, teixia en el si de Teresa Maspons el gest reflexiu i la vena poètica 

de Joan Alcover. Mentre el cor de la vella filadora, bategava ardorosa sota la 

sarja del seu gipó, la família Alcover Maspons es preparava per rebre el primer 

fruit del seu amor i Mallorca enjoiava les seves muntanyes de flors de galania i 

omplia les seves valls d’aromes silvestres per saludar el que havia de ser un dels 

poetes més estimats de la nostra illa. El dia 4 de maig16 d’aquella primavera 

esplendorosa Joan Alcover i Maspons es badava a la llum com un jacint perfumat 

a redós de l’església de Santa Eulàlia. Uns mesos abans, el dia 10 de març, 

Mallorca també s’havia vestit de festa per rebre un altre gran poeta i la vila de 

Pollença havia acollit amorosa entre els seus braços maternals l’infant Miquel 

Costa i Llobera, que, amb els seus versos, havia de coronar de glòria les lletres 

catalanes i havia de traçar la mateixa òrbita estelada que el seu amic Joan 

Alcover.  

Ja feia uns mesos que la família Alcover Maspons preparava el naixement 

del seu primer fill per tal de tenir-ho tot a punt quan arribàs el moment més 

                                                 
16 Anotam que en diversos escrits apareix el dia 3 de maig com a data de naixement de Joan Alcover, 
data que és confirmada pel seu fill Pau Alcover de Haro en una nota adreçada a Pons i Marquès, 
conservada a l’Arxiu Pons i Marquès. Però la fe de baptisme que hem trobat en la carpeta 21 del Fons 
Joan Alcover indica clarament que el poeta va néixer dia 4 de maig de 1854 i que fou batejat l’endemà 
mateix. Aquesta data de naixement (4 de maig) és confirmada en el registre del Llibre de Baptismes de 
la Seu de Palma, on figura que Joan Alcover fou batejat pel seu oncle Teodor Alcover el 5 de maig de 
1854. Transcrivim el registre que, amb el número 209, del Llibre de Baptimes de La Seu apareix el nom 
de Joan Alcover: 
“Juan Bautista Alcover y Maspons (mª. 40-nº 60). Día cinco de Mayo de mil ochocientos cincuenta y 
cuatro: Yo D. Teodoro Alcover, Pbro. Beneficiado en esta Santa Iglesia, con la debida licencia, bautizé 
solemnemente a un niño nacido a la una de la madrugada del dia anterior, hijo legítimo de Don Pedro 
Alcover, natural de Palma y de Dª Teresa Maspons, con∫. natural de Barcelona i vecinos de la Parroquia 
de Santa Eulalia; abuelos paternos: D. Juan natural de Sóller y Dª Josefa Jaume con∫. de Palma; 
a[buelos] maternos: D. Francisco de Paula y Dª Mariana Serra, con∫. de Barcelona; se le puso por 
nombre Juan Bautista, José y Luis; fueron padrinos el abuelo paterno y la abuela materna a quienes 
advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por él contraen. De que doy fe. Teodoro Alcover 
Pbro. Deán.” Dins Llibre de Baptismes de la Catedral de Palma, 1854. 
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esperat. A Mallorca els infants es batejaven l’endemà mateix del seu naixement 

per por que no morissin amb l’ànima tacada del pecat original, que els 

condemnaria a errar eternament entre les aigües entelades del llimbs.  

El senyor Peña, l’eclesiàstic i el bon amic de la família que tantes vegades 

havia salvat l’avi Joan Alcover de la misèria i que havia pagat la carrera de Dret 

a Pere Alcover, volgué culminar, entendrit pel naixement de l’infant Joan 

Alcover Maspons, la seva labor magnànima amb un gest especial d’amistat i 

d’afecte. Amb la prodigalitat que el caracteritzava, el bon Peña d’acord amb 

l’avi Alcover i amb la diligència de Teodor Alcover Jaume, l’oncle del nostre 

poeta, que llavors tenia vint-i-tres anys i tot just havia acabat la carrera 

eclesiàstica volgué disposar-ho tot perquè el petit Joan rebés les aigües 

baptismals a la Catedral de Palma, en comptes de fer-ho a la parròquia de Santa 

Eulàlia, a la qual pertanyia la família. Així, disposat pel senyor Peña i per l’oncle 

Teodor, l’endemà, dia 5 de maig, tal com marcava la tradició cristiana 

mallorquina, la Seu de Palma obria les seves portes majestuoses per acollir 

l’infant menut, acabat de néixer, embolcallat com una orquídia en un vestit de tul 

blanc. Fou batejat amb el nom de Joan Baptista Alcover i Maspons. Mentre la mà 

de l’oncle Teodor vessava les aigües baptismals sobre el cap petit del qui seria 

poeta i gran orador de Mallorca i pronunciava el seu nom, els seus avis paterns 

(Joan Alcover i Josepa Jaume) i els seus avis materns (Francesc Maspons i 

Mariana Serra), que havien vengut a Palma per estar al costat de la seva filla, 

contemplaven amb ulls joiosos el seu nét. L’àvia Mariana Serra, quan sojornava 

llargues temporades a Mallorca, afaiçonava l’esperit d’aquell infant amb els 

ritmes i les melodies de les cançons de bressol de Catalunya i omplia el seu cor 

de llegendes i de tradicions catalanes. Anys més tard, el 1904, a Humanització de 

l’art, Joan Alcover recordaria amb sentiments de tendresa nostàlgica com 

d’infant havia après a estimar Catalunya dels llavis de l’àvia Mariana Serra que 

vessaven paraules melodioses. Ella amb gran dolcesa li havia encomanat tots els 

ritmes musicals i totes les belleses de la pàtria quan els hi evocava amb una punta 

d’enyorança a la mirada: 

 
“D’infant, Catalunya fou per mi la regió del somni. Figureu-vos una àvia que parla an el 
seu nét; l’enyorança de cabells blancs evocant la imatge de la pàtria absent, i la il·lusió de 
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la infantesa recollint ses paraules. Com la pintarien! Així aprenguí a amar a Catalunya i a 

veure-hi la prestigiosa prolongació de ma pàtria natural.”17  
 

La venguda del petit Joan omplí de gran alegria l’avi Joan Alcover de 

Sóller, que sabia tocar el violí com els àngels i que tantes penúries havia passat 

per sostenir la seva família. Poc s’hauria imaginat que la música que corria 

vigorosa per les seves venes convertiria aquell infant virginal en el gran poeta de 

Cap al tard, que immortalitzaria el seu nom. L’avi Alcover, emocionat pel 

misteri del nouvingut que feia bategar el seu cor d’artista, fruí poc temps la joia 

de contemplar aquest nét que vessava dolces carícies amb la seva mirada oberta a 

l’enigma poètic. 

Vint anys més tard, quan Joan Alcover de Sóller ja havia deixat aquest 

món, Joan Alcover, el nét que duia el seu nom i la seva llavor d’artista, l’evocaria 

al poema El Retrato de Poesías (1887), dedicat a Pere d’Alcàntara Penya, el qual 

havia sabut plasmar amb tal perfecció l’ànima de l’avi Alcover, que la seva 

imatge semblava vivent en aquella tela. El novell poeta que s’estrenà amb 

Poesías albirava entre boires, com en un somni ple enyorança, la figura de l’avi, 

que l’havia sostingut amorós entre els seus braços a la pica baptismal del temple 

de la Seu, i endevinava la imatge de l’artista que com una dolça presència feia 

brollar notes màgiques del seu violí: 

 
 “Veinte años han pasado, lo recuerdo 
 como el sueño de un sueño; y sé que él mismo, 
 al llevarme a la pila del bautismo, 
 dorado porvenir trazóme allá. 
 Agora en torno miro... En polvo caen 
 Palacio, peristilo, cruz de piedra... 
 ¿Y el padre de mi padre? Entre la yedra 

 brilla su nombre ya.” (PC, 516)18 
 

Amb la mirada absorta per la llunyania rosada de la tendra infantesa, el 

novell poeta escolta, encara adormit en el bressol, un batre d’ales angèliques que 

es desfan harmonioses entorn seu. Llavors, l’infant virginal, quan es desperta del 

somni profund al so de les notes que s’inflamen irisades al bes de l’arc del violí, 

s’admira corprès. I els seus ulls s’omplen, embadalits en el silenci meravellat, 

                                                 
17 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art” dins Obres Completes, de Joan ALCOVER MASPONS 

(Barcelona: Editorial Selecta, 1951), pàg. 230. [Des d’ara emprarem l’abreviatura OC per referir-nos a 
aquesta obra.] 
18 Citam, amb l’abreviatura PC i el número de la pàgina entre parèntesis, les poesies de Joan Alcover 
per l’edició de Poesia completa de Joan Alcover i Maspons. A cura de Maria Antònia PERELLÓ 
FEMENIA (Pollença: El Gall editor, 2006). 
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d’aquella melodia que entona l’avi Alcover al peu del seu bres. Així, el cor del 

petit Joan bevia, sense entendre, el licor poètic que destil·laven les ones d’aquella 

música immortal, les quals, sense adonar-se’n, cisellaven la seva ànima de poeta. 

En el crepuscle llunyà de la memòria el poeta a El retrato endevina la 

imatge venerable de l’avi, que adesiara l’agafa de la mà i guia les seves passes 

insegures i vacil·lants pel temple de la Seu. Llavors, amorós, l’aixeca en braços 

perquè els llavis tendres del petit Joan besin els claus del Fill de Déu i s’omplin 

de fe i de tendresa, talment com si l’avi endevinàs les proves a què l’havia de 

sotmetre el destí. Adesiara l’avi i el nét, agafats de la mà, travessen la solitud 

tranquil·la del claustre de pilars gòtics de la Seu, mentre els ulls encisats del petit 

Joan ho contemplen tot amb mirada escrutadora. Encara en tornar a la llar, l’avi, 

que durant molts d’anys ha fet vibrar la música pels convents i per les esglésies i 

s’ha amarat de profunda religiositat cristiana, mostra estampes de sants al seu 

nét, mentre el nin, recolzat als seus genolls amb les seves manetes rosades 

n’acaricia la túnica blava i l’aura divina. 

La infantesa somniosa de Joan Alcover i Maspons transcorria plàcida i 

tranquil·la, arrecerada en la barriada antiga de Palma, bastida de casals 

grandiosos i de patis ombrívols. Els capvespres daurats de primavera gentil, l’avi 

Alcover passava les millors hores al costat del petit Joan, encisat per la claror que 

desprenia la seva mirada càndida. Sortien agafats de la mà i es passejaven pels 

voltants dels carrers ombrívols del barri de la Calatrava. D’esma arribaven fins a 

la Punta d’en Berard, a poques passes de casa seva, vora els canons de bronze del 

baluard que apuntaven cap al mar per una escletxa de les muralles. Aquí, quan el 

sol encenia els últims batecs pel cel ataronjat i s’amagava rere les muntanyes, el 

petit Joan, mentre jugava damunt la gespa, endevinava el gest consirós de l’avi 

que es perdia mar enllà, atent al remoreig suau de les ones, per on antany havia 

vist partir els seus fills cap a les Amèriques.  

El poeta de Poesías volgué retre en el poema El Retrato un homenatge a 

la figura de l’avi Joan, que servava intacta en la seva memòria com una relíquia: 

  
 “O en el claustro de góticos pilares 
 donde la sombra del limón oscila, 
 cruzo con él la soledad tranquila, 
 miro una celda hueca y sin rumor. 
  [...] 
 O junto al bronce del baluarte antiguo, 
 juego en el césped, cuando el sol declina,  
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mientras, al son de la marea, inclina  
su frente en actitud de meditar. 
Su frente cuyo albor ha dilatado,  
soplo ya de otra vida, el pensamiento, 
cual de la rubia tarde el fresco viento 
la línea azul del mar. 
 
O acaricio, apoyado en su rodilla,  
santos de veste azul con nimbo de oro, 
o, dormido en mi cuna, oigo sonoro 
batir de alas angélicas sin fin: 
sueño que se deshace en armonía, 
sintiendo al despertar, con embeleso, 
la nota que se inflama al suave beso 
de su arco y su violín...(PC, 515-516) 
  

Però quan el violí de Joan Alcover de Sóller emmudí, fatigat per la 

vellúria, per l’enyorança del fills absents i per les penúries que havia passat, el 

poeta de Poesías encara era un infant que tot just aprenia a parlar. L’avi, que 

hauria volgut veure créixer la llavor artística que havia deixat sembrada en el si 

d’aquell infant, partí de puntetes per no fer renou i amb notes angèliques de violí. 

A El Retrato el nostre poeta invocaria amb la nostàlgia dels dies perduts el geni 

d’una raça efímera que palpità vigorosa en les venes de l’avi i que delerós voldria 

recobrar per ser-ne la insígnia i l’estendard amb la seva lira: 

 
“Decir no supo adiós, aun balbuciente 

 mi labio, a aquel cuya mirada pura 
vertiera en mí, cual sacra levadura 

 el fuego que en su raza palpitó. 
 Raza que ya se extingue... Sólo alguno, 
 oh vate, adicto como tú, suspira 
 por los manes de ayer... Dadme una lira, 
 que os acompaño yo.” (PC, 517) 
 
 Vint anys més tard, el retrat de l’avi (que dóna títol a El retrato) presidia 

la taula del banquet de Pasqua, entorn de la qual es reunia tota la família Alcover. 

Pere Alcover i el seu germà Teodor segons narra el poema, mentre 

aixecaven amb la mà tremolosa la copa de vi per brindar, estengueren la seva 

mirada trèmula entorn del retrat del seu pare, com si els beneís des de l’altura. 

Llavors l’infant, amatent a tot quan s’esdevenia al seu voltant, s’adonà que una 

“gota humedeció en silencio la mejilla del padre y del hermano.” El poeta, 

arrecerat al record de la infantesa, ja havia pres el relleu de la flama artística que 

havia encetat Joan Alcover de Sóller durant la seva joventut i ara revivia en la 

seva ploma la càlida imatge de l’avi enyorat.  
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Feia dos anys, el 1856, que el govern de Joaquín Baldomero Espartero 

havia caigut i s’havia instaurat un nou règim moderat, de caire molt conservador, 

liderat per la Unió Liberal. El nou aire moderat de la política espanyola recollia 

les aspiracions de la petita burgesia mallorquina, a la qual pertanyia la família 

Alcover Maspons. Per aquesta època, devers el 1858, va néixer el segon fill del 

jove matrimoni: Josep Alcover Maspons, que va ser el germà i el company amb 

qui el nostre poeta mantingué una relació fraternal més profunda que amb la resta 

dels seus germans, car, malgrat els tres anys i busques de vida que els separaven, 

s’uniren atrets per unes mateixes vivències juvenils. Els dos germans no 

solament compartiren el mateix sostre familiar, sinó que visqueren unes mateixes 

inquietuds intel·lectuals durant aquests anys de l’època moderada que precediren 

la Revolució de Setembre de 1868.  

Pere Alcover esdevingué un pare de família amorós, que sabia vessar 

tendres carícies sobre el cor del petit Joan. Cada dia, durant les nits càlides del 

pleniluni de l’estiu, després de sopar, mentre Teresa Maspons adormia entre els 

seus braços el petit Josep, el relator de l’Audiència agombolava amb joiosa 

complaença el seu fill major. Agafats de la mà, pare i fill sortien a passejar a 

ritme harmoniós sota la mirada pàl·lida de la lluna pels carrers que envolten la 

Seu i el Palau de l’Almudaina, rere el recinte emmurallat de Palma, a prop del 

carrer del Beat Alonso. En una d’aquestes passejades de lluna plena, quan ja 

tornaven a casa seva, es toparen vora el Palau de l’Almudaina amb l’il·lustre 

Jeroni Rosselló, que es deturà a saludar l’eminent advocat. El petit Joan, 

d’esperit contemplatiu per naturalesa, observà el pas lent d’aquest senyor de 

bigoti i barbeta rossos i unes ulleres d’or, que lluïren sota la tènue claror que 

irradiava la farola de llum d’oli. Pere Alcover, que copsà en la mirada encisada 

del seu fill la impressió que li havia produït, li digué que era Jeroni Rosselló, 

Mestre en Gai Saber. El petit Joan, interessat, volgué saber què significava 

aquest títol. I a la seva curiositat el seu pare respongué amb una referència a la 

restauració poètica dels Jocs Florals, iniciada a Barcelona amb la Renaixença 

catalana, així com també li parlà dels llorers que Jeroni Rosselló hi havia 

conquerit. Era el principi del camí que un dia havia de dur Joan Alcover fins a les 

tertúlies literàries del Mestre en Gai Saber i iniciador de l’edició de l’obra de 

Llull. Anys més tard, el 15 de juny de 1915, Joan Alcover recordaria aquesta 
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anècdota de la infantesa al discurs El lulismo en Mallorca desde mediados del 

siglo XIX, davant l’Ajuntament de Palma: 

 
“Entre mis recuerdos de niño, flota uno, al parecer insignificante, que no se ha borrado 

nunca. En una noche apacible de verano, mi padre y yo nos retirábamos de nuestro 
diario paseo; al doblar una esquina del barrio de la Almudaina, cambiamos el saludo con 
un señor, algo inclinado hacia delante, de paso lento, bigote y perilla rubios y gafas de 
oro que brillaron a la luz del farol. Mi padre me dijo luego: ―Este señor es don 
Jerónimo Rosselló, Maestro en Gay Saber.―  Maestro en Gay Saber, ¿y qué es eso? ― 
Me lo explicó mi padre, me dió noticia de la restauración poética iniciada en Barcelona 
y de los laureles conquistados por el Joglar de Mallorca.  Y a los pocos años tomé 
asiento por vez primera en la tertulia literaria que aquel señor presidía, con su bata roja, 

en su despacho de letrado. Desde entonces me honré con su amistad y su trato.”19 
 

La família i la hisenda de Pere Alcover Jaume creixien esplendoroses i 

corrien paral·leles com dos meandres. Feia un any que la reina Isabel II havia 

vengut a Mallorca, emparada pels sectors moderats de la noblesa local, per 

guanyar-se les simpaties dels grups tradicionals que l’homenatjaren, després 

d’inaugurar el Teatre Principal, amb un gran ball al Círculo Mallorquín, quan 

l’estiu de 1861 el jove advocat pogué comprar a Maria Rosa Colom una porció 

de terra, situada a la vila de Gènova, en el terme de Son Bono. Dos anys més 

tard, enmig del fervor popular, el batlle de Palma inaugurà, com a penyora de 

fidelitat a la monarquia, un monument a Isabel II a l’actual Plaça de la Reina.  

Era la tardor de 1863 i Pere Alcover Jaume, com molts de ciutadans, respirava 

aquest ambient carregat de submissió a la monarquia borbònica i al poder central. 

Fou llavors quan, el vint-i-tres d’octubre d’aquell any, decidí comprar un altre 

tros de terra, al costat del primer. Aquí, en aquesta finca rústica de Gènova20, que 

tenia una extensió de 173 metres i contenia una casa àmplia, la família anava a 

passar els estius abrusats de calor humida per impregnar-se de llum pura sota el 

bes ardent del sol, per amarar-se de nous aires de llibertat sota la volta estelada 

                                                 
19 Joan ALCOVER: “El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX”, OC, pàg. 580. 
20 Descripció de la casa de Gènova: “Una finca rústica consistente en casa y tierra, situada en la aldea 
de Génova, término de esta ciudad, procedente de la finca de Son Bono, cuartel quinto, zona primera, 
número cuarenta y uno, de extensión de cuarenta y un destres, o sea siete áreas, veinte y ocho 
centiáreas, atravesadas por la carretera de Génova y lindante por Norte con tierra y casa de Vicente 
Martínez y con igual finca de herederos de Miguel Forteza, por Este con el predio de Son Berga de 
Francisco Rossiñol de Zagranada, por Sur con tierra y casa de D. José Casasnovas y por Oeste con 
tierras de Antonio Abram y herederos de Francisco Piña.” Pere Alcover Jaume havia comprat dos 
solars, procedents de la finca de son Bono, a Maria Rosa Colom, a la qual a més havia de pagar un cens 
anual, en dues escriptures diferents. Aquesta finca procedia de l’adquisició de dos solars diferents, un 
comprat el 5 d’agost de 1861, i l’altre el 23 d’octubre de 1863, en un dels quals Pere Alcover edificà la 
casa on la família passava els estius. Així la finca rústica consistia en una casa i una porció de terra, 
situada a Gènova, procedent de la finca de Son Bono i tenia una extensió de quaranta-un destres (uns 
173 m.). [ARM-JA, 6] 
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del firmament i per deseixir-se de la grisor ciutadana, que s’amagava rere les 

muralles de Palma. Anys més tard Joan Alcover, en parlar d’aquesta casa a 

Gènova, s’hi referirà amb el nom de Cor Marí. 

En aquest llogaret de Gènova, en el predi de son Berga, que s’aixeca 

damunt un turó blanc i corona la vall pintoresca estesa als seus peus, el nin Joan 

Alcover esplaiava els dies rigorosos de l’estiu en jocs infantils en companyia 

d’altres infants. Anys més tard aquests jocs plens d’entusiasme serien recreats de 

forma literària al poema El nido de Poesías, on presenta la història de tres cosins 

Ramón, Roque i Margarita en una petita escena d’amor tendre i juvenil. 

Joan Alcover en evocar aquells estius rigorosos pel llogaret de Gènova enfilà 

aquesta historieta d’amors i de traïcions juvenils. I perfilà el retrat de cadascun 

dels seus personatges emportat per la seva vena fantasiosa. Ramón segons la 

descripció del poema tenia el cos prim, els cabells negres i les cames llargues 

com un llebrer. Era un esperit bellugadís, viu i apassionat, que es guiava per 

il·lusòries quimeres. Tant li era robar ametlles dels camps que envoltaven el 

predi com recitar les faules d’Iriarte i de Samaniego. Roque, en canvi, era d’un 

temperament més apagat i reflexiu. Se sentia més atret per les coses del món real 

que pels idealismes inútils i pels somnis vans de Ramón. Era un ésser despert que 

dominava els números i els idiomes. Margarita era com un cigne blanc i esvelt, 

que encenia espurnes d’amor en els dos cosins adolescents. Ramón, Roque i 

Margarita ―diu el poeta de Poesías a El nido (escrit el 1883, quan ja tenia vint-i-

nou anys)―, sota la calma celeste d’aquell paratge, es desfogaven de les 

inquietuds juvenils, que ja pujaven ardoroses del fons de la seva ànima, i s’obrien 

sense adonar-se’n als somnis inefables d’adolescents, que jugaven i aprenien a 

ser homes grans: 

  
  “Eran Roque, Ramón y Margarita 
  tres primos que de Génova en la aldea, 
  que un pintoresco valle señorea, 

   pasaban el rigor de los estíos, 
  en esa tierna edad en que alborea 
  la aurora de los vagos desvaríos; 
  en que turbando la celeste calma 
  de la inocencia, oscuros o risueños, 
  empiezan a subir del mar del alma, 
  como fantasmas de vapor, los sueños; 
  en que deseos locos, inefables, 
  la comezón del ánimo entretienen, 
  y en medio de los juegos sobrevienen 
  accesos de fastidio, inexplicables, 
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  que apagan bruscamente el alborozo; 
  en que se aprende lo que no se estudia, 
  en que el amor su música preludia,  
  en que se pasa, en fin, de niño a mozo.” (PC, 505-506)  

 

Aquí, en aquesta vila enlairada, de prop de Palma, amarada de sol i de 

brisa marina, l’infant Joan Alcover es transformava de nin en adolescent, es 

despertava a l’ànsia inefable d’un desig abrusat i al goig de viure, que aletejava 

entorn de la bella poesia. Atalaiat a la finestra de El nido el poeta reviu de bell 

nou aquells estius a Gènova, on es reunien les famílies, que formaven la colònia 

estiuenca, per passar la fresca dalt de les terrasses obertes a l’aroma dels arbres i 

de les flors, sota l’aura lluminosa de la nit que banyava les cases, la muntanya, la 

vall i es perdia per la mar llunyana. Joan Alcover evoca les vetllades de l’estiu 

que passava a Gènova amb la seva família i veia com la gent feia tertúlia a la 

fresca per esplaiar-se i una munió d’al·lotells es divertia entre jocs, com la 

gallina cega, tal com hi juguen a la ficció literària Ramón, Roque i Margarita. El 

poeta, emportat per la nostàlgia d’aquest passat, evoca amb aire de la Mireia 

de Mistral les corregudes infantívoles per l’ampla muntanya i pels camps 

sembrats d’aquella vila, com s’enfilaven pels arbres i pels terrats per caçar nius 

d’ocells. Aquest passatge d’El nido, en què Joan Alcover recrea l’escena de 

Roque enfilat a l’arbre per agafar un niu de petits ocells i oferir-lo a Margarita 

com a mostra del seu amor, presenta alguna semblança amb l’episodi del cant 

segon de la Mireia de Mistral, en què Vicent recull de la soca d’un arbre un niu 

de pimparrins per manifestar el seu amor a la jove Mireia com si fos un pom de 

roses. 

 Emmirallat en les aigües de la seva infantesa, el nostre poeta a El nido 

perfila l’eufòria d’aquells infants que transcorria entre corredisses i pessics i, 

volta qui volta, descobrien per primer cop la febre dels sentiments abrusats que, a 

la ficció poètica, sorgeixen al contacte dels dos adolescents amb la pell blanca de 

Margarita.  

 

 LA CASA DEL CARRER DEL BEAT ALONSO 

 
L’amor entre Pere Alcover Jaume i Teresa Maspons Serra havia 

fructificat com un arbre esplendorós al llarg d’aquells anys i havia donat vida a 

sis fills més: Josep (que seria notari de Palma i polític maurista), Francesc de 
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Paula (que moriria als tretze anys), Pere (que també seria notari, primer a 

Ciutadella, després a Sóller i finalment a Palma), Antoni (que esdevindria 

funcionari de Telègrafs), Francesc de Paula (que seguiria la trajectòria dels seus 

avantpassats en aigües d’ultramar i que segons Jaume Vidal Alcover fou 

militar, residí a Àvila, on es va casar, i després a Madrid21) i Josepa i Frederic 

(els quals moriren prematurament a la infantesa). Anys més tard, amb la 

composició dels versos de La Serra, el poeta evocaria el record de la petita 

Josepa, associada a la corranda popular que li cantava la vella minyona de casa, 

quan la sostenia amorosa damunt la seva falda maternal i la feia saltar sobre els 

genolls, “entre esclats de tendresa efusiva i joganera.”22 El record de la germana 

Josepa, que morí essent encara un infant, quedà per sempre associat a la cançó 

del “Copeo, copeo, copeo traïdor / roseta encarnada, / si t’he agraviada, / jo et 

deman perdó...”, que el poeta havia sentit dels llavis de la minyona i del ball 

popular mallorquí, el qual li havia impregnat la memòria afectiva de dolces 

enyorances i tendreses efusives.23   

La primavera de 1864, quan per l’aire enrarit del 21 de març surava una 

espurna revolucionària que havia d’esclatar a la tardor de 1868, Pere Alcover va 

comprar a Joan Guillaume i Mercadal una casa, senyalada amb el número 

seixanta del carrer del Beat Alonso.24 Era una casa ampla que tenia una planta 

baixa i un pis principal, rere els quals s’estenia un petit jardí amb una font que 

vessava melòdiques tonades sota la mirada d’un xiprer adormit, que plantà la mà 

amorosa del jove advocat Pere Alcover. El jardí d’aquesta casa del carrer de Sant 

Alonso era espaiós, puix que s’unia amb l’hort de tarongers de la casa de 

Sebastià Tomàs, que s’erigia ferma al costat de la dreta. El jardí de Pere Alcover 

limitava amb el de la casa de darrere, que quedava situada just a la seva espatlla, 

oberta al mar.  

A prop s’estenia confús entre els arbres de l’“hort senyorívol” el jardí de 

la Casa dels Poetes, on “creixia la rama d’antiga olivera” “per fer-lo més 

                                                 
21 Vegeu Jaume VIDAL ALCOVER: “Les Literatures de Joan Alcover”, op. cit., pàg. 220. 
22 Joan ALCOVER: “Nota a  La Serra”, dins “Notes a les Poesies catalanes”, OC, pàg. 130. 
23 Ibídem.  
24 Segons l’escriptura era “Una casa consistente en botiga, entresuelos, zaguán, huerto, piso principal y 
desván, sita en esta capital y en su calle que se llamó Borne de Santa Clara, después de San Alfonso 
[sic] Rodríguez, y hoy del Beato Alonso, señalada con el número sesenta moderno de la misma antes 
con los números cuarenta y uno, cuarenta y dos y cuarenta y cinco de la manzana cuarenta y uno, 
después cuarenta.”  [ARM-JA, 6] 
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ombrívol”, enmig del qual s’erigia el brollador d’una font que vessava música 

dolça, sota la mirada diabòlica d’un faune mutilat. Aquí el nostre poeta amb els 

seus germans Josep i Pere, a recer de l’ombra florida i “tombats a la molsa” 

passaren les millors hores de la seva vida, com recordà trenta anys més tard Joan 

Alcover en els versos elegíacs de La relíquia: aquí, dins la piscina “guaitàvem els 

peixos, / collíem poncelles, / caçàvem bestioles, / i ens fèiem esqueixos, / 

muntant a la branca / de les atzeroles...” Era el jardí abandonat de l’anomenada 

Casa dels Poetes, d’estampa romàntica, flanquejada a cada costat de la porta de 

l’entrada per una estàtua grega, amb la túnica solcada de regalims i coberta de 

molsa. Era una casa mig abandonada d’estil renaixentista, al costat de la qual 

s’estenia un ampli jardí, on creixien les ortigues d’un verd sucós i les herbes 

inundaven de fresca humitat i de noblesa marcida els seus bancs de pedra, 

arrecerats a l’ombra d’uns pins. Els germans Alcover entraven al jardí abandonat 

que destil·lava aromes d’antigues fragàncies per les seves fulles caigudes: era 

l’essència de la poesia, que tant havia d’impressionar l’ànima malalta d’ideal i la 

paleta modernista de Santiago Rusiñol. En aquest jardí desolat, enmig d’una 

Venus que tenia un tors mutilat i el somriure diabòlic d’un faune sense cap, els 

tres infants passaren els instants més feliços de la infantesa a “l’ombra florida” 

de l’esponerosa olivera. Pujaven sobre la soca torçuda de l’arbre centenari que, 

amorós, es vinclava i penjaven la corda de l’engronsadora “al forc de la branca 

senyora i majora” de la rama d’antiga olivera i, “venta qui venta”, folgaven i 

reien “fins que la vesprada la llum esvaïa / de l’hora roenta, de l’hora encantada.” 

A l’edat madura, quan Santiago Rusiñol li demanà uns versos per il·lustrar la 

pintura que figura a l’àlbum Jardins d’Espanya, el poeta tornà a contemplar de 

bell nou l’estampa de la font de la infantesa, que ja no vessava aigua, i la imatge 

d’aquest faune rosegat pel vent de la mar, que cantava amb ell la seva mateixa 

dissort. Llavors volgué immortalitzar-los en els versos elegíacs de La relíquia 

amb la significació profunda i simbòlica de la derrota, de la joventut perduda: 

 
“Faune mutilat, 
Brollador eixut, 
Jardí desolat 
De ma joventut... 
Beneïda l’hora  
que m’ha duit fins aquí.  

                               La font qui no vessa, la font qui no plora, 
     me fa plorar a mi.” (PC, 221) 
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Màrius Verdaguer assegura que el jardí de la Casa dels Poetes és el jardí 

que confrontava amb el de Joan Alcover i potser antany n’havia format part. 

“D’una vella olivera penjà durant molts d’anys un tros de corda, deixalla de 

l’engronsadora on s’havia engronsat el poeta en la infantesa,”25 la qual 

simbolitzaria la despulla podrida d’un món irremeiablement esbucat. 

La casa de Pere Alcover i la de Sebastià Tomàs eren dues finques 

contigües, una al costat de l’altra, a les quals ambdues famílies tenien dret de pas 

i compartien l’hort senyorívol, la cisterna del pou i la font del jardí.26 La família 

Alcover i la família Tomàs estaven condemnades a veure’s de grat o per força, 

malgrat la incomoditat que això els devia suposar. Per aquest motiu, al cap d’uns 

mesos modificaren aquests drets de pas i servituds, que retallava la llibertat 

personal i la intimitat de cada un i podia donar lloc a reticències. Així es disposà 

que Pere Alcover cedís el seu dret de poder treure l’aigua del pou, encara que 

Tomàs li deixà fer una sèquia. A canvi, Pere Alcover pogué usar de manera 

exclusiva la bugaderia i el porxo, que abans eren compartits per ambdós. Sovint 

el poeta sentia el brogit suau i tènue de les feines casolanes, que cada dia pujava 

de la bugaderia. En aquesta casa i en aquest jardí, obert a la blava petxina de 

l’horitzó, va créixer alegre el nostre poeta, on sentia la remor confusa del mar, 

que arribava a la riba, besava els peus de les muralles i es confonia en la seva 

ment infantívola com una blanca esperança. Aquí, en aquest niu, assegut entorn 

de la dida pagesa amb els seus germans més petits, Joan Alcover aprenia els mots 

poètics de la llengua del poble mentre escoltava, encisat, les rondalles i les 

llegendes silvestres que vessaven com un dolç murmuri dels seus llavis rústics. A 

Pere Alcover, quan la feina de Relator de l’Audiència li ho permetia, li agradava 

estar en contacte amb la terra, esbargir-se pel jardí de casa seva en companyia 

dels fills, que corrien esvalotats rere les bestioles. Volgué despertar-los l’amor a 

la natura: construí un colomer al porxo i sembrà un xiprer al voltant d’aquell hort 

                                                 
25 Vegeu Màrius VERDAGUER: La ciutat esvaïda (Palma: Editorial Moll, 1977), pàg. 119-120. 
26 La casa, com diuen les escriptures del notari, limitava amb dos veïns: “Son sus linderos a la derecha 
entrando casa de D. Sebastián Tomás, y por izquierda y espalda casa y huerto de los hermanos D. 
Gabriel y D. Luís Castellá: van anejos a la finca el condominio de una cuarta enclavada en la misma y 
en la contigua del nombrado Tomás, y común a ambas casas: el derecho de sacar agua del pozo, algibe 
y fuentes existentes en la de Tomás: el de transitar a este fin por dentro de su huerto y el de 
aprovecharse por el dueño de la que se trata de las partes de desván de la de Tomás enclavada en 
aquella. Y sobre ésta resulta estar impuesta a favor de la de Tomás la servidumbre de hacer coladas en 
la dependencia de la de Alcover destinada al efecto y la de paso para comunicar con la misma.” [ARM-
JA, 6].  
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per fer-lo més senyorívol, com una manera d’evadir-se de la grisor quotidiana i 

de poder compartir amb els seus fills la bellesa d’un jardí fet a la mesura de 

l’home. Anys més tard, al poema elegíac El ciprés de mi huerto, Joan Alcover 

recordaria, amb malenconiosa enyorança, el perfum aromàtic que destil·laven les 

branques d’aquest xiprer adormit sobre el balcó de la seva cambra i el goig 

infantil que assaboria els capvespres encantats d’aquesta època a l’ombra de 

l’arbre amic. A la maduresa, el poeta, en tornar davant l’esvelt xiprer que ha 

crescut en el seu cor, sent la nostàlgia del temps irremeiablement perdut de l’alba 

primaveral. I la seva imatge, marcida de tantes llunes, és el mirall de la seva 

ànima que li retorna tot l’esplendor d’antiga bellesa d’uns dies encisats de 

fragàncies sota el bes alegre del sol:  

 
“Alto ciprés que quiero como hermano, 
pues te plantó la mano  
del padre mío en el humilde huerto, 
ahora desmedrado y casi muerto, 
que en los albores de mi alegre infancia, 
recién plantado como tú, crecía 
vertiendo al florecer tibia fragancia, 
que a los balcones de mi hogar bañados 
por el aliento de la mar vecina, 
cuando en torno sentados 
de la vieja nodriza campesina, 
en las vigilias del abril serenas, 
mis hermanos y yo, mudos y atentos, 
sin pestañear ni respirar apenas, 
oíamos sus cuentos 
de hadas y encantamientos, 
gozando, sin saberlo, en la rudeza 
de aquella boca sin aliño, el casto 
aroma de la flor de la belleza. 
Imagen, al miraros, me parece, 
alto ciprés, tu rígida figura, 
y el huerto sin verdura 
que junto a ti marchito languidece, 
imagen de mi alma en que no crece 
ni la dulce ilusión ni la alegría, 
y como tú, cercado de maleza, 
sorbiendo el jugo de mi vida, un árbol 
pujante y vigoroso 
levántase no más, y es la tristeza.” (PC, 614-615) 

 

 Així, l’antic xiprer de la infantesa havia donat pas a l’arbre de la tristesa, 

de la malenconia i de l’enyorança com un auguri de les elegies de Cap al tard. 

La casa del Beat Alonso, número seixanta, que en el llindar del temps 

seria del nostre poeta, situada al bell mig del casc antic, en la barriada de sa 

Calatrava, rere les muralles de Palma, quedava, per un costat, a tocar de mà del 
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claustre de Santa Clara i a dues passes de la Seu; i, per l’altre, l’església de 

Monti-sion, l’església de Santa Eulàlia i el convent de Sant Francesc. Aquí, sota 

la mirada del faune del jardí de la Casa dels Poetes i acariciat per l’esguard 

amorós del campanar de les clarisses, Joan Alcover va bastir els primers jocs 

d’infant i féu volar l’estel dels seus somnis mar enllà de la seda blavosa de 

l’horitzó.  

Però la infantesa del nostre poeta no solament va transcórrer entre els 

jardins de rere les muralles de la Seu de Palma i de la finca rústica de Gènova, als 

peus de “Na Burgesa”, sinó que s’esbargí per les altívoles muntanyes que 

coronen la rica vall de Sóller, d’on era l’avi violinista. Per la primavera, quan tot 

es desperta i riu, Pere Alcover Jaume baixava amb els fills fins a la rica vall de 

Sóller, “estesa entre serrals”, per refugiar-se algunes setmanes en una masia de 

muntanya. En aquesta “vila d’ombrívols carrerons”, “on totes les vivendes tenen 

un hort al fons”, Joan Alcover s’esplaiava bulliciós per l’ampla verdor i assaboria 

l’aroma dels tarongers que surava per l’àuria naturalesa sollerica, en companyia 

dels seus germans (Josep, Pere i Antoni) i d’altres infants bellugadissos de la 

contrada, que s’afegien al grup infantil. Lluny de la mirada domèstica, els 

germans Alcover, amb el fill del sabater, del notari, del metge, de l’hortolà, del 

missatge... corrien com esbarts d’ocells a l’aire lliure, trescaven descalços per 

l’hort de la masia de muntanya i sentien el goig de viure a les plantes dels peus 

enmig d’aquest paradís de verds tarongers, retallat en el cel blavós. Joan Alcover, 

quan ja tenia cinquanta anys, el 1904 evocà a Humanització de l’art davant un 

auditori d’intel·lectuals distingits de l’Ateneu Barcelonès aquestes vivències 

sensuals i llunyanes de la tendra infantesa amb la natura, com el gaudi més sincer 

i més fecund a què pot aspirar  l’home lliure:  

 
“Entre els records de ma adolescència torreja una masia de muntanya, on per breus 

setmanes m’era permès conèixer lo que és viure. Amb mos germans i jo venien a juntar-se 
el fill del sabater, del notari, del metge, de l’hortolà, del missatge i altres minyons del 
terme; i amb la fraternitat d’aquells anys delitosos, única vertadera, perquè s’exhala del cor 
i de la sang verge i no de les teories dels drets de l’home i de la igualtat professada i no 
sentida, gaudíem de la naturalesa amb afició tant més sincera com que no s’analitza, ni es 
coneix, ni s’explota líricament a si mateixa. No bé ens trobàvem lluny de la vigilància 
domèstica, els qui dúiem sabates solíem descalçar-nos; i encara em sembla sentir en les 
plantes dels peus la tèbia dolçor de la terra esclafada pel sol de primavera. Donava ingrés a 
la masia un corredor llarguíssim, coronat de parres. A l’una banda, un jardí a la inglesa, 
farcit de flors i papallones, elegant i pulquèrrim; a l’altra banda, l’hort, vessant de les 
marjades plenes d’ombra, misteri i brunzir d’abelles i cantúries de nius i de salts d’aigua, 
se disputaven la nostra preferència. I nosaltres, menyspreant el jardí, anàvem sempre a 
l’hort, no per a collir-hi fruites, que sols n’hi havia en esperança; mes l’esperança per si 
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sola, afalagant l’instint estètic i l’instint utilitari, bastava per a ungir-lo de poesia. El jardí 
representava la bellesa vana i decorativa. L’hort, esplèndida promesa, revelava als sentits i 

a la imaginació, amb forma rica i complexa, la fecunda maternitat de la natura.”27  
 

Joan Alcover durant les blanques primaveres de la seva infantesa creixia 

amb la fraternitat sincera, enmig d’aquest auri paradís de valls i de muntanyes 

esmaragdines, a l’ombra quieta dels fullatges dels tarongers, que l’acaronaven i 

l’amaraven de tendres aromes. I, enmig d’aquesta Arcàdia, sense adonar-se’n, 

s’obria a la fecunda sensualitat de la natura, que li deixondia la fantasia somniosa 

i li revelava els secrets de la vera poesia. 

Les paraules de Joan Alcover, que defensa el contacte de l’home amb la 

natura com a paradigma de la llibertat individual de l’ésser, com a expressió de la 

bondat i de la vera fraternitat que uneix els esperits més nobles, contenen tots els 

aromes de la filosofia del bon salvatge de Rousseau. És la visió idealitzada del 

paradís perdut de la infantesa i del món rural, on les virtuts de l’home es 

conserven en estat pur com les joies de la naturalesa que després la societat 

inevitablement corromp. 

 

 ESTUDIS DE BATXILLERAT 

 
Arribà l’hora de conèixer les primers lletres i Pere Alcover deixà el petit 

Joan en una de les poques escoles unitàries de primera ensenyança, que 

s’aplegaven entorn d’aquella barriada.28 Segons Bartomeu Forteza, estudià “les 

primeres lletres amb Antoni Portell i la Primera Ensenyança amb el Mestre 

                                                 
27 Joan ALCOVER: Humanització de l’Art, dins OC, pàg. 227-228. Antoni Comas situa aquestes escenes 
a la possessió de Son Martí, a Calvià, encara que no esmenta d’on ha extret aquesta informació, que, a 
nosaltres, no ens sembla probable. Diu que “a aquesta possessió, que estava en plet, la família Alcover 
tenia possibilitat d’anar-hi pel càrrec que tenia el pare a l’Audiència.” Vegeu Antoni COMAS: Joan 
Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra (Barcelona, Dopesa, 1973), pàg. 122. A 
nosaltres, però, ens sembla més lògic situar aquest record d’infantesa a Sóller, d’on procedia l’avi i on 
més tard Joan Alcover situarà una altra escena de la infantesa a l’endreça Record de Sóller. 
28 Respecte a les escoles primàries d’aquesta època hi ha molt poques dades, tal com assenyala Pere 
Fullana a la biografia d’Antoni Maura, que va néixer un any abans que el nostre poeta: “A hores d’ara, 
encara és difícil conèixer amb exactitud la situació escolar a Palma en aquells decennis de 1840 i 1850. 
A la ciutat hi havia una vintena d’escoles públiques de primeres lletres i un bon nombre de petits 
col·legis privats, alguns dels quals regits per clergues, com ara el que havia constituït Jeroni Bibiloni el 
1849. En aquell decenni de 1850 hi havia alguns centres escolars urbans especialment rellevants, com 
ara el del professor Civera i el de l’exteatí Josep Ferrà Puigserver, al carrer de la Unió, de Palma, on 
sabem que cursaren els estudis primaris alguns dels companys d’Institut d’En Toni.” Pere FULLANA I 

PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925) (Palma: Lleonard Muntaner editor, 
1998, pàg. 21.  
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Jaume Balaguer”29 i manifestà més inclinació per les assignatures de lletres, 

especialment pel llatí, que per les matemàtiques.  

Encara corria la tardor de 1864 quan Joan Alcover hagué de començar 

l’ensenyament secundari a l’Institut Balear, situat al convent de Monti-sion 

―que havia estat donat per Carles III per als Estudis de Mallorca―, a prop de la 

casa del carrer del Beat Alonso, en el nucli de cases que basteixen la barriada 

antiga de Palma, tot vorejant la Catedral d’estil gòtic.  

L’Institut Balear havia estat fundat l’agost de 1835, amb motiu de 

l’exclaustració dels jesuïtes, perquè es dedicàs a l’ensenyança secundària. 

Impulsat pels nous aires renovadors de la Instrucció Pública que volia 

transformar la societat illenca, obrí les portes als primers alumnes el gener de 

1836. Amb la restauració de la Universitat literària el 1840, l’Institut Balear 

quedà integrat a la Universitat fins que el 1842 aquesta quedà suprimida per reial 

ordre i es restablí l’institut, que llavors es convertí en la màxima institució 

acadèmica de les Illes. A partir de 1846 es confià la direcció de l’Institut a 

Francesc Manuel de los Herreros, un home de gran talent que “consagrà tota la 

seva vida laboriosa al foment de la Instrucció Pública a Mallorca i a la difusió de 

la cultura.”30 Francesc Manuel de los Herreros exercí com a Director del centre 

fins al 1900, any en què fou jubilat. L’Institut Balear va ser una conquesta en el 

camp educatiu dels sectors liberals de la societat mallorquina que seguien els 

ideals propugnats pels il·lustrats, en especial els de Gaspar Melchor de 

Jovellanos, que influí de manera directa en la creació de l’Institut Balear.  

Gaspar Melchor de Jovellanos, quan vengué desterrat a Mallorca a passar 

un exili daurat en el Castell de Bellver, s’adonà de l’endarreriment cultural de 

l’illa. Va ser llavors quan va defensar de manera aferrissada la conveniència de la 

creació d’un centre d’ensenyament secundari a Mallorca: una institució pública i 

oberta a tothom per tal de fomentar la cultura dels ciutadans mallorquins, 

especialment la dels fills de la nova burgesia naixent, com era el cas de la família 

Alcover-Maspons.31  

                                                 
29 Bartomeu FORTEZA: “La poesia d’en Joan Alcover”. Document inèdit reproduït dins la tesi doctoral 
d’Ana LAHERA FORTEZA: Aproximación a la obra de Bartomeu Forteza (Madrid: Universitat 
Complutense de Madrid, 2007). Agraïm al doctor Pere Rosselló la còpia d’aquest document. 
30 Jaume POMAR I FUSTER: Assaig Històric sobre el desenvolupament de la Instrucció Pública a 
Mallorca (Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1990), pàg. 165. 
31 Bernat Sureda  a L’Educació a les Balears en el segle XIX assegura que “Dins l’estructura educativa 
liberal l’ensenyament secundari representava el nivell escolar més clarament dirigit a la formació dels 
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Aviat l’Institut va gaudir d’un gran prestigi entre els prohoms liberals 

illencs, de manera que el 1851 es considerava que les seves instal·lacions eren 

unes de les millors que hi havia a Espanya. El recinte de Monti-Sion aglutinava, 

no tan sols les dependències de l’Institut, sinó que també albergava al segon pis 

el col·legi d’interns per als estudiants que venien de la part forana, l’Acadèmia 

de Medicina i altres establiments. La Biblioteca, que el 1847 va ser convertida en 

biblioteca pública, fou un espai important per a la formació d’aquells joves 

estudiants del segle XIX, ja que arreplegava un fons molt ampli de lectures 

procedent de diverses biblioteques dels convents desamortitzats. Per totes 

aquestes raons “L’Institut Balear va representar durant molts d’anys el màxim 

centre docent oficial de les Illes”.32 L’aura de prestigi que assolí l’Institut en el 

món cultural illenc va fer que fos un centre d’aprenentatge obligat per a tots 

aquells fills de casa bona d’arreu de Mallorca que volien accedir a estudis 

superiors. Pere Alcover Jaume, de professió liberal, arribat el moment, el 1864, 

hi va inscriure el seu fill major. 

Quan el 1864 Joan Alcover Maspons començà els seus estudis de 

batxillerat a l’Institut Balear de Palma, només tenia deu anys. Aquí va conèixer 

Alexandre Rosselló i Antoni Maura i Montaner, que era un any més vell i havia 

començat l’any anterior. Amb Antoni Maura, que seria cap del partit liberal i, des 

de 1881 fins al 1915, controlaria els destins de la vida política illenca i 

esdevindria el president del govern durant l’època de la Restauració, el nostre 

poeta inicià una profunda amistat que durà tota la vida. 

Feia poc, el 1857, que s’havia aprovat la Llei Moyano, que, amb algunes 

adaptacions, es mantingué en vigor més d’un segle, fins que arribà la Llei 

General d’Educació de 1970. La Llei Moyano recollia les aspiracions del 

liberalisme, encara que retallava els aspectes més progressistes, car d’ençà que 

els liberals havien pujat al poder tendien vers posicions més moderades.33 Així, 

                                                                                                                                    
fills de la burgesia.” L’Institut Balear “cobria les expectatives formatives dels liberals mallorquins. Per 
aquest motiu va deixar d’interessar el restabliment d’una Universitat de la qual desconfiaven pel seu 
tradicionalisme, i que va desaparèixer definitivament el 1842 deixant les Illes sense estudis 
universitaris.”Bernat SUREDA GARCIA: L’Educació a les Balears en el segle XIX (Palma: Edicions 
Documenta Balear, 1998), pàg. 25 i 23. 
32 Ibídem, pàg. 23. 
33 “La llei Moyano en la pràctica no feia més que recollir les característiques del sistema educatiu 
existent i que eren fruit dels principis bàsics del liberalisme, retallats en els seus aspectes més 
progressistes a causa del progressiu biaix moderat que s’havia anat introduint des de l’arribada al poder 
dels liberals. La llei establia els tres nivells d’ensenyament que ja existien: el primari, el secundari i el 
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Joan Alcover i Maspons cursà el batxillerat amb el pla d’estudis que havia 

dissenyat Claudio Moyano Samaniego, que introduïa algunes assignatures, que 

segurament posaren els fonaments literaris i culturals del nostre poeta, com 

Gramàtica Castellana i Llatina; Exercicis de Lectura, Escriptura i Dibuix; 

Anàlisi, Traducció i Composició Llatina i Castellana; Rudiments de Llengua 

Grega; Retòrica i Poètica; Elements de Geografia i d’Història Universal i 

d’Espanya... Alguns professors, que destacaren pel seu geni intel·lectual, també 

foren determinants per a la bona formació de Joan Alcover i d’aquells fills de 

casa bona. El joveníssim poeta que bategava en el si de Joan Alcover obria els 

seus ulls profunds i rodons, amatent a tot el que l’escola li oferia. Aprenia amb 

avidesa les nocions de Gramàtica Castellana i Llatina, que ensenyava el 

catedràtic Lleó Carnicer Rochel; les de Geografia i d’Història que exposava 

Josep Lluís Pons i Gallarza, adesiara amb algunes nocions i comentaris de 

Retòrica i Poètica; i les de Psicologia, Lògica i Ètica amb les quals Francesc 

Manuel de los Herreros alliçonava els alumnes amb gran entusiasme. Molts 

d’anys més tard, el 1924, Joan Alcover, en el pròleg que escriví al llibre Treinta 

años de provincia de Miquel dels Sants Oliver, encara recordaria el gest i la 

mirada d’alguns d’aquests professors que tengué a l’Institut, tot resseguint el 

perfil que n’havia traçat el periodista de La Almudaina: 

 
“Son de grata lectura los capítulos dedicados a los años de segunda enseñanza en el 

Instituto Balear. Yo también he sido alumno de aquellos profesores cuya silueta perfila 
Oliver con su especial talento de caracterización: D. José Luis Pons y Gallarza ‘modelo de 
palabra pedagógica insinuante, hecha para la inclinación y para despertar en el alma de sus 
discípulos las vocaciones latentes’; D. Francisco Barceló y Combis ‘no menos pulcro y 
aseado que Pons y Gallarza, alto y seco como él, con barba blanca, recortada a tijera, con 
ojos vivos e irónicos, con un extraño poder de energía y dominación de sus alumnos, difícil 
de compaginar con su naturaleza achacosa y de hemiplégico’; D. Francisco Manuel de los 
Herreros, patriota y trabajador infatigable, dechado de bondad complaciente, maestro de tres 
generaciones, que había conocido a José Bonaparte en los Estados Unidos y ‘de sus andanzas 
juveniles pareció conservar perpetua reminiscencia, con su barba sin bigote a estilo de viejo 
marino noerlandés’; D. Luis Pou, que por si solo daría materia para un libro. Conociole 
Oliver desde 1879 ‘cuando la dolencia que debía acabar en ceguera, había empezado a nublar 
sus ojos vivos y un poco saltones, con su nariz aguileña y picuda, con su boca casi 
desdentada ya como la de Menipo, con aquella inolvidable expresión de toda su figura 
corpulenta y procerosa, que iba desde la gravedad a la ironía, y de la ironía a la expresión 
rabelesiana’. Merced a esta semblanza en que revive el famoso catedrático, prototipo del 

                                                                                                                                    
superior. Tal com havien establert disposicions anteriors, l’ensenyament primari, dependrà dels 
ajuntaments i es dividirà en dos graus l’elemental i el superior. [...] S’estableix l’obligatorietat de 
l’ensenyament primari dels sis als nou anys i es fa responsable del compliment d’aquesta obligació els 
pares o tutors. La gratuïtat absoluta d’aquest ensenyament es limita a aquells qui no el puguin pagar. 
L’ensenyament secundari es donarà als instituts que dependran de les Diputacions, i en el qual hi haurà 
dos tipus d’estudis: els generals, que conduiran al títol de batxiller en Arts, i els d’aplicació, dirigits a 
una formació més professional i que conduiran al títol de perits.” Bernat SUREDA: op. cit., pàg. 28-29. 
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humorismo en acción, los que no hayan conocido a D. Luis Pou se explicarán la popularidad 

que tuvo en vida y subsiste largos años después de muerto.”34 
 

Però fou Josep Lluís Pons i Gallarza que, amb el gest senyorívol, la veu 

mel·líflua i el do de la paraula, seduí la mirada encisada del nostre poeta. Josep 

Lluís Pons i Gallarza, que des del 1849 era catedràtic de Retòrica i Poètica a 

l’Institut de Barcelona, arribà a Mallorca el 1861 per prendre possessió de la 

nova càtedra de Geografia i Història a l’Institut Balear. Pons i Gallarza, quan 

ensenyava Geografia i Història, deixava anar una aura carismàtica, que s’estenia 

més enllà de la seva vena lírica, i arrossegava aquells joves estudiants pel misteri 

poètic i per l’humanisme clàssic. En el trentè aniversari de la mort de Pons i 

Gallarza, el 25 de novembre de 1924 Joan Alcover evocà emocionat a les pàgines 

del diari La Vanguardia l’encís que provocava el seu mestre entre els joves de 

l’Institut: 

 
“Un temps, quasi tota la nostra joventut se congregava al seu entorn. D’En Pons rebia 

estímuls i consells. No era el mestre que més influís per les seues orientacions, però sí 
per la seua sociabilitat. A casa seua obrí l’únic saló d’ambient intel·lectual, embellit per 
la concurrència femenina, on el culte a les lletres s’animava amb aires d’honesta 

mundanitat.”35 
 

Tanmateix el mestre influí el nostre poeta en la contemplació serena i 

equilibrada del paisatge, que adesiara fou una font d’inspiració poètica per a Joan 

Alcover, i en l’aurèola màgica que desprenia En Pons quan parlava de literatura, 

de retòrica i poètica als seus deixebles, ja fos a l’aula ja fos a les tertúlies de casa 

seva. En aquestes mateixes pàgines de La Vanguardia el deixeble expressava 

l’admiració que durant la seva adolescència havia sentit pel seu mestre, fent 

seves les paraules amb les quals Miquel dels Sants Oliver descrivia l’empremta 

que deixava en els alumnes: 

 
“Diu l’Oliver, recordant l’ensenyança que, com jo mateix, va rebre d’En Pons: ‘Era un 

professor model, de paraula pedagògica insinuant, feta per la iniciació i per despertar en 
l’ànima dels deixebles les vocacions latents. A través de les seues explicacions d’història 
palpitava constantment la literatura; i a voltes, si l’assumpte ho permetia o afectava a les 
arrels profundes del patriotisme, sense sortir de to, la seua veu mel·líflua i feble prenia una 

                                                 
34 Joan ALCOVER MASPONS: “Nota preliminar” dins Treinta años de provincia y otros artículos, de 
Miquel dels Sants OLIVER (Palma de Mallorca: Tipografía de Amengual y Muntaner, 1924), pàg. VIII-
X. 
35 Joan ALCOVER: “Josep Lluís Pons i Gallarza”, OC, pàg. 195. 
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extremada calor comunicativa, i els alumnes eixíem encantats d’aquella elegància senzilla, 

tan harmònica amb la seua alta figura i els plecs tombants de la toga’.”36   
 

Però el catedràtic i poeta, nascut a Sant Andreu del Palomar, no solament 

entusiasmava el seus alumnes per les seves dots oratòries, sinó que destacà com a 

preceptista. També va escriure una sèrie de llibres de caire didàctic, manuals per 

al bon exercici del mestre, com Introducción al estudio de los autores clásicos 

latinos y castellanos, Retórica y Poética, Estudio de los autores clásicos, 

segundo curso, Geografía de cursantes, Sumarios de Historia de España y 

Sumarios de Historia Universal.37 Joan Alcover encara en el discurs encomiàstic 

del seu mestre assenyala dues d’aquestes obres que, segurament, foren les que 

quedaren gravades amb més força en la seva ànima amatent i que potser consultà 

al llarg de la seva vida literària: 

 
“Entre els textos que va escriure com auxiliars de les lliçons orals figura la 

Introducción al estudio de los clásicos, obra d’expositor pulcre i discret, on, atenent-se 
als conceptes ja formats, no deixa de manifestar-se l’esguard crític per caracteritzar en 
breus línies les principals figures; i un tractat de Retórica y Poética que es fa llegir amb 
interès, inclús pels qui no accepten les idees i classificacions adoptades per l’autor. 
Sense la limitació imposada pels motllos oficials de l’assignatura, jo crec que En Pons 

l’hauria concebuda amb organisme diferent.”38 
 

 Joan Alcover i Maspons només tenia onze anys quan el juny de 1865 

acabà el primer curs amb la nota d’excel·lent en les assignatures de lletres,39 un 

bon auguri per a l’avenir de qui seria poeta i orador. Aquell estiu de 1865 una 

nova calamitat tornà a caure sobre Mallorca i els seus mals, com els de la gerra 

de Pandora, s’escamparen per tots els racons de l’illa i la inundaren de misèria i 

de mort. Les males condicions higièniques que aleshores encara planaven sobre 

Palma afavoriren el cultiu de bacteris i el mes d’agost feren esclatar una nova 

epidèmia de còlera que causà una gran mortaldat i els seus estralls s’allargaren 

gairebé fins a les acaballes de l’any. Per aquest motiu, el nou curs escolar 

s’ajornà un temps. El batlle de Palma Miquel Estade Sabater, d’ideologia 

progressista, que havia estat navilier i que sabia com vèncer tots els embats 

violents de la mar esvalotada, es veié impotent per dominar la fúria monstruosa 

                                                 
36 Ibídem, pàg. 193. 
37 Jaume POMAR I FUSTER: op. cit., pàg. 185. 
38 Joan ALCOVER: “Josep Lluís Pons i Gallarza”, OC., pàg. 193.  
39 Vegeu Jaume POMAR I FUSTER: op. cit. pàg. 188, nota 3. 
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d’una epidèmia que se’n portà prop de 2.175 víctimes mortals a Son Tril·lo, que 

era així com llavors s’anomenava el cementiri de Palma. 

El periòdic de Palma El Isleño es féu ressò del trasbals que l’epidèmia 

causà sobre la població mallorquina i assenyalà la impotència de les autoritats 

sanitàries, que no sabien com frenar el flagell monstruós de la malaltia. Tampoc 

no sabien com podien contenir la fugida dels facultatius, ni sabien com aturar el 

pànic de la gent que s’escapava atemorida de la ciutat en quarantena. Palma 

quedà subjugada sota un terror despietat i el pes d’un silenci mortuori, car 

mancaven els metges i els medicaments per alleugerir el dolor dels malalts, que 

restaven abandonats a la trista misèria i a la pols dels carrers. El 23 d’octubre de 

1865 el diari incorporava entre les seves pàgines un fulletó titulat Revista de 

Palma, en la qual anotava la magnitud d’aquesta tragèdia: 

 
“Asomó el cólera por sus puertas y un grito de horror resonó por todos sus lugares, un 
pánico sin ejemplo apoderándose de todos sus moradores. Grandes y pequeños, ricos y 
pobres, en pocas horas abandonaron sus casas, sus intereses, sus afectos, dejando a 
Palma convertida en un inmenso cadáver, cuyo féretro eran sus bastionadas murallas. 
Las calles estaban desiertas, las casas y las tiendas cerradas. Un silencio sepulcral 
reinaba por todas partes y sólo le interrumpían el tétrico y acompasado ruido de los 
carros fúnebres, la tristísima campanilla del viático cual un último gemido de agonía y 
las oraciones que arrodilladas en medio de la calle dirigían al Ser Supremo todas las 
mujeres. Veíanse transitar tan sólo conmovidas personas que se dirigían a las farmacias 
que quedaron abiertas, para buscar remedio al moribundo. Oíanse gritos desesperantes, 
ayes lastimeros. Aquí llorando una madre y allá el marido, ahí a la mujer, a los hijos, a 

los parientes, a los amigos...”40  
 

Enmig d’aquest panorama desolador, la gent, espaordida, fugia de la 

ciutat per evitar qualsevol contagi, àdhuc dels pares o dels fills. Joan Alcover, 

vers el 1916, evocaria, amb paraules amargues, les escenes colpidores d’aquesta 

epidèmia de còlera que Pere d’Alcàntara Penya va viure de prop, tot oferint ajuda 

i conhort als afectats, i que més tard dibuixà en una de les seves cròniques del 

sainet El cordó de la vila (1865):  

 

“Els homes i els ocells emigren de la ciutat empestada; el pànic i la mortandat van en 
creixença; hi ha malalts que rebutgen els metges, veïns que els apedreguen, pares i fills 
que s’abandonen, cossos amortallats que s’alcen del bagul i de la fossa; per places i 
carrers deserts no es sent més que el soroll dels carros carregats de cadàvers o fugitius; 
se tanquen les botigues i els tallers, plana amenaçador l’espectre de la fam; sovintegen 

                                                 
40 Joan LLABRÉS BERNAL: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, Tom IV (1861-1880) 
(Palma de Mallorca: Imp. Escuela Tipográfica Provincial, 1966),  pàg. 325-326. 
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els exemples de barbàrie, deserció i egoisme, i no manquen en canvi els exemples de 

caritat i abnegació heroica. De tot això fou testimoni i cronista...”41 
 
Quan es produí l’epidèmia de còlera, feia poc que la família Alcover 

Maspons s’havia traslladat a la casa nova de Gènova per escapar de la calor 

d’aquells dies d’estiu abrusador. Aquí el poeta, encara infant, assaboria a frec de 

pell l’esplendor de la naturalesa i la dolça carícia de la brisa marina. Atalaiat en 

aquest mirador, albirava a la llunyania la badia de Palma i “la ciutat serena i 

rosada”, mentre la mort es passejava entre la pols dels carrers i deixava una 

estela de dolor enmig d’un silenci esglaiador. Anys més tard, ja en plena 

maduresa tardorenca, Joan Alcover, amb la mirada perduda per la finestra de la 

memòria, evocà amb to amarg aquest malastre llunyà, que es produí durant la 

seva blanca infantesa, arrecerada en la casa de Gènova, en una de les seves 

poesies que deixà inèdites: 

 
“Un jorn de la nostra llunyana infantesa, 
 des de na Burguesa 
vèiem la bahia, vèiem la ciutat 
 serena i rosada 
 dins la puritat 
            de la matinada, 

qui haguera pensat,  
mirant-la d’enfora, de pau somrienta, 
que el terror buidava places i carrers; 
i allà dins la pesta, com una tormenta, 
hi acaramullava els morts a milers. 
 
 Qui haguera pensat, 
mirant-la d’enfora, de pau somrienta, 
 que la desolava 
un aire de pesta, com una tormenta, 
i allà dins els morts acaramullava. 

 
Mirant-la d’enfora, com a somrienta 
 de felicitat 
qui haguera cregut, que la desolava 
el llamp de pesta, febre violenta 

que allà dins els morts acaramullava.”42 
 

Qui hauria dit a aquell infant, atalaiat al mirador de la vida amb els ulls 

somrients i confiats, que la mort, en el llindar del temps, l’esperaria per colpir-lo 

amb la destral esfereïdora damunt l’enclusa del dolor? Per al jove Alcover la vida 
                                                 
41 Joan Alcover recorda aquest passatge de la història dibuixat per Pere d’Alcantàra Penya al discurs 
“Pere d’Alcàntara Penya i Nicolau”, publicat el juliol de 1916 en el Butlletí de Societat Arqueològica 
Lul·liana. Joan ALCOVER: OC, pàg. 156. 
42 El manuscrit original d’aquesta poesia es troba a la carpeta 493 “Documentació Literària: manuscrits 
de poesies” [ARM-JA]. Poesia recollida a PC, pàg. 436-437. 
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era bella i encantada, car llavors ho contemplava tot d’enfora, com la ciutat 

serena i rosada, i no albirava el vel luctuós que la cobria a la llunyania, ni cap 

demà esgarrifador que es pogués atansar.  

Malgrat l’aspre espant del dolor, que encara surava per les cases de 

Palma, els dies tornaven a la calma de la vida quotidiana i la tardor de 1865, Joan 

Alcover va reprendre el segon curs de batxillerat amb la mirada fixa pels carrers 

endolats, capficat en el silenci planyívol que els emmantellava. Els dies 

s’enllaçaven abraçats un rere l’altre en el si del jovenívol estudiant, fornien 

l’esperit inquiet del futur poeta i cisellaven l’home de lletres, amb nombroses 

experiències enriquidores. Quan arribà la nova primavera de 1866, que es 

deixondia esplendorosa del glaç de l’hivern, la família Alcover tornà a la rica vall 

de Sóller. A la llar familiar, enmig d’aquella placidesa del migdia, “el somni de 

la sesta” senyorejava la casa, com evoca el poeta a Record de Sóller, una estampa 

noucentista adreçada a Josep Carner, com a gest de gratitud perquè li havia 

enviat el manyoc d’Els fruits saborosos el 1906. Però Joan Alcover, que llavors 

tenia aproximadament dotze anys i la sang li bullia per les seves venes 

d’adolescent, mirava aquella esplèndida naturalesa, enjogassada com una deessa, 

amb ulls espolsats i encuriosits, que el convidava a fruir dels plaers sensuals 

enmig d’aquell paradís de pilars esmaragdins. Encisat per aquelles notes de llum 

i de color, es refugià a l’hort i, tombat a l’herba, a l’ombra de la verda branca del 

taronger, assaborí el voluptuós pessigolleig de l’espès herbam pel seu front i el 

brunzir d’insectes que voleiava entorn seu. Atalaiat en aquest recer contemplava 

la natura arran de terra i en la seva imaginació desbordada esguardava la dansa 

de les corol·les vermelles com si fossin ballarines exòtiques. Llavors, el misteri 

de la carn irrompé fogós enmig de la calma idíl·lica d’aquest locus amoenus i 

torbà la quietud del cor de l’adolescent ajagut en l’herba primaveral, en veure 

una joveneta de “cabells a lloure” i “nimbe resplendent” que, per treure’s una pua 

del cos, s’alçà la falda i descobrí la blanca nuesa de la seva cama. I, de sobte, el 

nin, que l’esguardava ullprès, tornà home, fiblat per la sageta d’Eros. Amb la 

visió de la casta donzella angelical, que va encendre, sense adonar-se’n, el cor de 

l’adolescent, Joan Alcover deixà enrere la blanca infantesa virginal i s’inicià, 

abrusat pel desig eròtic, al misteri de la vida adulta, segons confessa el poeta a 

Record de Sóller: 
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 “Mon cor, davant la casta nuesa, va suspendre 
 son ritme; una calrada bullenta vaig sentir; 
 l’esglai que sentiria la bergantella tendra 
 que es creia tota sola, si s’adonés de mi! 
 
 I el nin va tornar home... ¿Quin esperit dins una  
 espina de figuera de moro va saltar 
 a l’abscondit ivori de l’Eva, tan dejuna 
 de dar-me el fruit de l’arbre  simbòlic a flairar? 
 
 Mai més l’he retrobada; i veig com aquell dia, 
 fa quaranta anys, la nina que no em coneix tampoc 
 i el món d’una edat nova, inconscient m’obria, 
 incendiant la porta sense percebre el foc.” (PC, 264) 
  

  
Quaranta anys més tard, el cor del vell poeta, atalaiat en la finestra de la 

memòria, encara tremolava corprès amb el teixit d’aquesta visió de la infantesa i, 

amb nostàlgia, evocava l’instant misteriós en què una joveneta desconeguda li 

descobrí, inconscient i pura, la fúria del desig amorós i es despullà per sempre de 

la càndida innocència. En aquest bell Record de Sóller, Joan Alcover plasma a 

l’estil d’Horaci una estampa idíl·lica del paisatge de Mallorca, que més havia 

impressionat Josep Carner en una de les visites que féu per la nostra illa, la qual 

sovintejava, seduït per la claror diàfana del paisatge mediterrani i per l’esperit 

poètic que es congregava entorn de la casa del carrer del Beat Alonso, a l’ombra 

de la Seu de Palma. Així, Alcover corresponia a la gentilesa del Príncep dels 

Poetes, que l’havia ofrenat amb el ram de fruits saborosos, amb aquests versos: 

 
 “Amic, teixiu aquesta visió de la infantesa, 
 vós que caceu libèl·lules en la presó del rim, 
 vós que preniu les ales amb tanta subtilesa 
 que no se perd un àtom del matisat polsim.”  (PC, 264) 
 

Per la tardor de 1868 es va estrenar com a alumne de l’Institut el seu 

germà Josep, el qual, al cap de poc temps a les aules, féu amistat amb Joan Lluís 

Estelrich, amb qui compartí curs. Miquel Costa i Llobera, que tenia la mateixa 

edat que Joan Alcover, havia començat a l’Institut Balear el 1866, com Joan 

Rosselló de Son Forteza, i residia en el col·legi d’interns. Tots tres inauguraren 

una profunda amistat amb Josep Alcover que durà molt de temps. Anys més tard, 

Joan Rosselló de Son Forteza evocava tot emocionat els passeigs i les converses 

amicals pel pati de l’Institut amb Miquel Costa, l’amic de l’ànima, en aquesta 

nota a l’epistolari amb el poeta: “¡Quantes hores d’interminable conversa, 

d’íntimes confidències jovenívoles durant les llargues tardes hivernals, donant 



 53 

voltes al pati trist i llimós, de parets negroses i portes ben closes, el temps que els 

companys jugaven encalçant-se pels corredors!”43 

Amb Josep Alcover, Miquel Costa inicià una amistat que potser no fou 

tan intensa com la que seguí amb Joan Alcover. Però la seva empremta es reflectí 

en la càlida i afectuosa correspondència que ambdós mantengueren, quan el 

poeta d’El Pi de Formentor o de l’oda A Horaci estudiava a Madrid. Joan 

Alcover dóna fe d’aquesta relació epistolar en el breu discurs que publicà al 

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma: Dues estrofes inèdites 

d’En Costa el 1922, en què afirma: “En Miquel Costa tengué des de Mallorca 

amistosa correspondència amb el meu germà Josep. Li envià manuscrites algunes 

poesies, per exemple L’Arpa, que des de llavors ençà sé de memòria...”44 

 A l’Institut, Josep Alcover Maspons va ser un estudiant aplicat, que 

assolí alguns premis i ben aviat s’uní al grup d’amics del seu germà Joan. Miquel 

Costa tenia l’aurèola d’ànima pura que no el deixava passar desapercebut i era 

estimat pels seus companys, car era humil, afable i discret. I, encara que excel·lí 

com a bon estudiant a l’Institut, mai no féu cap ostentació del cabal cultural que 

havia assolit durant la tendra infantesa, arrecerat en la pau idíl·lica de Pollença, 

sota la tutela del seu oncle Miquel Llobera, amb nombroses lectures dels clàssics 

i de llibres d’història. Així, en aquesta cruïlla de la joventut Joan Alcover i 

Miquel Costa i Llobera, l’altre escollit pels déus, es toparen i compartiren una 

amistat sincera, un amor abrandat per la poesia i un lloc destacat en el Parnàs. 

D’altra banda, el jove Joan Alcover, d’esperit alegre i bellugadís, compartí amb 

Antoni Maura alguna vivència de caire humorístic, pròpia dels joves adolescents. 

La més célebre fou la que experimentà amb Antoni Maura el dia que els dos 

amics estudiants anaven d’excursió pels camins polsosos de Mallorca en un 

carruatge i, de sobte, es veren envaïts per la pressió d’una senyora opulenta, que 

es va seure enmig d’ells dos i Antoni Maura el convidà a fer-ne bella ironia, 

segons contà, anys més tard, el mateix poeta a Josep M. de Sagarra: 

 
 ... “don Antoni Maura i Joan Alcover, anant per no sé on de Mallorca, es trobaren un 

dia ennavegats dins una antiga tartanassa d’aquelles on s’encabia tothom. Ja no podien 
anar més plens, quan pujà una matrona descomunalment revinguda que, sense 
encomanar-se a ningú, separà els joves amics i plantà enmig d’ells dos la carbassa 

                                                 
43 Joan ROSSELLÓ DE SON FORTEZA: “Nota preliminar a l’Epistolari”, dins Obres Completes de Miquel 
Costa i Llobera (Barcelona: Editorial Selecta, 1947), pàg. 979.  
44 Joan ALCOVER: “Dues estrofes inèdites d’En Costa”, dins OC, pàg. 338. 
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trepidant de la seva regió glútia. El futur gran poeta i el futur gran polític es varen sentir 
convertits en ínfimes arengades i amb els pulmons materialment esclafats. Fent un 
esforç sobrehumà, i alliberant-se del terrible ofec que els produïa l’abundant matrona, 
aconseguiren fer ús de la consciència i aleshores don Antoni Maura digué a don Joan: 

‘Idò! n’hi haurà un pessiguet per a cada u’.”45 
 

Cada any, a final de curs, l’Institut Balear convocava uns premis, als quals 

podien optar els alumnes qualificats amb nota d’excel·lent. Els joves que s’hi 

presentaven havien de concursar en una espècie d’oposicions per poder optar als 

premis extraordinaris de cada assignatura. Entre els premiats figuren Miquel 

Costa i Llobera, Alexandre Rosselló, Antoni Maura Montaner, Mateu Obrador 

Bennàsser... Joan Alcover Maspons no obtingué cap d’aquests premis 

extraordinaris que atorgava l’Institut; en canvi, el seu germà Josep aconseguí un 

accèssit en el curs 1868-69.  Encara que Joan Alcover no guanyàs cap d’aquests 

premis, la flama poètica, que bullia assedegada de llum en el si del jove 

estudiant, el duia a trescar, com en un bosc ombrívol, per entre els prestatges de 

la llibreria del seu pare els tresors, que s’ocultaven entre les branques dels llibres. 

A Joan Alcover, li agradava assaborir la flaire de bon fumador que desprenia la 

cambra d’estudi de Pere Alcover, que la seva ment d’adolescent associava a la 

fragància baronívola de l’advocat que volia emular. Entrava de puntetes quan el 

seu pare, Pere Alcover, no hi era per tal de poder esplaiar amb més calma la 

curiositat intel·lectual de la seva ànima enquimerada. Enfilat damunt la cadira, 

papallonejava ara un llibre ara l’altre fins que descobrí Lo Joglar de Maylorca, 

de Jeroni Rosselló, el qual exercí una atracció misteriosa sobre la seva fantasia 

infantívola amb sospirs i castells d’harmonia. Assegut a la cadira de repòs del seu 

pare, el cor embriagat de Joan Alcover s’estremia amb el dolor de L’infant de 

Mallorca empresonat i deshonrat pel seu oncle Pere III el Cerimoniós quan es 

presentà felló davant el nebot encadenat per fer-li firmar la renúncia a la corona: 

 
 “Ta renúncia hai fet escriure... 
 Consira bé ço que et dic: 
 carçre eterna si rebuges, 

 llibertat si la sotscrius.”46 
 

                                                 
45 Vegeu Josep M. de SAGARRA: Memòries dins Obres Completes. Prosa (Barcelona: Editorial Selecta, 
1986), pàg. 1167. 
46 Jeroni ROSSELLÓ: “L’Infant de Mallorca empresonat”, dins Els poetes romàntics de Mallorca, a cura 
de Manuel SANCHIS GUARNER (Palma: Editorial Moll, 19812ª), pàg. 131. 
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Anys més tard, el 23 d’abril de 1900, quan el poeta tenia quaranta-sis anys, 

recordaria aquests fets venturosos, com estojats en una capsa encantada, 

davant l’Ajuntament de Palma, on parlà d’En Jeroni Rosselló, de la seva 

personalitat, “essencialment regional”, “lligada amb la restauració de la 

llengua i la literatura pàtries”: 

 
“Un jorn [...], aprofitant l’absència de mon pare per a entrar al seu estudi i respirar la 

fragància baronívola d’una cambra de fumador, vaig enfilar-me a la cadira de repòs per a 
arribar als prestatges de la llibreria. La curiositat infantívola papallonejava d’un volum a 
l’altre, quan vaig topar-me amb Lo Joglar de Maylorca. Quina seducció misteriosa tingué 
per a mi? Vaig llegir-lo amb interès creixent, i, d’aquella hora ençà, Santa Ponça, 
l’Almudaina, Llucmajor, el Temple, el Puig de Na Fàtima, tots els paratges i monuments 
consagrats per la narració del poeta, s’animaren amb les escenes de guerra, d’amor i de 
dissort que recorden. Són passats trenta anys, i no és vinguda encara una altra impressió a 

esborrar i substituir la impressió primera.” 47   
 

Jeroni Rosselló, com els joglars a les corts dels grans senyors, havia seduït 

l’esperit del jove Alcover, el qual, amb la melodia de les seves cançons 

històriques, sobrevolà espais llunyans, torres i castells de fantasia. Amb els 

ritmes del trobador mallorquí va recórrer, enllà del temps, tots els paratges de la 

geografia mallorquina que havien presenciat les grans gestes dels reis de l’Edat 

Mitjana, els seus amorosos acords i les batalles dels seus valents cavallers. Uns 

anys més tard, potser cap al 1871, quan Joan Alcover va conèixer Jeroni 

Rosselló, el joglar de Mallorca, esdevingué als seus ulls no solament un poeta 

admirat, sinó el mestre venerat, que el va tractar amb afectuosa benvolença, “fent 

renúncia de la seva autoritat reconeguda i convertint-se en amic i confident, des 

de l’hora en què em va rebre a casa seva, on se reunien i fraternitzaven escriptors 

de vàries generacions, representants de la nova Mallorca literària.”48 Durant 

aquells anys de joventut, impulsat per la flama poètica que encara bategava 

insegura i vacil·lant, Joan Alcover acudia en aquest cenacle de la poesia 

mallorquina, presidit per Jeroni Rosselló, on, “amb veu temorega li llegia” les 

seves “primeres estrofes”, i el mestre escoltava amb benignitat la veu poruga del 

novell poeta que assajava les primeres notes de la seva lira. En aquestes tertúlies, 

que tenien lloc en el despatx d’advocat de Jeroni Rosselló, el mestre rebia els 

joves lletraferits, embolcallat en la seva bata roja, amb un aire amable i un to 

                                                 
47 Joan ALCOVER: “En Jeroni Rosselló, discurs llegit a la Sala de Sessions de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de Palma de Mallorca el dia 23 d’abril de 1900”, OC, pàg. 147. 
48 Ibídem, pàg. 147. 
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d’amigable confidència, que encenia la flama poètica en els seus cors, com 

recorda al discurs El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX: 

  
“Un leve matiz mundano, un criterio flexible, sin asomos de rigidez autoritaria, una 
amable despreocupación y llaneza estudiantil, le hacían grato a los jóvenes, fácilmente 
admitidos a la intimidad del maestro, que hablaba de igual a igual, en el tono insinuante 
y amigable de la confidencia. Hombre de apagado aspecto, meditabundo, un poco 
melancólico, bastaba suscitar el tema de sus conversaciones favoritas, para que coloreara 

sus mejillas el encandilamiento de la pasión estética.”49 
 

Quan Joan Alcover estudiava a l’Institut Balear corrien els anys de la 

Unió Liberal. Eren uns dies marcats per una forta restricció de les llibertats: el 

poder estatal augmentà el control social i polític, es limità el cens electoral, 

s’institucionalitzà el cunerisme (Madrid imposava la designació de diputats i 

senadors, que res tenien a veure amb les Balears) i el centralisme polític. Amb la 

caiguda d’Espartero, el 1856, havien tornat al poder els sectors més durs de l’ala 

moderada, que accentuaren la submissió de Mallorca al poder central de Madrid. 

Però la ciutat es despertava a poc a poc del gran ensopiment que la sumia en un 

endarreriment paorós i s’obria tímida als nou reptes de la modernitat. Per aquesta 

època es projectà el ferrocarril. El 1857 s’inaugurà un servei municipal de cotxes 

fúnebres, car fins llavors els finats eren portats pels amics i familiars fins al 

cementiri... Aviat s’instal·laren fanals de llum de gas pels carrers pedregosos de 

Palma.  

Encara que Mallorca es descloïa de la profunda letargia en què vivia i 

s’aferrava com una noia poruga al progrés tècnic, la pobresa campava pels 

carrers mal empedrats i polsosos de Palma, que s’omplia de mans esquàlides, que 

pidolaven almoina. De manera que el 1860 l’Ajuntament va haver de crear una 

xarxa de cuines econòmiques i va haver d’augmentar la beneficència domiciliària 

per als més desemparats que, el 1867, afectà a 903 famílies. D’altres eren ateses 

a la Casa de la Misericòrdia, situada al final de la Rambla, a prop de la porta de 

Jesús. Aquest edifici, que abrigava una llar de beneficència, datava de 1677 i fou 

reformat entre 1817 i 1884, en una època en què hagué d’acollir gran nombre de 

pobres i de desvalguts. Malgrat tot, la població de Mallorca va créixer al costat 

de noves indústries financeres i navilieres, que sorgien d’aquelles mentalitats 

més despertes i més deixondides. Però la terra, que era la principal font de 

                                                 
49 Joan ALCOVER: “El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX”, OC, pàg. 580. 
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riquesa, encara estava en mans de l’aristocràcia, al servei de la qual es dedicava 

la majoria de la població per cultivar les terres amb els braços i amb la suor del 

seu front.   

Per aquests anys d’estudiant a l’Institut suraven uns aires convulsos 

d’agitació política, que preludiaven la Revolució de Setembre de 1868. Esclatà 

en el moment en què coincidiren en diferents cursos a l’Institut uns jovencells 

que, en el llindar del temps, esdevindrien personalitats destacades del món polític 

i cultural.  

     Alexandre Rosselló fou un d’aquests joves destacats amb qui Joan 

Alcover compartí alguns cursos de batxillerat i les inquietuds de l’Ateneu durant 

aquests anys de revolta popular, com recorda el nostre poeta en el discurs que 

llegí a l’Ajuntament de Palma:  

 
“Cuando yo ingresé en el instituto, Alejandro Rosselló cursaba el segundo año, y se 
graduó bachiller en 1869. [...] La libertad de enseñanza juntó en las mismas aulas a los 
alumnos de los dos últimos cursos. De entonces datan los vínculos que nunca se han 
aflojado, no obstante haber seguido en el campo de la común idealidad caminos 

diferentes.”50 
 
 Alexandre Rosselló, que a l’edat adulta enarborà la bandera republicana 

federal i, més tard, la del Partit Liberal, també recordà amb nostàlgia l’emoció 

juvenil d’aquests anys d’estudiant a l’Institut, plens d’efervescències polítiques 

en la carta del 14 de desembre de 1919 que envià des de Madrid al nostre poeta, 

quan era Diputat a Corts per Palma:  

 
“ Hacia el año 1866 era extraordinaria la efervescencia política. 
 Recatadamente, porque la represión era sañuda, se hacía la crítica despiadada del 

régimen anunciándose profundas conmociones preñadas de esperanzas halagüeñas. 
Los alumnos del Instituto recibíamos misteriosamente por los hijos de progresistas y 

demócratas, –entonces no creo que se pasara de ahí– noticias de los trastornos que se 
avecinaban y excuso decirte que participábamos de la inquietud dominante. 

Llegó la revolución de Septiembre cuando estudiábamos el sexto año, añadido a los 
cinco del Bachillerato por una reforma de [Catalina?] tan poco meditada como impopular, 
y la inmensa mayoría de los escolares recibimos el cambio político con júbilo 
extraordinario alborotando y discurseando en patios y corredores. 

Yo me formé al influjo de aquella revolución, un poco candorosa pero que estaba 

comunicada por una ideología que todavía no está agotada.”51 
 

                                                 
50 Joan ALCOVER: “Don Alejandro Rosselló, Hijo Ilustre de Mallorca. Discurs llegit a l’Ajuntament de 
Palma el 31 de desembre de 1919”, OC, pàg. 597-598. 
51 Carta d'Alexandre Rosselló enviada des de Madrid, amb segell de Diputat a Corts, el dia 14 de 
desembre de 1919, poc abans que Joan Alcover llegís a l’Ajuntament el seu discurs laudatori sobre la 
figura de l’antic company quan fou declarat Fill Il·lustre de Palma. [ARM-JA, 410]. 
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L’any escolar d’aquella tardor revolucionària Joan Alcover i Alexandre 

Rosselló iniciaven el darrer curs de batxillerat; Joan Rosselló i Miquel Costa 

cursaven el tercer any; i Joan Lluís Estelrich i Josep Alcover s’estrenaven com a 

alumnes de primer curs. Per les finestres d’aquella tardor de 1868 s’encenien 

crits de llibertat i cançons de revolta encesa. Palma bullia com una cassola al 

forn, però aquella fe tardà menys d’un any a mustiar-se. Gabriel Maura i els 

fundadors de La Dulzaina, petit setmanari de literatura, política, arts i costums, 

encarregaren una vinyeta, que simbolitzava la llibertat, per encapçalar la revista. 

Però aquesta vinyeta no sortí a la llum fins al número set, encara que el 18 

d’octubre de 1868 el primer número de la revista ja preludiava de forma clara 

aquesta fe revolucionària que s’anava congriant. La revista només fou “flor de un 

día”, car no arribà a un any de vida, segons explica Joan Alcover al pròleg 

d’Aigoforts de Gabriel Maura.52 Llavors, quan Joan Alcover era un adolescent, 

encara no coneixia de prop Gabriel Maura. Adesiara es creuava pel carrer del 

Beat Alonso amb el que anys més tard seria el seu gran amic i el seguia amb la 

mirada estelada, atret pel prestigi que irradiava la seva persona i la seva ploma. 

Per aquests dies la calma ciutadana es veié pertorbada per un esplet de 

manifestacions populars, a vegades pintoresques, altres, potser atiades pel furor 

d’alguns exaltats contra la monarquia borbònica, que culminaren l’octubre de 

1868 amb l’enderrocament de l’estàtua d’Isabel II a Palma, poc temps després 

del seu destronament.53 La multitud ―segons recorda Miquel dels Sants 

Oliver― s’encaminava com un remolí a prop del carrer de l’Almudaina i 

enfurismada vociferava: “Abajo los Borbones!... ¡Viva la libertad! ¡Viva Prim, 

viva Serrano, viva Topete! ¡Viva España con honra!”54 Sonà el crit de la 

revolució al ritme de les batallades d’en Figuera, el rellotge de Cort, que vibrava 

                                                 
52 Vegeu Joan ALCOVER: “Gabriel Maura y Montaner”. Pròleg a l’edició d’Aigoforts (Palma: Tous, 
1913). Llegit com a conferència a l’Associació de la Premsa el 6 de febrer de 1913. Recollit a les OC,  
pàg. 608. 
53 L’1 d’octubre de 1868, com a conseqüència de l’adhesió al pronunciament del general Prim i 
l’almirall Topete a Cadis dies abans la campana d’en Figuera tocà sometent. Diversos piquets es 
concentraren a la Plaça de Cort i cremaren diversos mobles del despatx del batlle Manuel Mayol. 
També foren saquejades les cases de l’Inspector de Consums, de diversos agents de la policia, de 
l’administrador d’hisenda i del batlle. L’horabaixa de tard es destruí el monument dedicat a la reina 
Isabel II. La banda del regiment d’infanteria es passejà pels carrers de la ciutat tocant l’himne d’en 
Riego. L’endemà es va constituir una Junta Provincial presidida per Marià de Quintana amb l’objectiu 
de garantir la transició a la nova situació política. Els dies següents es feren funcions patriòtiques en el 
Teatre Principal i altres indrets de Palma.  
54 Miquel dels Sants OLIVER: Treinta años de provincia y otros artículos (Palma de Mallorca: 
Amengual y Muntaner, 1924), pàg.13. 
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sense parar d’eufòria i commovia l’aire i el cor de la gent. Miquel dels Sants 

Oliver recordà confusament aquells dies de quan era infant, en què la confusió 

regnà pels carrers de Palma: “acudía la gente a la plaza de Cort; que subía de la 

calle un rumor de pleamar inconfundible; que un griterío ya muy intenso 

ensordecía la atmósfera y que desde el balcón de la Casa Consistorial cayó a la 

plaza cogido al vuelo por la multitud, el retrato de Isabel II.”55 

Encara, enmig del tumult exaltat de la Plaça de Cort, l’infant Miquel dels 

Sants Oliver contemplà de la presó, situada vora l’Ajuntament, unes imatges que 

no s’esborrarien mai de la memòria del periodista:  

 
“Entonces un comandante del regimiento de Soria, que según oí decir se llamaba 

Carretero, hizo salir unos cuantos soldados de la guardia de la Cárcel, apostándolos en el 
arroyo de frente a la plaza, y se fue en dirección al grupo que se disputaba el retrato, 
consiguiendo rescatarlo momentáneamente. Agredido por los revoltosos tuvo que 
hacerse atrás; y los soldados apuntaron sus fusiles, sin llegar a hacer fuego, aunque 
produciendo un despejo instantáneo y una confusión horrible de gritos, sustos, pisotones 
y carreras. 

Pronto se rehicieron los espantadizos. A fin de no agravar el conflicto retiráronse los 
soldados al interior de la cárcel y volaron unas piedras contra el intrépido militar, que 
quedó de pie, completamente solo, a la puerta de la prisión. Un hilo de sangre fluía por 

su rostro, animado de una serena bravura que no olvidé jamás.”56 
 

Fos com fos, aquell dia la fúria de la flama revolucionària havia pres 

fascinada entre l’avalot de la gent i només va remetre un instant sota la pluja 

providencial de la nit, que queia copiosa sobre l’empedrat, i calmà els ànims 

d’una ciutat desbocada pel deliri.57 L’endemà al Born les turbes exaltades 

maldaven per estirar amb força la corda que havien col·locat entorn del coll de 

l’estàtua de la dama borbònica fins que rodolà per terra: 

 
 “Degollada la reina, el seu cap marmori rodà a coces per dins el fang, car en aquell 
moment es posà a ploure i la gentada es dispersà; les noves autoritats hagueren de llogar 
jornalers per acabar la demolició, que necessità moltes setmanes. No mancà la cridadissa 
ni la festa tradicional dels aldarulls ciutadans: passejar pels carrers com una carrossa 

triomfal el cotxe del batlle en flames...”58  
 

                                                 
55 Ibídem, pàg.14-15. 
56 Ibídem. 
57 Ibídem, pàg. 17. 
58 Vegeu Josep SUREDA I BLANES: Aprenentatge i romiatges del jove Miquel Costa (Palma: Editorial 
Moll, 1980), pàg. 17. 
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Era el cotxe del batlle don Manuel Mayol59 que ―segons Miquel dels 

Sants Oliver― passà com una fúria infernal projectant sobre les façanes de les 

cases una desfilada grotesca d’ombres sinistres que es perdia en el silenci de la 

nit pel laberint dels carrers de Palma.60 Però la turba enfervorida no solament va 

cremar la carrossa del batle don Manuel Mayol, sinó que també calà foc a casa 

seva, situada al carrer dels Apuntadors, i intentà incendiar la casa del comissari 

de policia, el senyor Bueno, a prop de la font de les Tortugues,  encara que la 

turba fou frenada per la infanteria.  

Però no solament sortiren al carrer els ciutadans mallorquins, que seguien 

les traces dels insurrectes de Madrid, sinó que “la ventada revolucionària que 

tenia esvalotat el país, regolfà així mateix en els claustres de Monti-sion. El 

col·legi d’interns era, en general, a recer del conservadorisme, però no es pot dir 

el mateix de la gran munió d’estudiants externs, molts dels quals pensaven que la 

mestralada revolucionària que bufava s’havia d’aprofitar per ventar i esporgar 

tantes rutines que empantanegaven la vida mallorquina. ‘Qui no vol pols, que no 

vagi a l’era’, deien alguns; però els millors posaven l’esperança en l’avenç 

cultural del país.”61 Entre aquests homes millors que albiraven una nova 

primavera esperançada, que volien salvar el país de la ignomínia i de 

l’endarreriment cultural, hi havia els germans Joan i Josep Alcover Maspons. Per 

les venes adolescents dels germans Alcover bullia l’esperit de renovació 

intel·lectual i l’afany de cultura. Potser Joan Alcover ja sentia la crida lluminosa 

de la paraula reflexiva, que havia vist brillar en les tertúlies del seu mestre Josep 

Lluís Pons i Gallarza, com l’únic mitjà possible per salvar el país de la misèria 

política i de l’endarreriment cultural. Amb aquest ideal els germans Alcover, 

impulsats per Alexandre Rosselló, inauguraren com de per riure un petit ateneu a 

casa seva, en una de les habitacions del carrer del Beat Alonso, on es reunien 

amb Alexandre Rosselló, Jeroni Pou, Benet Pons Fàbregues, Ramon Obrador, 

Josep Otero i altres companys de l’Institut per parlar de l’evolució política i 

cultural del país. Era un joc juvenil que ja amagava l’ànima inquieta de Joan 

                                                 
59 Oliver diu que “El caso no era nuevo, ni en la ciudad ni en la respetable familia. Sesenta años antes, 
el calés de don Martín Mayol había sido también sacado hasta el Borne, incendiado, paseado por las 
turbas y conducido a la esplanada de Santa Catalina, durante los sucesos de abril de 1808 contra los 
parientes y allegados del Ministro Soler, en que hubo quema general de berlinas.” Miquel dels Sants 
OLIVER: Treinta años de provincia y otros artículos, op. cit., pàg.19. 
60 Ibídem, pàg.18. 
61 Josep SUREDA I BLANES: Aprenentatge i romiatges del jove Miquel Costa, op. cit., pàg. 18. 
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Alcover, que s’il·luminava en els seus ulls rodons en parlar de poesia i d’art i 

que, amb el do de la paraula, sabia enlluernar l’esperit d’aquells jovencells també 

inquiets, que volien avançar pel camí de la cultura. Era el preludi de les tertúlies 

literàries que anys a venir aplegaria en el saló rosat de casa seva, on la paraula 

brillava com una estela entorn de la seva figura i fluïa exquisida i deliciosa dels 

seus llavis. Però aviat aquest petit cenacle de jovencells esvalotats inquietà la 

senyora Teresa Maspons, que no sabia com podia contenir el raig impetuós 

d’aquells petits homenets, car entre discussions polítiques enceses i apassionades 

lectures poètiques destrossaven algun moble de la casa, que tant havia costat 

reunir a Pere Alcover. El tumult juvenil acabà amb la santa paciència de Teresa 

Maspons i aviat els convidà a cercar un altre local, que pagaren entre tots, per 

esplaiar les seves ànsies intel·lectuals i les seves dèries polítiques. En aquest 

ateneu juvenil els arrauxats adolescents privilegiats celebraven conferències; 

oferien debats de política, d’història i de literatura; preparaven exposicions d’art 

amb gran fervor i entusiasme. Tal era l’afany de creació d’aquests jovencells 

delerosos, que ja es preparaven per convertir-se en autèntics homes de lletres, en 

els homes de pes de la intel·lectualitat mallorquina. Fins i tot arribaren a redactar 

un periòdic escrit a mà amb il·lustracions a la ploma i, assedegats de 

coneixements i d’ideal, construïren una petita sala de lectura, on llegien i 

comentaven els discursos més recents i les últimes novetats literàries. Encara que 

fiblats per una ànsia de coneixement, també jugaven aquests estudiants inquiets, 

perquè encara estaven a l’edat de córrer i de fer caramelles. Joan Alcover recorda 

que alguns d’aquests adolescents, que es reunien a l’ateneu, en acabar les 

sessions sortien esperitats com un esbart d’ocells a la terrassa o al jardí per jugar 

a ratlla,62 un joc juvenil de llarga tradició. 

Josep Sureda Blanes recreà aquestes rauxes intel·lectuals i esvalotades 

d’aquests jovencells de l’Institut Balear a Aprenentatge i romiatges de jove 

Miquel Costa:  

 
“Es reunien en la llar dels germans Alcover, i amb les seves discussions armaven tals 
betlems, que la senyora de la casa els indicà que cercassin un altre lloc. Per aquest motiu 
fundaren un ateneu en miniatura, que tingué local propi, seguint el model de l’Ateneo 
Balear que presidia el professor Pons i Gallarza des de l’any 1862, si bé seria més actiu 
que l’oficial. Presidí aquest escabellat ateneu Alexandre Rosselló, un montissionista que 
estava a punt d’acabar el batxiller i gaudia d’una mai discutida superioritat sobre els 
socis. Per als bellugosos i primerencs atenistes no existien qüestions intocables, així és 

                                                 
62 Vegeu Joan ALCOVER: “Don  Alejandro Rosselló, Hijo Ilustre de Mallorca”, OC, pàg. 598. 
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que s’embrancaven en disputes acalorades sobre literatura, art, història, prevalent les 
discussions sobre qüestions polítiques. Joan Alcover, recordant els anys de 
montissionista, diu que llavors tothom parlava de política i ‘semblava que ens acostàvem 

a l’exercici d’una ciutadania conscient i generalitzada”.63 
 

 El mateix Joan Alcover el 31 de desembre de 1919, a la Sala de Sessions 

de l’Ajuntament de Palma, recordava amb emoció continguda aquests moments 

eufòrics de la seva jovenesa al costat del que fou l’amic i company d’estudis, 

Alexandre Rosselló Pastor (1853-1923),64 amb motiu del seu nomenament com a 

Fill Il·lustre de Palma. En aquest discurs d’homenatge del que fou fundador 

President de la Diputació de Balears (1894-1896 i 1898-1900), Joan Alcover 

rememorava les activitats delirants que dugueren a terme pels volts de 1868, ell i 

els seus companys d’estudi, tots jovencells d’entre catorze i quinze anys, en el 

petit ateneu de per riure, que Alexandre Rosselló presidí per unanimitat. Així 

sonaren les paraules emocionades de la memòria de Joan Alcover davant 

l’auditori de l’Ajuntament, que l’escoltava amb ulls atents: 

 
   “La llamada revolución de Septiembre tuvo en Mallorca sus repercusiones y su 
influencia en la vida social e intelectual. No es ésta la hora de juzgarla, pero 
indudablemente fue una crisis que animó el ambiente cívico, y trascendió a todos los 
órdenes de la espiritualidad. La futura restauración se había de nutrir en parte con frutos 
de la revolución, y aún diré que la savia revolucionaria late en la obra de Menéndez y 
Pelayo. De las Cortes y las asociaciones y los clubs y los órganos de la publicidad, se 
desbordaba el calor y el apasionamiento, invadiendo las calles y los hogares. En todas 
partes se hablaba de política; y a no haber sobrevenido la desorientación, la fiebre 
endémica de las discordias civiles, los disturbios, los desengaños, la indiferencia 
escéptica, parecía que nos acercábamos a ese ejercicio de ciudadanía consciente y 
generalizada, que es elemento esencial para la salud de las naciones. 
    También a nuestro espíritu llegó el polen de aquel accidentado período. Sabíamos de 
luchas de principios, de escuelas, de sentimientos, nada sabíamos de luchas con vistas al 
presupuesto. Nos reunimos unos cuantos, no mayores de catorce o quince años, entre los 
cuales descollaban Alejandro Rosselló y otro amigo de brillantes destinos, Ramón 
Obrador, para constituir una asociación de cultura. Tan pronto concebida como 
organizada, tuvo en sus comienzos por domicilio algunas habitaciones de mi casa, no sin 
deterioro de los muebles; y después otro local a cuyos alquileres destinábamos algo de 
nuestro misérrimo peculio. Se daban conferencias; se discutían temas de política, de 
historia, de literatura; se celebraban exposiciones de arte; se redactaba un periódico 
manuscrito con ilustraciones a la pluma, se hojeaba en un pequeño gabinete de lectura el 
último discurso, la última novela, el último volumen de los Juegos Florales. No faltaría 
quien dijera con razón que jugábamos a sabios; pero aquellos remedos infantiles, al 
cotejarlos ahora con academias, parlamentos y consistorios imitados, me demuestran que 

                                                 
63 Josep SUREDA I BLANES: Aprenentatge i romiatges del jove Miquel Costa, op. cit., pàg. 18. 
64 Alexandre Rosselló i Pastor (Palma, 1853-1923): polític, advocat i notari. S’inicià políticament en el 
partit republicà federal. Organitzà l’Ateneu Balear (1878); el 1881 fundà l’Escola Mercantil. Aquest 
mateix any va ser regidor i diputat a corts des del 1901 a 1923. Esdevingué cap del Partit Liberal illenc. 
Va ser ministre d’Instrucció Pública (juny-juliol de 1906), governador civil de Madrid (19l6-1917) i 
ministre de Gràcia i Justícia (1918-1919).  Es va mantenir fidel a Romanones fins al 1922-23, quan 
acceptà col·laborar amb Joan March. I va ser autor de La cuestión social en Mallorca (1877), on es 
manifesta al costat de Josep Tarongí sobre la polèmica dels xuetes a Mallorca. 
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de niños a viejos no es tanta la distancia como parece. Exhumo esa pintoresca 
remembranza para señalar un hecho significativo. Del Ateneo en miniatura fue 
presidente inamovible Alejandro Rosselló por el voto unánime de los socios, y eso que 
en ocasiones la rotundidad agresiva del tono y de la frase agriaba el ánimo de algunos; 
pero el instinto de justicia, que no falla en las almas adolescentes, triunfaba de los 
resquemores. Las intrigas y parcialidades no sobrevienen hasta que los huesos se van 

endureciendo.”65 
 

 La llavor de l’orador, que ja bategava amb força, germinà en el si del 

jovencell Joan Alcover i va créixer esplendorosa com un arbre a recer del record 

d’aquest ateneu primaveral, que culminà en les tertúlies literàries que vers el 

1895 el poeta inaugurà a casa seva, al carrer del Beat Alonso. Sorgien en 

substitució de les que havia fet Josep Mª Quadrado a casa seva quan estava 

malalt i ja no podia acudir al Círculo Mallorquín, on se celebraren inicialment. 

Des de llavors, Joan Alcover cada diumenge capvespre obrí les portes del salonet 

rosat de casa seva, des d’on s’endevinava la mar blavosa a la llunyania, per rebre 

els intel·lectuals i els artistes mallorquins i els que venien de fora per parlar de 

poesia i d’art. Així, durant molts d’anys, casa seva no solament quedava oberta al 

mar i al convent de Santa Clara, sinó també a tots els artistes que, assedegats de 

llum, passaven per allí, tot convertint-se en un punt de referència intel·lectual i 

en un lloc obligat de peregrinació cultural. 

Després de la ventada revolucionària, vengueren uns dies de calma i els 

estudiants pogueren acabar el curs de 1869 amb serenitat. Joan Alcover Maspons 

aprovà totes les assignatures del batxillerat. Encara els dies 14 i 20 de setembre 

de 1869 es presentà als exàmens de grau de Batxiller en Arts, en els quals 

obtingué la qualificació d’aprovat, segons consta a l’expedient acadèmic.66 Al 

cap de poc rebé el títol de Batxiller en Arts juntament amb Alexandre Rosselló i 

Pastor, que era un any més gran que el nostre poeta (car havia nascut el 20 

d’agost de 1853). Malgrat que Alexandre Rosselló feia el segon curs quan Joan 

Alcover va començar el primer any a l’Institut Balear, es graduaren junts, car “la 

libertad d’enseñanza juntó en las mismas aulas a los alumnos de los dos cursos. 

De entonces datan los vínculos que nunca se han aflojado, no obstante haber 

                                                 
65 Joan ALCOVER: “Don  Alejandro Rosselló, Hijo Ilustre de Mallorca”, OC, pàg. 598.  
66 El certificat de l’obtenció del títol de Batxiller en Arts és datat a Palma, dia 19 d’abril de 1875, i fou 
signat per D. Andreu Barceló i Muntaner, Secretari de l’Institut Provincial de Segon Ensenyament de 
Balears. Arxiu Històric de la Universitat de València (Expedient 2/56). [Agraïm les gestions realitzades 
pel Dr. Vicent Simbor.] 
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seguido en el campo de la idealidad caminos diferentes”67 ―recordaria Joan 

Alcover, una mica emocionat, el desembre de 1919, quan l’Ajuntament nomenà 

Alexandre Rosselló Fill Il·lustre de Palma. Però les seves vides prengueren 

camins ideològics diferents. Mentre Joan Alcover havia seguit les passes 

d’Antoni Maura, Alexandre Rosselló es decantà pel Partit Republicà Federal de 

Mallorca i des de 1881 s’incorporà al Partit Liberal. D’entre les virtuts de 

Rosselló el nostre poeta assenyalava la seva talla intel·lectual i moral d’home 

submís i disciplinat amb les obligacions, així com la seva fortalesa i la seva lluita 

tenaç davant els embats de la vida. 

Aquells joves de l’Institut, d’esperit noble, que s’havien distingit per les 

seves inquietuds intel·lectuals, que volien canviar el món i havien de deixar llur 

empremta a Mallorca, anaren desfilant un rere l’altre. Miquel Costa, el poeta 

escollit pels déus i Joan Rosselló, l’escriptor narrador, es graduaren a l’Institut 

Balear una mica més tard, el 1871, quan Joan Alcover ja estudiava a Barcelona. I 

el germà del nostre poeta, Josep Alcover Maspons,68 juntament amb l’escriptor 

Joan Lluís Estelrich i amb Josep Socies Gradolí, que seria notari i polític 

conservador, ho farien el 1873. Josep Alcover, que havia obtingut algun premi a 

l’Institut, emprengué la carrera d’advocat, com havia fet el 1869 el seu germà 

Joan i com antany havia fet el seu pare. Josep Alcover, amb el temps, arribà a ser 

un notari destacat de Palma i s’encarregà de les nombres escriptures del seu 

germà Joan. 

 

 ESTUDIS DE DRET A BARCELONA 

 
Aquell estiu de 1869 Joan Alcover tenia quinze assolellades primaveres i 

el títol de Batxiller en Arts a la butxaca. Era un jovencell inquiet i bellugadís, 

enquimerat per una ànsia d’ideal, que pressentia els triomfs il·lusoris de la vida 

mundana i volia fressar tots els seus camins. Cada nit segons expressa a El 

ciprés de mi huerto es despertava, de la finestra estant del seu niu blanc, atret 

pel cant de la sirena que, entre el murmuri de les ones, el cridava, esplèndida i 

vigorosa, amb veus d’encanteri des de l’altra riba de la mar. Es despertava a 

                                                 
67 Joan ALCOVER: “Don  Alejandro Rosselló, Hijo Ilustre de Mallorca”, OC, pàg. 597. 
68 Josep Alcover Maspons tenia 15 anys quan es graduà a l’Institut Balear, per la qual cosa suposam que 
degué néixer cap al 1858, uns tres o quatre anys més tard que el seu germà Joan Alcover. 
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l’edat bulliciosa dels somnis vans i de les nobles aspiracions i, assedegat per un 

desig inefable, el jove Alcover anhelava aixecar el vol de l’àguila, però encara no 

sabia quin camí havia d’emprendre per trobar el veritable futur, tal com evoca el 

poeta de Poesías a El ciprés de mi huerto: 

 
“Era la edad dichosa 
que sólo cantos de loor presiente, 
era la edad riente 
en que la sangre bulle generosa, 
y el porvenir atrae desde lejos, 
lleno de luz y pompas y reflejos 
y la música armoniosa, 
y con interno grito 
el corazón responde, 
ardiendo en apetito 
de alzar el vuelo sin saber adónde...”       (PC, 616) 
 

Havia arribat l’hora d’aixecar el vol de l’àguila, d’emprendre un nou camí, 

encara vague i confús, lluny del niu paternal, per aprendre tot sol a llaurar el 

futur professional, que li havia de permetre assumir totes les obligacions de 

l’edat madura. El jove Alcover, potser impulsat per l’exemple inesborrable del 

seu pare, Pere Alcover, es decidí a estudiar Dret a Barcelona.  

Per la tardor de 1869, Pere Alcover i Teresa Maspons degueren 

acompanyar el seu fill primogènit fins al moll de Palma. Es repetia la història que 

el seu pare Pere Alcover Jaume havia viscut anys enrere: l’olor de brea, d’algues 

estancades, de peix podrit, el clapoteig de l’aigua tèrbola que acariciava les 

voreres del dic i els lloms dels vapors... i Pere Alcover, al peu de l’andana amb la 

brisa humida que besava el seu rostre esblaimat, revivia de bell nou els 

sentiments de nostàlgia que anys enrere l’havien abrusat, quan s’acomiadava de 

Joan Alcover de Sóller i de Josepa Jaume.  

El nostre poeta, atalaiat a la barana de la coberta del nou Mallorquín, el 

vaixell de vapor que aleshores feia la travessia Palma-Barcelona, escoltava el 

remoreig suau de les ones i contemplava encisat com s’allunyava de la ciutat 

emmurallada, de la pàtria bella, que durant anys l’havia bressolat amb “la 

materna melodia als llavis”. S’allunyava de la roca insular per dins la mar blava 

per confondre’s “dins el bull de la ciutat sonora” de l’altra pàtria, Catalunya, 

d’on eren la seva mare Teresa Maspons i la seva àvia Mariana Serra. Una pàtria 

ben coneguda i estimada des de la més tendra innocència, car era “nét i fill de 

catalanes” ―com recorda Joan Alcover al poema L’Espurna. Llavors, amb els 
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ulls enlluernats per la divina claror de l’atzur, el seu pensament volava per 

l’horitzó de la infantesa i escoltava encisat el verb melodiós de la llengua 

materna, que regalimava mots de saba i “notes de clarins” dels llavis amorosos 

de la mare i de l’àvia. “Elles amb mots d’enyorament” el condormien. Elles, amb 

notes de perfum, afaiçonaven el seu cor, perquè hi florís la Musa i l’Amor. “Elles 

amb mots d’enyorament” recordava ple d’emoció Joan Alcover el 1908 a 

L’Espurna omplien el calze de la seva innocència amb mites i llegendes 

catalanes que,  

 
... “com perles  

   de rou duien reflexos lluminosos  
   dels nadius horitzons. Pastors i fades, 
   i dones d’aigua i cavallers i prínceps 
   amb la materna melodia als llavis, 
   baixaven del Montseny i les congestes 
   del Pirineu, per habitar ma casa. 
   I el regne d’il·lusió, terra promesa 
   on tots volem anar, per mi tenia 
   ton nom, oh Catalunya, i ta corona,  
   oh Montserrat, i ton accent, oh Musa, 
   oblidada llavors, ara vestida 
   de porpra triomfal...”     (PC, 369) 
 

A aquesta pàtria dels nadius horitzons, que vibrava “en un sol batec des 

de Pollença a Roses” sota l’atzur mediterrani, anava el jove Alcover a estudiar 

Dret Civil i Canònic. Joan Alcover, que ja coneixia la pàtria catalana dels llavis 

amorosos de la seva àvia i de la seva mare, deixà enrere la infantesa –segons 

recordà a Humanització de l’art– quan entrà en contacte amb “aquests carrers i 

aquestes Rambles” que foren per a ell “la via triomfal del primo entrar di 

giovinezza; i les hores que en la grisenca monotonia del passat sobresurten per 

llur relleu lluminós o tràgic, aquí fora tingueren l’escenari.”69   

 Aquella tardor de 1869, Barcelona, que encara vivia atemorida sota 

l’onada de les turbulències de la ventada revolucionària, es veié de bell nou 

sacsejada en aprovar-se la nova Constitució, que atorgà el poder de regent de la 

Corona al general Serrano i el de cap de govern al general Prim. Foren uns anys 

difícils per a moltes famílies catalanes, car la nova Constitució, que havia nascut 

afavorida tant pels progressistes com pels republicans catalans, prest va encendre 

els ànims dels federalistes i dels republicans, en adonar-se que la nova Carta 

                                                 
69 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 230. 
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Magna era monàrquica, i va fer esclatar la revolta dels carlins, contraris a la 

corona d’Isabel II.  

 Enmig d’aquest ambient crispat, el jove Alcover travessà, potser ajudat per 

algun bastaix que li duia les maletes, els carrers de la Ciutat Vella i s’instal·là a 

la casa del carrer de Lancaster, número 2, porta tercera. El 25 de setembre arribà 

a la Universitat de Barcelona i es matriculà a la Facultat de Dret de les 

assignatures de primer curs: Dret romà, Economia política, Literatura espanyola i 

Literatura llatina, sota la fiança del seu oncle Francesc Benvingut Maspons, que 

vivia al carrer de la Dragueria, número 10 de Barcelona.70 

Joan Alcover era un jove senzill, d’ossada prima, que sempre vestia amb 

cura i delicada elegància a l’estil dels homes de l’època, que duien camisa blanca 

de coll emmidonat amb les puntes obertes com si fossin dues aletes abraçades per 

un corbatí o per una corbata. Sovint anava abillat en uns pantalons i una 

americana a joc, de tonalitats fosques, que no cridava gaire l’atenció, però 

traspuava aquell aire de distinció que sol acompanyar els homes de casa bona. De 

l’expressió de la seva cara esllanguida, amb la barbeta color castany, i de les 

seves faccions pàl·lides, arrodonides per una tènue dolcesa, sorgia la mirada 

reflexiva dels seus ulls cristal·lins que, com les aigües tranquil·les del mar, 

traslluïen una aurèola de profunda serenitat i de misteri poètic. 

En aquesta època la Ciutat Comtal encara tenia una fesomia provinciana, 

però es despertava frenètica al brogit de la vida quotidiana, que els nous temps 

reclamaven per a la modernitat. Barcelona ben aviat es mostrà oberta als nous 

aires que venien d’Europa i la nova classe social de menestrals i burgesos, que 

naixia amb gran esforç i disciplina, incorporava totes les novetats que 

contribuïren a donar-li una faisó més moderna i cosmopolita que a la resta de les 

províncies de l’Estat. Llavors la Universitat era poc atractiva per a la majoria de 

les famílies barcelonines, car preferien una formació més pràctica per al futur 

dels seus fills, que havien d’ocupar la direcció de les fàbriques o dels comerços 

que florien a cada cantó: alguns els enviaven a l’estranger perquè aprenguessin 

les tecnologies més avançades i les poguessin aplicar a les seves empreses; 

d’altres els feien passar per cadascuna de les baules de què constava la cadena de 

                                                 
70 Expedient estotjat a l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. [Agraïm la fotocòpia de 
l’expedient al Doctor Albert Soler Llompart, professor de Literatura Catalana Medieval d’aquesta 
universitat.] 
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la fàbrica a fi de conèixer tot el seu mecanisme. La Universitat de Barcelona, 

d’ençà que Felip V l’havia traslladat a Cervera, havia quedat desvinculada de la 

Ciutat Comtal per la distància que les separava. Cervera, però, no es pogué 

convertir en una ciutat universitària a l’estil de les que es conserven a Anglaterra 

i a Alemanya, perquè la societat catalana començava a despertar d’un somni de 

centúries. Quan el 1842 la Universitat de Cervera fou transferida per sempre a 

Barcelona, encara havia de recórrer un llarg camí per arribar a ser moderna i 

competitiva com reclamarien les noves generacions d’intel·lectuals. De manera 

que, a les acaballes del segle, seguia tenint tant poc prestigi social com al 

principi. Malgrat tot, algunes càtedres brillaren amb els treballs acadèmics i 

científics que dugueren a terme algunes personalitats eminents, com Manuel 

Duran i Bas i Joan Josep Permanyer Ayats en el món de la Jurisprudència, 

Xavier Llorens i Barba i Martí D’Eixalà en el camp de la Filosofia, i Manuel 

Milà i Fontanals i Joaquim Rubió i Ors, que excel·liren en la càtedra d’Història 

literària. Però la vida cultural de la ciutat avançava per altres vies, com l’Ateneu 

Barcelonès, l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona o les tertúlies literàries 

que creixien a l’ombra d’algun cafè, com el Cafè Espanyol, el Cafè de França, el 

Cafè Suís, que per aquests anys Narcís Oller, també estudiant de Dret Civil i 

Canònic, sovintejava amb Joan Tomàs Salvany, amb el seu cosí Josep Yxart i 

amb el mallorquí Ramon Picó i Campamar. Paral·lelament sorgia un estol de 

juristes que, des de la càtedra de la Universitat restaurada de Barcelona o des dels 

llibres, orientaven els seus estudis a la defensa del Dret català.  

Feia deu anys que, amb la restauració dels Jocs Florals de Barcelona, 

s’havia iniciat el moviment de la Renaixença i la seva espurna havia pres en el si 

dels lletraferits catalans, dels grans autors que consolidarien el món de les nostres 

lletres (Verdaguer, Guimerà, Oller) i d’aquells mallorquins que, com Joan 

Alcover, estudiaven a Barcelona durant aquests anys i en els posteriors. Per 

aquesta època de 1869 sorgí la Jove Catalunya, una societat de caràcter netament 

catalanista que durà fins al 1874. Constituïda sota el lema “A poc a poc, s’arriba 

lluny”, el dramaturg Àngel Guimerà, el poeta mallorquí Ramon Picó i 

Campamar, l’editor i poeta Francesc Matheu i altres intel·lectuals s’afanyaven 

perquè la cultura arrelàs entre els joves i s’expandís com una aurèola per tota la 

societat catalana. L’espurna de la Renaixença de les lletres catalanes havia pres 

amb força entre els sectors intel·lectuals de Barcelona. El cabal portentós de les 
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aigües culturals originà un nou periodisme escrit en català de caire costumista, 

amb notes satíriques i humorístiques, com Un tros de paper (1865-1866) i La 

Rambla, que s’estrenà el 1867. D’altres de temàtica literària i patriòtica 

s’adreçaven a uns lectors més cultivats, com el Calendari Català, que va ser 

fundat el 1865 per Francesc Pelai i Briz i durà fins al 1868, en què fou substituït 

per Lo Gay Saber. Aquest setmanari naixia sota el lema “Pàtria, Fides, Amor”, 

amb el subtítol de “Periòdic literari quinzenal”. Era fet per escriptors catalans, 

mallorquins i valencians. Responia a l’ideari dels Jocs Florals de la Renaixença i 

es proposava fomentar les relacions dels escriptors de totes les terres de parla 

catalana. Quan Joan Alcover feia poc que havia arribat a la Barcelona convulsa 

de 1869, el dia 10 de novembre sortia al carrer el darrer número de Lo Gay 

Saber71 en el qual la redacció s’acomiadava dels lectors, per mor de l’estat de 

revolta que assotava la Ciutat Comtal.  

 Per aquells dies de 1870, quan Joan Alcover cursava el primer curs de 

Dret, va aparèixer el nou setmanari republicà La Campana de Gràcia. Era una 

publicació de caire polític i humorístic, que afavorí la lectura en català. Encara el 

corrent cabalós d’intel·lectuals insatisfets que aspiraven a una societat més culta i 

més catalana, com Francesc Matheu, Pere Aldavert i Àngel Guimerà, impulsaren 

les aigües de la Renaixença per a la creació d’una revista més seriosa, car 

Catalunya no comptava amb cap revista primordialment dedicada a propulsar i 

perfeccionar l’ús del propi idioma. Amb aquests principis l’1 de febrer de 1871 

naixia el primer número de La Renaixença,72 una revista capdavantera i de 

prestigi literari que donava nom a les inquietuds dels prohoms catalans. Amb 

aquesta florida patriòtica i cultural, “Barcelona, en aquest final de segle, passa de 

ser una ciutat provinciana espanyola més a esdevenir capital de Catalunya i ciutat 

europea.”73  

Joan Alcover, que havia deixat la Roqueta amb nostàlgia, inflamat per una 

ànsia de lluentor, inicià el curs amb timidesa. Malgrat que a Barcelona visitava a 

Gràcia els seus avis materns Francesc Maspons i Mariana Serra, durant aquell 

                                                 
71 Tanmateix Lo Gay Saber viuria una segona etapa esplendorosa que s’inicià l’1 de gener de 1878 i 
durà fins al 20 de maig de 1883. 
72 La Renaixença es va publicar com a revista fins al 1880 i l’1 de gener sortí com a diari amb el 
subtítol Diari de Catalunya fins que va deixar de publicar-se el 9 de maig de 1905. 
73 Josep TERMES: “El Catalanisme vertebrador de la societat catalana” dins Història de la Cultura 
Catalana, volum V, �aturalisme, positivisme i catalanisme, 1860-1890 (Barcelona: Edicions 62, 1994), 
pàg. 43-44. 
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primer any d’estudis a Barcelona, visqué retret i isolat, enyorat de la pàtria 

mallorquina, enmig de les contínues revoltes que s’hi congriaven. La crispació 

política culminà el març de 1870, quan una nova revolució esclatà a Gràcia, que 

fou bombardejada per ofegar els crits del poble amotinat davant l’actitud del nou 

govern de Prim, que incomplia la seva promesa d’abolir les quintes i cridava 

noves lleves. El Diario de Barcelona, un dels més antics de la premsa europea, 

que estava en mans del seu propietari i alhora director, Antoni Brusi Ferrer, i era 

de caire conservador i governamental, es feia ressò dels aldarulls i de la situació 

inestable que vivia el país.  

Enmig d’aquest escenari crispat, el dia 3 de novembre de 1870 les Corts 

espanyoles van triar Amadeu de Savoia, el fill del rei Víctor Manuel d’Itàlia, com 

a rei d’Espanya. Però, el 27 de desembre d’aquest any, quan Amadeu de Savoia 

desembarcava a Cartagena, el general Prim, que li havia donat suport, moria 

assassinat a Madrid. Sense la lucidesa de Prim el país navegà a la deriva i el rei 

quedà a mercè de les lluites dels partits.  

 El jove estudiant sovint anava i venia de Barcelona a Palma. A principis 

d’aquell curs, quan Joan Alcover iniciava els estudis universitaris, descobrí el 

manual Teoría estética y literaria, de Manuel Milà i Fontanals, que, malgrat la 

simple aparença d’un llibre de text, es convertí als ulls del poeta en una autèntica 

revelació poètica i des de la primera línia va encativar-lo per sempre. Però el 

nostre poeta, que havia descobert la teoria estètica i literària en les pàgines de 

Manuel Milà i Fontanals, també assistí entusiasmat a algunes de les classes 

magistrals que el filòleg, erudit i també poeta de la Renaixença donava a la 

Universitat de Barcelona. Així Joan Alcover ho confessà anys més tard a Antoni 

Rubió:  

 

“Al comens dels meus estudis universitaris em vingué a les mans, com un llibre de 
texte qualsevol, la Teoría estética y literaria, i desde la primera línia va encativar-me per 
a sempre. Aquell mateix any, un professor que sabia de cor la Cançó del Pros Bernat, 
la’m recitava, passejant per la nostra muralla. ¡Hora culminant! No recordo haver rebuda 
una impressió literària més intensa. Després vaig assistir uns quants dies a la càtedra 
d’en Milà. I més tard, en Mateu Obrador, que com V. sab, es cartejava amb ell, m’anava 
ensenyant lletres, qualque breu composició en vers o prosa poètica, i uns articles 
castellans de crítica literària, que s’havien publicats en francès a una revista extrangera. 
Tot això no’s desdenyava el mestre d’enviar-ho modestament per la Revista Balear. I jo 
recordo amb quin afany, amb quina codícia em llensava a devorar aquells escrits. De 
manera que molt abans de saludar les obres capdals d’en Milà, ja era jo dels seus devots 
fervents. 

¿Quins secrets tenien els mots d’aquell home, que n’era tan avar, quin regust 
estimulant que donava, a l’aparent aixutor del raciocini més auster, un actractiu casi 
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sensual? En cada mot una rel, i en cada rel una asproreta, una essència revelatriu de les 

fondàries i les lleis del món ideal.”74 
 

Passejant per la murada “que domina l’esplèndida badia de Palma” Joan 

Alcover havia descobert dels llavis d’un professor de l’Institut La Cançó del pros 

Bernat, de Manuel Milà i Fontanals, “els versos, el relleu, la majestat de 

l’admirable gesta, tan sàvia i tan inspirada, retaule medieval ple de color i 

d’ingenuïtat heroica, s’incorporaren per sempre més” a la seva fantasia, “com 

una d’aquelles monjoies que senyalen moments inesborrables de la vida”75 

―assegurà anys més tard el mateix Joan Alcover a Girona. 

 Acabat el primer curs, quan ja tenia setze anys, després d’acomiadar-se 

dels seus avis i de l’oncle Francesc Benvingut Maspons, que l’havia avalat 

davant la Universitat, tornà a l’illa enyorada una mica ensopit per tots aquells 

aldarulls de la política. Llavors ja sentia córrer l’esperit de la Renaixença per les 

seves venes i la febre poètica espurnejava amb virulència, abrusada pel desig 

amorós que glatia amb força com un foc d’encenalls en el cor de l’adolescent. A 

Palma retornà a la plàcida calma de la vida quotidiana, entre passejades per la 

murada, tertúlies literàries i balls als salons de festa.  

Abans de partir de nou cap a Barcelona, el jove Alcover s’havia estrenat a 

Mallorca en l’art poètic amb una dècima en castellà (que potser havia llegit al 

mestre Jeroni Rosselló) titulada En desagravio a una Laura, feta a imitació del 

llenguatge de les comèdies de capa i espasa de Calderón. Es tracta d’un primer 

assaig en què el poeta polsa, encara insegur, les cordes de la seva lira. Hi 

reflecteix el desencís amorós, que és concebut com un joc de per riure. Escrit 

amb un to una mica banal, recorre de manera irònica al nom de Laura, l’estimada 

de Petrarca i un dels personatges de la comèdia Laura perseguida, de Lope de 

Vega:  

 
 “Pero un día, Laura mía, 
 hube de mudar de cuentas. 
 ¡Qué emociones tan violentas 
 sorprendiéronme aquel día! 
 Hubo procesión: salía 
 engalanado con arte 

                                                 
74 Carta de Joan Alcover a Antoni Rubió i Lluch, datada a Gènova el 15 d’agost de 1918, en la qual li 
agraïa la tramesa de l’estudi que Rubió havia escrit sobre aquest prohom de la Renaixença amb el títol 
Manuel Milà i Fontanals. �otes biogràfiques i crítiques (1918). Dins Contribució a l’Epistolari de Joan 
Alcover (a cura de Miquel Gayà) (Barcelona: Editorial Barcino, 1964), pàg. 87-88. 
75 Joan Alcover: “Discurs Presidencial en els Jocs Florals de Girona l’any 1922”, OC, pàg. 308. 
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 el religioso estendarte 
 y la procesión detrás, 
 y vino Cupido y ¡zas! 
 me pasó de parte a parte. 
 ¿Cómo fué? Yo no lo sé; 
 entre el gentío te vi, 
 encantado te seguí 
 y enamorado quedé. 
 Desde entonces ello fué 
 lo que no es para contar, 
 porque aquello no fué amar, 
 fué delirar, fué bullir, 
 fué encenderse, fué morir, 
 porque aquello fué... la mar. 
 [...] 
 Y a fe que sabiendo ya 
 que es el sueño mi enemigo, 
 no bien, oh Laura, contigo 
 unida mi mente está, 
 fué muy gran temeridad 
 empezar una canción, 
 con la sola pretensión 
 de andar diciendo y contando 
 tus hechizos, imitando 
 al señor Calderón.”  (PC, 916-917 i 921-922) 

 

 El poema és fruit de les lectures castellanes que anys enrere el poeta havia 

realitzat a l’institut i a casa seva. A l’adolescència Joan Alcover, que adesiara 

entrava encuriosit a l’estudi de Pere Alcover i s’enfilava damunt la cadira de 

repòs per arribar als prestatges de la llibreria del seu pare, va descobrir entre el 

bosc de llibres que guardava no solament els poemes històrics Lo joglar de 

Maylorcha (1862), de Jeroni Rosselló, que l’entusiasmaren vivament, sinó també 

El pensil de las Musas castellanas i les obres dels grans poetes del Segle d’Or de 

les lletres espanyoles. Aquest fet determinà que, en la joventut, l’aprenent a poeta 

s’estrenàs en aquest tipus de poesia artificiosa, escrita en llengua castellana, 

dictada per la Musa de l’enginy a imitació dels models castellans. Al bell mig 

dels quaranta-dos anys, quan l’octubre de 1906 se celebrava el I Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana, Joan Alcover justificà, davant un auditori 

enfervorit de prohoms de l’Ateneu Barcelonès, el seu pas per aquesta poesia 

fictícia, de retòrica afectada de la primera època de la seva joventut, amb 

paraules tan sinceres com emocionades: 

 
“Jo vivia a un país a on fa vint-i-cinc o trenta anys passava lo mateix que a Barcelona, i 

en tots els pobles de la nostra nissaga en fa seixanta. La societat que en diuen culta, 
sol·licitada per dues corrents i dues llengües, sentia per la gentilesa i el prestigi de la 
llengua dominadora una preferència consemblant a la que dóna als soldats tantes victòries 
en el cor de les minyones de servei; i com jo no em sentia cridat a la vida literària per una 
alta missió que m’obligués a reflexionar seriosament sobre la millor manera de complir-la, 
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com la meua vocació, més inclinada a admirar que a produir, no era prou dominant per 
sobreposar-se a tots els altres estímuls, vanitats i egoismes de jove, l’aura de mundanitat 
empenyia dolçament el meu diletantisme poètic a triar, entre les dues formes d’expressió, 
la que havia de ser ben rebuda per la generalitat. Jo no tenia prou fe en les meues forces 
per esperar de l’altra banda del mar la compensació dels sufragis que a casa meva me 
faltassin. 

No cal tampoc oblidar la influència de les lectures. Triomfaven en les llibreries dels 
nostres pares, quasibé sense competència, els grans mestres del sigle d’or de Castella. Els 
clàssics catalans, si qualcun n’hi havia, eren esquerps i dificultosos per les tendres 
imaginacions, i no convidaven els ulls distrets i vagatius de l’adolescència a solaçar-s’hi 
llarga estona. Jo vaig trobar per casa meua una breu antologia titulada Pensil de las musas 
castellanas. Ella fou mon mestre de metrificació; ella va introduir-me en el tracte i en la 
intimitat dels poetes que em donaren el to de mos primers assaigs. M’isolava de la vida 
real dins un món de rims harmoniosos, i en sortia cantussejant a la faisó dels models, com 
qui surt del concert o drama líric, repetint maquinalment els motius musicals que brunzen 
encara en ses orelles. Era com un infant donat a dida, que en la falda de la segona mare se 
distreu temporalment de la primera. 

Finalment, certs motius de psicologia personal perllongaren mes excursions pel camp de 
la poesia castellana. El temperament, el caràcter, la verdor de la jovenesa, poc inclinada a 
obrir al públic de pinta en ample les intimitats del cor; l’orgull, avar de llàgrimes, que 
refrena l’emoció per elegantitzar-la i mescla una punta d’ironia amb les efusions de la 
tendresa, me feien preferir la Musa de l’enginy, de la invenció, de la gràcia, de la fantasia, 
a la Musa del sentiment; l’agredolç d’una amable filosofia poètica a les franques 

expansions de l’ànima.”76 
 

 Vet aquí com la mentalitat diglòssica i provinciana de la societat 

mallorquina, enlluernada “pel prestigi de la llengua dominadora” i la seva 

cultura, la formació castellana de l’Institut, la vanitat, l’egoisme i l’aura de 

mundanitat de la jovenesa afaiçonaren l’esperit i la retòrica artificiosa dels 

primers fruits de la creació poètica de Joan Alcover. Llavors, l’aprenent de poeta 

preferia la Musa de l’enginy, de la invenció, de la gràcia i de la fantasia, a la 

Musa del sentiment. 

Les vacances d’estiu s’allargaren fins a l’inici del nou any de 1871, atès 

l’ambient enrarit de la política estatal. La universitat no obrí les seves portes fins 

a mitjans de gener de 1871, poc temps després de la mort del general Prim. El 

jove estudiant no es pogué matricular fins al dia 14 de gener d’aquell any a la 

Facultat de Dret, on trià les assignatures de segon curs: Dret romà, Dret polític i 

administratiu i la matèria de Literatura llatina. Joan Alcover signà l’imprès i, 

atesa la seva minoria d’edat, fou rubricat per l’oncle Frederic Maspons, que avalà 

el seu nebot davant la Universitat. Aquell segon curs, que s’iniciava trasbalsat 

                                                 
76 Joan ALCOVER: “Discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès l’octubre del 1906, amb motiu del 
Congrés de la Llengua”, OC, pàg. 277-278. 
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pels afers tèrbols de la política espanyola, el jove estudiant de 17 anys sojornà en 

un primer pis del número 15 del carrer de Cadis.77  

Aquell hivern de 1871 Joan Alcover tornà a encetar el nou curs a la ciutat 

bulliciosa. Però potser aquest cop hi anava acompanyat de Joan Rosselló de Son 

Forteza, que aquest any iniciava la carrera de Lleis. Joan Rosselló de Son Forteza 

s’instal·là en una casa del carrer Conde del Asalto.  L’any següent, el 1872, Joan 

Alcover, que llavors tenia devuit anys, hagué de partir cap a Barcelona per iniciar 

el tercer curs (1872-1873) de la seva carrera, mentre que el seu germà Josep 

Alcover s’estrenà per primera vegada a la Facultat de Dret. Aquella tardor de 

1872, el dia 16 d’octubre, el jove poeta, encara menor d’edat, arribà a la Facultat 

de Dret, acompanyat del seu pare Pere Alcover Jaume, que, aquest pic, l’avalà 

per matricular-se en les assignatures de tercer curs, formades per Dret Civil i 

Dret Canònic, Teoria de procediments judicials i Pràctica forense.78 Formalitzada 

la inscripció, Pere Alcover Jaume acompanyà el seu fill fins a la residència 

d’estudiants situada en el segon pis del número 4 bis del carrer de Regomir,79 on 

Josep Alcover també anà a viure al costat del seu germà Joan, amb qui 

mantingué tota la vida un lligam afectuós molt estret. Aquesta residència 

―segons Antoni Rubió― “era una casa alegre de dispeses”, on s’hostatjaven 

molts d’estudiants mallorquins i on també acudien alguns estudiants catalans per 

fer tertúlia amb els amics de Mallorca, que havien conegut a les aules de la 

Universitat de Barcelona. Tal és el cas d’Antoni Rubio i Lluch que, amb motiu 

de la publicació del llibre de poesies Cap al tard, en una lletra encomiàstica, que 

escriu el 12 de març de 1909, recorda a l’amic Joan Alcover, encara que el tracta 

de vostè, aquells dies d’estudiants a la Universitat: “Rebi la meva enhorabona 

més coral. És l’enhorabona d’un antic i d’un bon amic que ja l’admirava a V. en 

el temps en què jo era un obscur estudiant. Vostè era també estudiant com jo, 

però amb una auriola que el feia semblar ja un home respectable, a pesar de viure 

                                                 
77 Expedient estotjat a l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, cedit amablement pel Doctor 
Albert Soler Llompart, professor de Literatura Medieval d’aquesta universitat. 
78 Expedient estotjat a l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, també cedit pel Doctor Albert 
Soler. 
79 Informació extreta de la tarja postal que Joan Alcover envià des de València al seu amic Gabriel 
Llabrés el 8 de maig de 1877. (Fons Joan Pons i Marquès, carpeta 7, Biblioteca Lluís Alemany, Palma).  
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en aquella alegre casa de despeses del carrer de Regomir, tota plena de 

mallorquins.”80  

Aquell curs de 1872-73 Miquel Costa també s’incorporà a la Universitat de 

Barcelona per estudiar-hi Dret, empès pel desig de complaure la voluntat del seu 

pare. Però el poeta de Pollença, que es creia natus ad altiora, llavors sentia la veu 

imperiosa de la Musa que l’atreia per uns camins més enlairats que els de la 

Jurisprudència, estudiava d’esma i per obligació. Miquel Costa s’allotjà en una 

pensió del carrer Fontanella i, malgrat tot, cada dia assistia a classe com un 

estudiant aplicat i responsable. A Barcelona, Joan Alcover retrobà els bons amics 

de l’Institut Balear i recuperà l’entusiasme juvenil. Miquel Costa i Joan Rosselló 

de Son Forteza reprengueren les confidències íntimes que a l’adolescència 

esplaiaven pels passadissos de l’Institut i els germans Alcover amb el poeta de 

La Vall continuaren les tertúlies literàries que havien començat a Palma. Aquell 

ateneu de per riure que els germans Alcover, sota la presidència d’Alexandre 

Rosselló, havien encetat a Palma els dies de tempesta revolucionària, continuà 

viu durant la seva joventut d’estudiants universitaris. Joan Alcover i Miquel 

Costa coincidiren els primers anys d’estudiants de Dret a Barcelona, car el poeta 

de Pollença el curs 1875-76 es desplaçaria a Madrid, forçat pel seu pare, per 

continuar els estudis de Jurisprudència, que no arribà a acabar mai. Aquells dies 

a Barcelona foren intensos. Adesiara, cap al tard, Miquel Costa i els germans 

Alcover amb d’altres estudiants es reunien al terrat d’una casa de dispesa, 

segurament la del carrer Regomir, per esbargir-se una estona de l’aridesa dels 

estudis jurídics i es refugiaven en la poesia. A Joan Alcover, li agradava recitar 

versos en veu alta davant el petit auditori d’amics i s’entusiasmava amb els 

ritmes i les cançons del poeta Miquel Costa, que llavors ja formaven part de la 

seva vida espiritual. Si hagués estat un bon declamador ―assegura el poeta a 

“Paraules en l’Homenatge a Costa i Llobera, a Pollença”―, “no m’hauria 

desagradat l’ofici de rapsode, a condició de deixar-me triar els fragments 

predilectes per recitar-los.”81 Joan Alcover, que també sentia vibrar la veu de la 

Musa en el seu cor, creia que recitar poesia era “la forma de culte més sincera i la 

                                                 
80 Contribució a l’epistolari de Joan Alcover (a cura de Miquel Gayà) (Barcelona: Editorial Barcino, 
1964), pàg. 55. 
81 Joan ALCOVER: “Paraules en l’Homenatge a Costa i Llobera, a Pollença, on el 26 d’octubre de 1924 
llegí l’Horaciana  Entrada d’Hivern”, OC, pàg. 339. 
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més plaenta pels devots dels grans poetes”.82 I ell, que sabia destriar el teixit de 

la llista, endevinava el poeta escollit pels déus, quan llegia aquells versos 

diamantins del seu amic de Pollença. Joan Alcover en aquest petit cenacle 

recitava, emportat per la lira de Miquel Costa,  El pi de Formentor, Damunt 

l’altura, �octurn i Marina. Per un instant, tant el rapsode com l’auditori, que 

l’escoltava encisat, s’enlairaven per damunt les ones de la mar irada, 

traspassaven la boirada amb una alenada profunda de lirisme i arrelaven dins 

l’altura “com l’au dels temporals”. I, en sentir aquella veu que declamava 

impetuosa com les ventades que atupen la ribera mallorquina, s’obrien totes les 

balconades veïnes del carrer de Regomir per escoltar aquella música celestial que 

s’expandia majestuosa sobre les seves finestres. Anys més tard, quan Miquel 

Costa ja feia dos anys que descansava amb les ànimes dels benaurats, Joan 

Alcover, davant l’auditori de Pollença, evocà les lectures poètiques que recitava 

aquells dies de jovenesa a Barcelona: 

 
 “Figurau-vos, devers l’any 1875, el terrat d’una despesa on una colla d’estudiants 
munta l’hora baixa a solaçar-se una estona. Salten, riuen, canten, esvaloten i, com 
entre ells domina l’afició literària, sovint reciten versos. Són gent de gust difícil, d’una 
salvatge independència de criteri. Creuen, i potser tenen raó, que d’ençà que el món és 
món no passaran d’una cinquantena les notes que representen la màxima plenitud de 
la inspiració poètica; i entre aquestes notes n’hi ha que declamen amb orgull, com a 
pertanyents al patrimoni familiar, perquè són d’un altre estudiant mallorquí que an els 
ulls d’aquella jovenella ja duu el front ungit amb la llum d’una augusta predestinació: 
Damunt l’altura, Marina, �octurn, El pi de Formentor. En boca meva ressonaven les 
estrofes sabudes de cor; amb poc art segurament, però amb veu tan forta que desiara 

alguns veïns sortien al balcó per assistir a l’esbarjo del petit cenacle.”83 
 

D’altra banda, Miquel Costa també valorava molt l’opinió de Joan 

Alcover com a crític literari. Així ho manifestà el poeta de Pollença a la carta que 

envià des de Madrid, el 31 de gener de 1876 a l’amic Joan Lluís Estelrich quan 

va saber els judicis que Joan Alcover havia expressat sobre El pi de Formentor: 

“Celebro vivamente lo que me dices de J. Alcover, pues siempre he reconocido, 

tú lo sabes, sus excelentes dotes de crítico. Desde que él ha confirmado el juicio 

de otros sobre mi Pi de Formentor, estoy más persuadido de que vale algo esta 

poesía.”84 

                                                 
82 Ibídem, pàg. 339. 
83 Joan ALCOVER: “Paraules en l’Homenatge a Costa i Llobera, a Pollença”..., OC, pàg. 339. 
84 Carta de Miquel Costa i Llobera a Joan Lluís Estelrich, datada a Madrid el 31 de gener de 1876. Dins 
Epistolari de Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich, a cura de Bartomeu 
TORRES GOST (Mallorca: Editorial Moll, 1985), pàg. 36.   
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Al costat d’aquestes tertúlies dels estudiants mallorquins se’n 

desenvolupaven altres que tenien lloc en alguns cafès de la Ciutat Comtal. 

Aleshores Narcís Oller sovintejava, amb l’amic Riera i el seu cosí Yxart, el Cafè 

Espanyol, “instal·lat a la Plaça Reial, que feia cantonada al carrer de Llits”, on 

s’aplegava la colla de La Renaixença, que defensava els plurals femenins en –as. 

Aquí ―diu Oller a les seves Memòries literàries― “els ardits somniadors”, entre 

els quals hi havia Àngel Guimerà, Emili Vilanova i Antoni Aulèstia, més que 

parlar de lletres, “s’encenien parlant de pàtria o criticant els governs d’Espanya”. 

I al Cafè Suís, situat a l’ala oposada de la Plaça Reial, es reunien els que 

defensaven els plurals femenins en -es.85 Potser Joan Alcover coneixia les 

tertúlies del Cafè Espanyol i les del Cafè Suís, que ambdós quedaven a prop del 

carrer de Regomir, potser hi havia entrat alguna vegada, però no tenim 

constància que hi anàs. Ara bé, és possible que durant aquesta època en què Joan 

Alcover i Narcís Oller coincidiren alguns cursos com a estudiants de Dret Civil i 

Canònic a la Universitat barcelonina es coneguessin de manera tímida i és 

probable que el nostre poeta algun cop assistís a aquestes tertúlies. Però, més 

prest o més tard, l’autor de La papallona i el nostre poeta es trobaren i encetaren 

una cordial amistat que es reflectí, a partir de 1904, en les vuit cartes que es 

conserven, les quals són una mostra de la relació afectuosa que ambdós 

escriptors iniciaren a Barcelona. En alguna d’aquestes epístoles Narcís Oller 

expressa l’admiració que sentia tant pels discursos de Joan Alcover, que aplegà 

en el llibret Art i Literatura, publicat per la “Biblioteca Popular de L’Avenç” 

(1904), com per la poesia de Cap al tard (1909), que diu Oller en la carta del 2 

de març de 1909 ja coneixia:  

 
“Molt distingit y volgut amich meu: tenia ja a casa un exemplar del seu Cap al tard quan 

me vaig veure afavorit per vostè ab el present d’un altre exemplar de la mateixa obra, lo 
qual vòl dir que’l seu bon afecte per a mi y la meva admiració pera vostè corren parelles. 
He llegit l’obra, y encara qu’una bona part d’ella m’era ja ben coneguda, no per això ha 
deixat de delectarme ni privat d’admirar més y més totes les delicadeses de sentiment y de 
forma qu’ella conté. Vostè és tot un poeta que pensa y sent fondament, un gran paisatgista 

a voltes, y sempre, sempre un cisellador de la llengua verament admirable y envejable.”86 
 

                                                 
85 Vegeu Narcís OLLER: Memòries Literàries, dins Obres Completes, Volum II (Barcelona: Editorial 
Selecta, 1985), pàg. 696-698. 
86 Carta de Narcís Oller datada a Barcelona, el 2 de març de 1909. [ARM-JA, 337]. 
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D’ençà que Joan Alcover havia llegit Humanització de l’art (1904) a 

l’Ateneu Barcelonès i havia captivat alguns escriptors catalans amb les seves 

dots de gran orador, les relacions entre el nostre poeta i el novel·lista 

s’intensificaren. De manera que, durant un temps, Joan Alcover, quan adesiara 

anava a Barcelona, assistia a les Tertúlies de l’Hotel Colón, on Narcís Oller 

s’aplegava els darrers temps amb “La colla del Continental”, que abans havia 

tengut com a recer l’Hotel Continental. Joan Alcover, que sempre manifestà un 

esperit insegur i vacil·lant envers les seves creacions literàries, agraïa de bon cor 

l’afecte que li prodigava el grup d’escriptors amics de Narcís Oller, amb aquestes 

paraules que li escrivia el 3 de desembre de 1924:  

 
“Com escric tan poc, la falta de costum fa que quan surt algun article meu em quedi el 
recel d’haver desentonat. Per això la vostra aprovació que no pot venir de més amunt, me 
tranquil·litzà i animà. Vosaltres representeu el nucli més important de la nostra actualitat 
literària, i l’haver rebut de vosaltres un mot de coratge, ja és una honra de què ningú podrà 

privar-me.”87 
 

L’AMISTAT DE JOAN ALCOVER AMB GABRIEL MAURA, MARIÀ 

AGUILÓ I VICENT WENCESLAU QUEROL 

 

Durant aquells anys d’estudi a Barcelona, el jove Joan Alcover refermà el 

seu afany per l’art poètic i la vena d’escriptor li creixia ufana per l’ànima. Per 

aquesta època va escriure el primer conte en vers. Probablement es tracta del 

conte humorístic Res pro domino clamat, que anava dedicat al seu amic de 

l’Institut Balear Rafael Llobera Salom. Fou arran de la redacció d’aquest poema 

narratiu a Barcelona que Joan Alcover, gràcies a aquest amic del batxillerat, va 

conèixer de prop Gabriel Maura, amb qui mantengué una amistat tan profunda 

que, anys més tard, el 1913, assegurà al pròleg d’Aigoforts que “Si yo fuese 

digno de tener biógrafo, no me importaría gran cosa que pasase por alto alguno 

de los títulos que debo a la benevolencia de mis contemporáneos. Pero hay uno 

de que me siento avaro, y a cuya omisión no me resigno; ahí lo tenéis: ‘Fué 

grande amigo de Gabriel Maura.’”88 Per mediació de Rafael Llobera, envià el 

conte en vers a Maura, que li publicà. Al cap de poc temps, en tornar a Palma en 

una d’aquelles anades i vengudes que feia el jove estudiant, Joan Alcover anà a 

                                                 
87 Carta de Joan Alcover a Narcís Oller, datada a Palma el 3 de desembre de 1924. [ARM-JA, 337]. 
88 Joan ALCOVER: “Gabriel Maura y Montaner”, OC, pàg. 609.  
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visitar l’honorable escriptor, que el rebé amb els braços oberts i el gest amatent, a 

punt per escoltar-lo i per aconsellar-lo en el quefer de l’art poètic. 

Joan Alcover mai no oblidà la primera entrevista, que tengué lloc al despatx 

de l’autor dels Aigoforts. Parlaren de la poesia i de l’ús de la llengua poètica. Era 

el principi d’una gran amistat que va néixer aquell dia en el despatx de l’escriptor 

costumista. D’aquest corrent de simpatia i del lligam d’afecte que entre ambdós 

s’establí, Joan Alcover en deixà constància el 1913 al pròleg d’Aigoforts, amb 

aquestes paraules emotives: 

 
“La primera entrevista con Gabriel, en que nació, hace menos de cuarenta años, una 

amistad fraternal, para no entibiarse nunca. Mis ojos de adolescente le habían seguido desde 
lejos, y al cruzarme con él por la calle del Beato Alonso, más de una vez me volví a mirarle, 
atraído por el prestigio de su persona y de su pluma. Escribí en Barcelona mi primer 
cuentecillo en verso; un compañero mío, Rafael Llobera, quiso enviarlo a su amigo Gabriel 
Maura. Éste contestó en términos amables y efusivos, y por su iniciativa probé, por vez 
primera, la emoción de verme impreso.  

A mi llegada a Palma fuí a saludarle; llamé tímidamente a la puerta de aquel pequeño 
despacho, en el entresuelo de su casa, donde tantas veces habían de renovarse las horas de 
grata confidencia. Recibóme con los brazos abiertos. Le estoy viendo todavía, con la 
pequeña boina en la cabeza, la enérgica expresión suavizada por leve tinte de socarronería 
melancólica. Se vació todo entero; hizo el resumen de su vida literaria; definió a los demás 
con perspicacia y se juzgó a sí mismo casi con displicencia. Lamentó su falta de tiempo; y 

volcó sin recato el cajón de sus papeles.”89  
 

 La sinceritat amb què Gabriel Maura es presentava als ulls del jove poeta, 

que s’afanyava per aprendre l’art poètica, l’impressionà de tal manera que molts 

d’anys més tard encara recordaria aquella conversa emotiva i afectuosa alhora. 

Com també recordaria els versos del poema bíblic El Ángel de la muerte, que 

l’humil poeta autodidacta, eclipsat per la grisa monotonia de la feina d’adober a 

la barriada de la Calatrava, li va recitar en to infantil. Joan Alcover, que havia 

llegit encisat la seva poesia, li parlà del poema Dues arpes, on Maura al·ludeix la 

unitat de la llengua catalana, l’únic mitjà d’expressió poètica dels escriptors de 

les terres de València, Catalunya i Balears. Gabriel Maura al poema Dues arpes 

es referia al debat que existia entre la llengua castellana i la llengua catalana per 

al cultiu de la poesia (“L’una porta gran corona / de perles, or i esmaragdes; / 

l’altra en lo front porta sang, /senyal que un temps ne portava”). Tanmateix, 

declarava davant el jove Alcover, com resa en els versos finals del poema, la 

seva predilecció per “la dolça Arpa Catalana”, l’única que podia expressar amb 

fluïdesa els seus sentiments més íntims. Passats els anys, Joan Alcover evocava 

                                                 
89 Ibídem. 
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les paraules que li havia expressat Gabriel Maura en aquell despatx de la 

Calatrava: 

 
 “Recuerdo un poema en octavas reales, El Ángel de la muerte, versificado con infantil 

inexperiencia, pero de concepción grandiosa y pinceladas estupendas, que, por cierto, no sé 
lo que habrá sido de él, porque no se encuentra entre sus manuscritos. Aludí a su poesía Dues 
arpes, donde se afirma que el habla de Ausias March y Llull y Muntaner es el lenguaje único 
del alma para nosotros.  

‘Sí, ¿quién lo duda?, contestó, eso no se discute. Lo sé por experiencia. En cierta ocasión, 
estaba yo sentado aquí, ante este bufete, dando vueltas a un asunto para desarrollarlo en 
castellano; todo eran trasudores y premiosidades: no salía. Di de mano a las cuartillas con 
hastío; cogí otra; escribí  casi con saña L’Espigolera, y brotó, como un chorro, a borbotones, 

la poesía, buena o mala, pero expresión fiel y directa de mi sentimiento’.”90 
 

Era una declaració d’amor a la llengua materna, la mateixa que havia 

expressat el 1872 de manera poètica a Dues arpes. Dues reines germanes (“Les 

dues ne són molt belles,/pareixen reines germanes;/ mes l’una, reina ditxosa,/ 

l’altra reina desditxada”) que venien a posar les bases del pensament lingüístic 

que Joan Alcover exposaria el 1899 al poema La llengua pàtria, on s’expressava 

de manera semblant a Gabriel Maura: 

 

 “A la musa castellana 
 mos anys millors he donat, 
 d’una altra musa germana 
 fondament enamorat.”  (PC, 353) 
 

 El poetes mallorquins Joan Alcover, Miquel Costa i Joan Lluís Estelrich, 

impulsats per la vena poètica, juntament amb altres estudiants de la Universitat, 

visitaven Marià Aguiló, el Patriarca de les Lletres catalanes, i s’agafaven als 

braços paternals del poeta com la torxa que havia de guiar llur camí cap a una 

albada nova. Cada setmana, quan el sol aclucava son ull fatigat i, al cap de poc, 

s’encenien les faroles de llum d’oli, que penjaven com a ombres esllanguides de 

les parets, un estol de jovencells estudiants de Dret d’esperit sensible, que sentien 

vibrar la febre poètica, acudien al carrer de Casp per escoltar la veu del poeta, 

enamorat de la Musa popular. Marian Aguiló obria les portes de casa seva i els 

introduïa pels cenacles del catalanisme i els despertava l’amor a la llengua i a la 

pàtria. Asseguts a redós d’una llum tènue, que destil·lava visions d’esperança en 

la cambra d’estudi del Patriarca de barba blanca, els ulls d’aquells estudiants es 

                                                 
90 Ibídem, 610. 
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badaven xalests per escoltar la veu del savi i somreien alegres en rebre els 

consells del mestre, del filòleg i del folklorista.  

Joan Alcover sovint anava i venia de Barcelona a Palma. Feia poc, l’hivern 

de 1872, havia descobert per atzar el poeta mallorquí ―com evoca de manera 

afectuosa al record personal “Marian Aguiló”― en trobar-se “una nit d’hivern a 

la redacció de la Revista Balear, que es reunia en el despatx d’En Jeroni 

Rosselló. Aquest preparava una antologia de poetes mallorquins, i entre altres 

originals va llegir L’Esperança i L’Enteniment i l’amor. Jo que de l’Aguiló no 

coneixia ni una estrofa, em trobí de cop introduït dins un ambient poètic on hi 

feia un estar delitós.”91 I el cor del nostre poeta, en sentir brollar dels llavis de 

Jeroni Rosselló la melodia romàntica del poema Esperança, que havia triat per a 

l’antologia Poetes balears. Segle XIX (1873), sentí renovada la força del seu 

lirisme. Joan Alcover bevia la màgia vigorosa d’aquells versos que recreaven el 

tema de l’Ubi sunt i s’ensenyorien per sempre de la seva ànima. El ressò de la 

seva melodia, com el d’una campana, es traspuà en els poemes La Serra i La 

Balanguera, de Cap al tard. I els versos de L’Enteniment i l’amor, que 

desprenien una tonada de caire filosòfic, tenyida de resignació cristiana, 

ressonaven en l’ànima del poeta com un auguri del que serien les Elegies de Cap 

al tard: 

  
 “¿Per què de l’ànima brolla 
 aquest riu d’aspiracions 
 que pugnant amb impossibles 
 li entenebren així el front? 
 
 ¿Per què es torna vall de llàgrimes 
 la terra, astre delitós, 
 a on la vida ens hi ofega 
 amb son dogal de dolors?... 
 
 –Perquè el cap i el cor de l’home 
 duen desterrats pel món,  
 com àngels que el cel enyoren, 

 l’enteniment i l’amor.”92 
 

També per aquesta època va aparèixer l’antologia Flors de Mallorca, com 

una mostra d’amor a la llengua pàtria. Aplegava les poesies que havien estat 

premiades als Jocs Florals de Barcelona dels prohoms de la Renaixença 
                                                 
91 Joan ALCOVER: “Marian Aguiló. Records personals”, OC, pàg. 199-200. 
92 Marian AGUILÓ: Vària, dins Poesies Completes, volum III (Barcelona: Il·lustració Catalana, sense 
data), pàg. 59-60. 
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mallorquina, com Jeroni Rosselló, Marià Aguiló, Josep Lluís Pons i Gallarza, 

Guillem Forteza, Victòria Penya, Tomàs Aguiló, Miquel Victorià Amer, Miquel 

Zavaleta, Pere Penya, Ramon Picó, Gabriel Maura, Tomàs Forteza, Bartomeu 

Ferrà, Josep Tarongí, Mateu Obrador, Jeroni Forteza, Manuela de los Herreros, 

Margarida Caimari, Jaume Sancho... Al final de l’antologia, Flors de Mallorca 

també dedicava una secció titulada “Capolls”, que incloïa els poemes del joves 

poetes, que llavors començaven a despuntar d’entre el verger literari de Mallorca, 

com el joveníssim Joan Alcover, que amb denou anys s’hi presentà amb Una 

altra besadeta, un poema ple de tòpics de caire amorós: 

 
“La de mon cor senyora, 
nineta encisadora, 
trescava falaguera 
de l’hort per la vorera, 
buidant la regadora 
damunt les flors garrides, 
que entre el fullatge eixides 
a forfollons, rumbegen  
colors tan bells que apar que se pledegen 
      l’empir de l’hermosura, 

per enyorar un dia 
lo blanc pitet de l’estimada mia, 

niu de virtut, d’amor i de ventura...”93 (PC, 434) 
  

No gaire temps després d’aquesta descoberta meravellosa de la poesia de 

Marià Aguiló en el despatx de Jeroni Rosselló, Joan Alcover conegué a 

Barcelona l’autor dels versos romàntics d’Esperança, que tant l’havien corprès. 

Marian Aguiló, que des de 1861 era bibliotecari de la Universitat de Barcelona, 

sovint hi parlà i l’acollí amablement en la cambra del seu estudi per aquesta 

època, quan Joan Alcover era estudiant de Dret: 

 
 “En Marian Aguiló m’acollia amablement en la seua cambra d’estudi. En les seues 

converses deixava giravoltar el pensament en línies parabòliques a l’entorn dels temes 
predilectes: la llengua materna, les aficions folklòriques, els romiatges als monestirs, als 
castells, a les ruïnes; els records de la infantesa, les exploracions filològiques a través dels 
vilatges i els llibres vells, i com argument que ell creia de gran valor en defensa de la santa 
causa, certes dites d’algun senyor de Madrid sobre la incapacitat dels catalans per 
castellanitzar-se [...]. Tal exclusivisme no era obstacle perquè ens donàs a conèixer rimes 

castellanes del seu amic Querol.”94  
 

                                                 
93 Joan ALCOVER: “Una altra besadeta”, dins Flors de Mallorca. Poesies d’autors vivents premiades les 
més en los Jochs Florals de Barcelona (Palma: Estampa de Pere Joseph Gelabert, 1873), pàg. 655-656. 
Aquest poema fou esmentat per Josep MASSOT I MUNTANER: “Joan Alcover i Marià Aguilo”, dins Els 
mallorquins i la llengua autòctona (Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1985), pàg.199. 
94 Joan ALCOVER: “Marian Aguiló”, OC, pàg. 200. 
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 Joan Alcover el 1909 evocava en un parlament dels Jocs Florals de Lo Rat 

Penat de València com Marian Aguiló, en una de les tertúlies a casa seva, li donà 

a conèixer les Rimas, llavors inèdites, de Vicent Wenceslau Querol (que 

s’editaren a València el 1877 amb un pròleg de Pedro Antonio de Alarcón) i 

rememora algunes confidències que el Patriarca feia als joves estudiants que, 

assedegats de nèctar poètic, s’aplegaven entorn seu, a la cambra del seu estudi, 

folrat de llibres i muntanyes de papers, del carrer de Casp: 

 

“Fa més d’un quart de segle el mestre venerable de les lletres catalanes, En Marian 
Aguiló, amb la nerviositat i la febre que solia consagrar a tots els temes i qüestions i 
persones relacionades amb la causa de la literatura regional, mentre feia l’inventari dels 
tresors novament arrencats a l’esperit de la nostra raça, des de l’hora que va cercar dins ell 
mateix les mines de la riquesa poètica, ja entregava a l’admiració dels estudiants que 
anaven a fer-li tertúlia en son estudi del carrer de Casp, mostres escollides d’un llibre que 
va trigar temps a publicar-se. Semblàvem una colla de sibarites que mirassen clarejar a la 
llum el vi daurat i generós de collita nova que el Patriarca, amb la cara enrogida per 
l’entusiasme, feia tastar als neòfits. I passaven d’una boca a l’altra i després eren repetides 
pels corredors de la Universitat les estrofes del poeta valencià qui tan bé s’ajustava al 

temperament artístic de la petita colònia insular.”95 
 

Aquells joves estudiants quan sortien de la casa de Marian Aguiló 

bategaven abrusats de febre poètica i d’esma repetien, ara en els llavis d’un, ara 

en els llavis de l’altre, les rimes de Querol i escampaven pel claustre de la 

Universitat barcelonina com una aura silenciosa el lirisme del poeta valencià, que 

Marian Aguiló els havia llegit. Aquests joves que anhelaven entrar en el temple 

sagrat de la poesia veien reflectides les seves ànsies de poeta en els versos 

d’aquesta rima castellana de Vicent W. Querol: 

 
  “Tal en la edad confusa 
  en que a la vida el corazón despierta, 
  yo, la soñada Musa,  
  vi en el dintel de la cerrada puerta, 
  que mi ambición ilusa, 
  juzgó a la gloria y la esperanza abierta. 
  No entré... pero en mi oído 
  sonó el grande ruido 
  de los santos acordes celestiales, 
  y aún hoy, en este olvido 
  y en esta amiga sombra, 
  donde es la paz un díctamo a mis males, 
  entre el silencio escucho, y aún me asombra 

  el rumor de los himnos inmortales.”96 
 

                                                 
95 Ibídem. 
96 Obras Completas de Vicente W. Querol, Volum I (València: Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, 1984), pàg. 378.  
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Al cap de prop de trenta anys, Joan Alcover, davant un auditori valencià, 

assegurava que de llavors ençà aquells joves estudiants assaboriren fragments de 

les Rimas de Querol, “como frutos de un huerto apenas conocido.”97 Així, Querol 

es convertí en “uno de los dioses familiares de la nueva Mallorca literaria.”98 El 

grup juvenil de Joan Alcover, amb Joan Lluís Estelrich de capitost, que més tard 

el visità a Madrid, ja defensava llavors aferrissadament el poeta valencià davant 

la crítica espanyola, que sembla que no el valorava prou, a jutjar per les paraules 

del nostre poeta: 

 

 “A la misma colonia estudiantil pertenecía un amigo, Juan Luis Estelrich, que años 
después de habernos sido revelada la obra del poeta valenciano le saludó en su hogar 
solitario de Madrid y recabó de don Juan Valera la promesa de juzgarle públicamente. 
[...] Nosotros, los estudiantes de antaño, sin autoridad alguna, pero fiados en nuestro 
buen gusto natural, no tuvimos inconveniente en fallar que el autor de las Rimas, no 

coleccionadas entonces, es un gran poeta.”99   
 

Joan Alcover acudia sovint a Marian Aguiló, perquè el docte Mestre li 

guiàs la ploma insegura i vacil·lant d’aprenent de poeta, car sentia vibrar amb 

força la veu de la Musa en el seu si encara indocte: “Més d’una vegada l’Aguiló 

em féu l’honor de llegir-me originals inèdits. Com en aquell temps la pugna 

d’idealistes i realistes estava a l’ordre del dia, se li ocorregué preguntar-me de 

quin partit era; la meua resposta no va ser del tot clara i precisa. I aquest fou el 

pròleg de La sesta, que jo tinguí la feliç avinentesa d’escoltar en boca de 

l’autor.”100 Joan Alcover el 1925, amb motiu del centenari del naixement del 

poeta romàntic, recordava emocionat “aquella estona de fruïció inoblidable” amb 

el Patriarca mallorquí.  

Miquel Costa, assistent habitual a les tertúlies del carrer de Casp i 

admirador com Joan Alcover de las Rimas de Querol, conegué el poeta valencià a 

casa de Marian Aguiló un dia que Querol era a Barcelona i visitava el petit 

cenacle que Marian Aguiló tenia obert a casa seva, segons apunta el poeta de 

Pollença en la carta que el 3 de maig de 1875 envià a l’amic Joan Lluís Estelrich, 

que llavors es trobava a València:  

 

                                                 
97 Joan ALCOVER: “Vicente W. Querol”, dins OC, pàg. 662. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 
100 Joan ALCOVER: “Marian Aguiló”, OC, pàg. 201. 
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...“con satisfacción leí tu carta del 29 del passado abril enterándome de como habías 
conocido al Sr. Querol que debe haberte leído ya alguna poesía admirable.[...] Si tratas a 
Querol, como supongo, salúdale de parte del joven mallorquín que vió en casa de Aguiló 
durante su permanencia en Barcelona. Deseo que se lo digas de esta forma, porque es más 

fàcil que así me recuerde que si le indicaras mi nombre.”101 
 
 
ELS INICIS POÈTICS DE JOAN ALCOVER 

 
  Però mentre el jove Alcover estudiava Lleis a Barcelona, els 

esdeveniments de la política continuaven esvalotats. Corria l’abril de 1872, quan 

s’iniciava la tercera guerra carlina, que a Catalunya tengué especial ressò, perquè 

el pretendent de la Corona, Carles VII, s’havia erigit en defensor aferrissat dels 

drets i de les llibertats dels catalans. Mallorca, separada del continent per l’ampla 

mar, també vivia aquests episodis efervescents; però, sempre fidel al govern de 

Madrid, es decantà pel bàndol liberal, excepte alguns militars i voluntaris que se 

sumaren al bàndol carlista. Quan s’acabà aquell curs d’aigües esvalotades, arribà 

l’estiu de 1872 i Joan Alcover, que cobejava en silenci la musa, tornà a l’illa 

enyorada amb el seu germà Josep. Passejaren. I, altre cop, passaren les millors 

hores dels capvespres ataronjats del mes de juliol, abocats a la lectura i a la 

contemplació de la natura, ben asseguts a la terrassa de la casa de Cor Marí, 

oberta a totes les fragàncies dels arbres i de les flors que pujaven com alens 

aromàtics de la vall de Gènova. Immers en aquest paisatge irisat de colors, es 

despertà en el jove poeta la febre creadora i va compondre dos sonets: A na 

Massiana i A Belisa, que, abans d’iniciar el tercer curs (1872-73) de Dret a 

Barcelona deixà enllestits per a la publicació. El primer, publicat el 1873 a la 

Revista Balear, va ser escrit a l’estil costumista i manifesta un to satíric i burleta 

vers aquesta “nina estimada”, que té el poeta empresonat entre els seus encants. 

A Belisa és un sonet inspirat en el personatge de les comèdies El acero de 

Madrid i Los melindres de Belisa, de Lope de Vega, que representa la voluntat 

ferma de la dona que tria el seu estimat.  Després vendrien els poemes A Flérida, 

basada en el personatge secundari de la comèdia El mayor encanto, amor, de 

Pedro Calderón de la Barca, i La lágrima y la sonrisa, escrit el Nadal de 1873, on 

torna a aparèixer el personatge de Belisa. Es tracta d’una poesia de temàtica 

amorosa, inspirada en alguns personatges dels grans poetes Petrarca, Lope de 

                                                 
101 Carta de Miquel Costa i Llobera a Joan Lluís Estelrich. Dins Bartomeu TORRES GOST: Epistolari de 
Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich, op. cit., pàg. 30. 
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Vega i Calderón de la Barca, però concebuda com un joc de per riure, on el poeta 

es mostra seduït per l’amor i el desamor d’aquestes donzelles, tot seguint els 

tòpics literaris de la poesia espanyola i el llenguatge artificiós i grandiloqüent que 

usaven les comèdies del Segle d’Or de les lletres castellanes. Responen a una 

època d’incertesa primaveral en què el poeta, emportat per les aigües de la vida 

mundana, cercava la bellesa femenina com a font d’inspiració per a les seves 

creacions poètiques, com havien fet els seus models castellans. Llavors els ulls 

del jove Alcover, com ales voluptuoses, papallonejaven sobre el cor de les 

donzelles que passaven pel seu costat, reflectides ara en la bella Laura o en 

l’esquerpa Massiana, adés en l’arrogant Belisa, que provoca les llàgrimes o el 

somriure del poeta, adés en la simpàtica i gelosa Isabel del poema Unidad en la 

Variedad, que es queixa perquè el poeta, inflamat d’amor, sol “mirar varias 

hermosas” i escriu “a varios nombres madrigales,” car en totes veu la mirada 

encisadora de Venus. I és que el jove poeta se sent atret per la Bellesa de la dona 

i les estima totes per igual, com el sol estima les flors, ben convençut que la 

varietat dels aromes que elles desprenen de l’agre de la terra es confonen en un 

sol perfum celestial, perquè el poeta les contempla, com una manera de posseir-

les, i les olora amb l’art poètic. Per al jove Alcover,  

  

 “Cada bella visión es una nota 
 del eterno poema 
 que en mis entrañas flota; 
 es un grano de incienso 
 de la inflamada pira 
 del incensario del amor inmenso 
 que la infinita creación me inspira.”(PC, 535-536) 

 

Aquesta visió de la bellesa que Joan Alcover veu plasmada en les figures 

femenines són  l'expressió poètica d’un desig de captar la realitat per mitjà de la 

contemplació, única forma de posseir-la amb tota la seva intensitat. Una idea que 

seria la llavor del seu pensament estètic que més tard, el 1904, desenvoluparia a 

Humanització de l’art. 

 Però el poeta de Poesías al poema Unidad en la Variedad, que encara 

polsava insegur les cordes de la seva lira, justificava els seus deliris d’amor 

juvenil i esbojarrat davant els retrets que li havia fet la simpàtica Isabel, que no 

entenia l’ànima del poeta que era naturalment contemplativa i cercava l’art en la 

contemplació desinteressada i pura: 
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“No es vil mariposeo, 
no es el vuelo mudable del deseo. 
En un amor se encierran mis amores: 
os amo como el sol ama las flores. 
Distintos sus aromas en el suelo, 
su variedad inmensa se resume 
en un solo perfume 
al remontarse al cielo. 
Mi alma en el infinito suspendida, 
cuando al calor de las memorias arde,  
como el sol de la tarde, 
aspira en una sola confundida 
la esencia de violetas y de rosas, 
que esmaltaron, risueñas, vaporosas, 
los breves horizontes de mi vida. 
[...] 

Donde lo bello exista, 
del dueño es la cosecha, 
pero de todos es la buena vista. 
¿Qué mucho, pues, preciándome de artista, 
que deje errar los ojos con dulzura 
en cuantas caras me parecen bellas? 
Yo adoro en todas ellas  
una sola hermosura, 
como la luz en todas las estrellas.” (PC, 535-536) 

  

Paral·lelament a la Renaixença catalana, Palma també assistia a un tímid 

despertar cultural. Un petit nucli d’intel·lectuals s’aplegava entorn de la Revista 

Balear de Literatura, Ciencias y Artes,102 que sortia a la llum cada quinze dies a 

partir del gener de 1872. La Revista Balear va ser impulsada per Mateu Obrador 

i per Josep Lluís Pons i Gallarza. Encara que es publicava tant en castellà com en 

català, es mostrà favorable a la unitat de la llengua catalana, de manera que el 

                                                 
102 Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes: Va ser una publicació cultural que començà a 
editar-se a Palma cada quinze dies entre el gener de 1872 i el desembre de 1874. Era impresa per Felip 
Guasp Vicenç. Dedicava especial atenció a la literatura i tenia seccions dedicades a la bibliografia i a la 
música. Fou impulsada principalment per Mateu Obrador i per Josep Lluís Pons i Gallarza. En foren 
col·laboradors Joan Alcover, Àlvar Campaner, Miquel Costa, Bartomeu Ferrà, Manuel Guasp, Manuela 
de los Herreros, Manuel Milà i Fontanals, Tomàs Forteza, Josep Monlau, Pere d’Alcàntara Penya, Josep 
M. Quadrado, Josep Rul·lan i Josep Tarongí i Cortès. Es publicava en castellà i en català. Publicà 
articles favorables a la unitat de la llengua catalana i el 1873 polemitzà per qüestions ortogràfiques amb 
La Renaixença de Barcelona. Fou continuada per  Museo Balear de Historia, Ciencias y Artes, que va 
aparèixer a Palma el gener de 1875. El maig de 1884 reprengué la publicació fins al desembre de 1888, 
en què desaparegué definitivament. Dirigida per  Josep Lluís Pons Gallarza, serví per donar a conèixer 
els joves escriptors i féu possible que la literatura mallorquina s’integràs dins el moviment de la 
Renaixença. Tractà temes d’història, literatura, poesia popular i folklore. Era bilingüe, però els textos en 
prosa sortiren normalment en castellà i, en canvi, la poesia i la prosa literària eren escrites en català. Hi 
col·laboraren Marià Aguiló, Tomàs Aguiló, Joan Alcover, Antoni M. Alcover, Àlvar Campaner. Miquel 
Costa i Llobera, Joan Lluís Estelrich, Bartomeu Ferrà, Tomàs Forteza, Francesc Manuel de los 
Herreros, Gabriel Maura, Mateu Obrador, Miquel dels Sants Oliver, Joan O’Neille, Pere d’Alcàntara 
Penya, Josep M. Quadrado, Jeroni Rosselló i Josep Tarongí. Entre 1875 i 1891 alguns d’aquests 
redactors publicaren L’Almanaque Balear. 
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1873 polemitzà amb la revista La Renaixença de Barcelona per qüestions 

ortogràfiques. El grup de la Revista Balear es reunia de vetllada un pic a la 

setmana en un salonet de la impremta i llibreria Guasp, que estava situada en el 

carrer d’En Morey. El 1903, quan se celebrà en el Gran Hotel de Palma un 

banquet literari per homenatjar Miquel Costa, que havia estat nomenat Mestre en 

Gai Saber en els Jocs Florals de Barcelona, Mateu Obrador, a l’hora del brindis, 

recordà les primeres reunions dels escriptors mallorquins a la seu de la Revista 

Balear, amb aquestes paraules: 

 
“Bé m’en recort encara, y m’en recordaré tots temps, de lo que’n podríem dir sa primera 

brostada, la naxensa literaria d’En Costa. Era axó al any 73, y poc temps feya qu’havíem 
comensat a treure a llum aquella Revista Balear que tan modesta y casolana, era axí y tot a 
les hores l’únic ressò y espiray de vida literaria aquí a Mallorca. En aquell estudiet de la 
llibrería de Ca’n Guasp s’hi reunien de vetlada els fundadors y la colla de la Revista, y allà 

s’hi llegien rimes y proses tot arreu, sense ferne gayre escrupulosa triadella.”103  
 

Ja per aquesta època Joan Alcover i Miquel Costa participaren a la Revista 

Balear amb alguns poemes i adesiara assistiren a les seves tertúlies literàries. La 

redacció, ubicada a la impremta i llibreria Guasp, esdevingué un lloc de trobada 

entre els diferents escriptors de l’illa. Era el 1873 quan la Revista Balear publicà 

les primeres poesies del joveníssim poeta Joan Alcover: A na Massiana, Al amor 

de la lumbre que recrea l’ambient de Nadal des d’una visió irònica i 

L’Orient. En aquest darrer poema, el jovenívol Joan Alcover es mostra 

esperançat davant la vida en aparèixer “el sol ardent a brollar nova claror”, car el 

poeta sent l’amor que glateix amb força per les seves venes i s’adona que li obre 

la porta d’una nova vida: 

    
   ... “d’un jardí per l’espessura 
   collint flors me’n vaig llavors 
   i engarlant de belles flors 
   l’orient de ma ventura. 
 
   Per on, aprés, cada dia 
   badant la porta amb recel 
   guaita i del jardí fa un cel 
   lo sol de la vida mia.”  (PC, 416) 
 

Per aquest mateix any també apareix a les pàgines de la revista el poema La 

Vall, de Miquel Costa, que fou enviat a la redacció d’amagat del poeta per Joan 

                                                 
103 Mateu OBRADOR: “Discurs”, dins Banquete Literario celebrado en honor del insigne poeta 
mallorquín  Don Miguel Costa y Llobera, Pro. el día 15 de febrero de 1903 (Palma: Impremta de J. 
Tous, 1903), pàg. 4. 
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Lluís Estelrich i per Josep Alcover, els dos amics de l’Institut que volgueren 

estimular la Musa del poeta pollencí, perquè rompés el vel de l’obscuritat en què 

la timidesa tenia recloses les seves creacions poètiques. Per aquesta època Joan 

Alcover va compondre, potser fruit d’un desencís amorós de la primera joventut, 

el poema Dins lo temple, que no va aparèixer fins uns anys més tard a la revista 

Museo Balear, incorporat el 1909 a la secció “Juvenils” de Cap al tard. El poeta 

evoca el moment misteriós, en què, a “l’hora que el dia mor”, impulsat pel desig 

amorós i abrusat de passió encesa, seguia d’amagat les passes de l’estimada que 

el portaren dins el temple. Dins la capella, en acostar-se als peus de Jesucrist per 

besar la llaga oberta, que abans havia besat l’estimada amb sos llavis 

flamenjants, sent que de bell nou, ara que ella l’ha traït, ofegant-se “es desperta 

/el foc que cova” en son pit. Imbuït per l’ideal romàntic, Joan Alcover per 

aquesta època també va escriure la composició de tema amorós Per un Àlbum, 

que el 1887 inclourà a Poesías. El poeta esdevé un pelegrí de la terra a la recerca 

de l’ideal amorós, que no pot atènyer perquè se li escapa d’entre les mans, i sols 

deixa un regust esvaït d’un bé inassolible, com les plomes d’un ocell entre els 

dits d’un infant que s’ha afanyat en va per capturar-lo: 

 
“Mira, dins tanca verda,  
joiós infant que un aucellet encalça;  
corre, l’ateny, l’agafa, a estrenye’l va;  
mes, ai! l’aucell esperoneja i s’alça  
deixant-lo trist i amb plomes dins la mà. 
 
M’han dit que eres tan bella,  
mon ideal, la font a on vol beure  
mon cor que el dol amb llàgrimes nodrí;  
per ço poruc no t’ha venguda a veure  
qui és sols d’aquesta terra pelegrí. 
 
Lo pelegrí s’allunya, 
sens respirar l’aura de pler que exhales, 
perquè fóra més trist que el bé no hagut, 
endur-me’n, com les plomes d’unes ales 
 records d’un bé perdut.”  (PC, 433) 

 

Per la tardor de 1873 Joan Alcover, després de matricular-se al nou curs, 

tornà a l’illa: passà per la redacció de la Revista Balear per deixar-hi, per 

encàrrec de Miquel Costa, els apunts de Dret Romà perquè Joan Lluís Estelrich 
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els recollís.104 A corre-cuita partia amb el carruatge cap a Gènova per passar uns 

dies al costat dels seus pares i acabar de recollir els llibres i els papers que hi 

havia deixat durant l’estiu.  

Al cap de pocs dies s’embarcava de bell nou en El Mallorquín, mar enllà 

cap a Barcelona, on restaria un temps més llarg. Una experiència emotiva que 

més tard el poeta de Poesías evocaria a Travesía, dedicat a Joan Lluís Estelrich, 

on descriu el comiat enyoradís dels familiars dels viatgers que aixequen enlaire 

un estol de mocadors com si fos un esbart d’ocells que voleien pel moll de 

Palma: 

 
“Sonó a bordo la campana, 
Las amarras se soltaron; 
En la ribera cercana 
Los pañuelos se agitaron”...      (PC, 572) 

 

A Barcelona, Joan Alcover arribà carregat de llibres i de roba i s’instal·là a 

la casa de dispeses del carrer de Regomir, número 4. Volem esmentar que bona 

part de l’obra poètica de Joan Alcover, tant en llengua castellana com en llengua 

catalana, se sosté sobre una base biogràfica, que ja fou assenyalada per alguns 

crítics del seu temps que el van conèixer de prop, com Josep Tous i Maroto. 

Aquest, en el discurs que féu de proclamació de Joan Alcover com a Fill Il·lustre 

de Palma, assegurà: 

 
“Aún antes de estudiar al poeta, el aspecto más importante y trascendente de la compleja 

personalidad artística de Alcover, quiero mencionar ahora algunas de sus poesías tan 
ligadas a aquella primera etapa de su vida, que bien pueden considerarse como bellos 
fragmentos autobiográficos. Tales son, entre otras, Travesía, de estrofas lozanas como los 
pinos de nuestra ribera; la inmarcesible �oche de Reyes y aquella otra bellísima 

composición titulada Inercia [...].”105 
 
 

VISIÓ DE JOAN ALCOVER SOBRE ELS JOCS FLORALS DE 

BARCELONA EN EL XVII ANIVERSARI DE LLUR RESTAURACIÓ  

(1875) 

 
 El gener de 1875 Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Arte 

substituïa l’antiga Revista Balear. En realitat, n’era la continuació, car es proposà 

                                                 
104 Carta de Miquel Costa que trameté el dia 20 d’octubre de 1873 des de Barcelona al seu amic Joan 
Lluís Estelrich. Vegeu  Bartomeu TORRES GOST: Epistolari de Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió i 
Lluch a Joan Lluís Estelrich, op. cit., pàg. 24-25. 
105 Josep M. TOUS I MAROTO: “Biografía del señor Alcover”, La Almudaina (25 de maig de 1926). 
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seguir els mateixos postulats romàntics que havien impulsat l’anterior i, com la 

Revista Balear, també sortia cada quinze dies i es presentava als lectors en 

castellà i en català. Joan Alcover s’estrenà en aquestes pàgines amb la publicació 

d’alguns poemes juvenils com veurem una mica més envant i amb una sèrie 

de quatre articles que ressenyaven l’anuari dels Jocs Florals de Barcelona en el 

XVII aniversari de llur restauració. En el primer d’aquests articles Joan Alcover 

seguia ben de prop la polèmica sobre la unitat de la llengua i les controvèrsies 

desfermades entorn de l’ortografia, que duia a enfrontaments entre alguns 

prohoms de la Renaixença. Aquestes controvèrsies, que a parer de Joan 

Alcover s’havien fet més paleses en els Jocs Florals, no feien més que afeblir 

la llengua restaurada i posar-la en perill. Ja en aquesta primera època 

d’aprenentatge, Joan Alcover manifesta una posició ben clara i contundent 

respecte a la llengua i a la literatura catalanes, tot just restaurades del silenci. 

Joan Alcover advertia als prohoms de les lletres del perill de deixar-se arrossegar 

per la miopia partidista, que no deixava créixer la llengua en una societat que, 

desacostumada a usar-la amb pulcritud, no feia més que condemnar-la al silenci. 

La llengua per poder créixer alta i vigorosa necessitava el nodriment de la poesia 

culta i l’expressió acurada del poble. Aquest era, per a Joan Alcover, un procés 

lent però intens, que demanava fermes conviccions i unanimitat de criteris, per 

unificar la llengua catalana i consolidar la Renaixença. Amb aquestes 

controvèrsies, Joan Alcover considerava que la renaixent literatura catalana es 

trobava en l’adolescència i calia un llarg procés de maduració per arribar a la 

plenitud: 

 
“La renaciente literatura catalana se encuentra como si dijéramos en su adolescencia, 

y, por lo tanto, como el árbol tierno que por más que vigorosa savia lo fecunde no puede 
haber echado ondas raíces, expuesta aún a que la falta de asidua solicitud o contrarios 
embates embaracen su crecimiento y aun pongan en peligro su vida, con tan loable 
intento y a costa de tantas vigilias sacada de inveterado y mortal olvido. Pues bien, como 
si no bastara para ser objeto de nuestros cuidados la difícil lucha que ha de sostener 
contra la temeraria ignorancia de unos, contra el desdén y la malevolencia de otros, 
contra los celos mal encubiertos de muchos y contra la frialdad no bien vencida de un 
público que, poco satisfecho y menos conocedor de su lengua por el hábito de no verla 
usada más que de un modo vulgar y chocarrero, con dificultad empieza a saborear la 
forma culta y decorosa que corresponde a bellezas de un orden superior; como si nada 
hubiera ya que temer de los obstáculos y hostilidades de afuera, algunos de los que 
titulan más fervientes adeptos de esa literatura introducen discordias en su seno mismo, 
tomando por motivo, quizás aparente, menguadas qüestiones ortográficas que nada 
importan y nada son al lado de aquella simpàtica hermandad, de aquel común 
entusiasmo que fué y debe ser el más precioso blasón del catalanismo y la mejor 
garantía de su progreso. 
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En vez de compartir armónicamente sus tareas y trabajar de consuno para la 
unificación del lenguaje y de las tendencias, acallando así los cargos insidiosos de sus 
enemigos, prestan legítima apariencia a la actitud y pábulo a la malicia de éstos con el 
espectáculo de una intransigencia y un apasionamiento pueriles, de divisiones tan 

obstinadas como insignificantes.”106     
 
Fetes aquestes consideracions i reprobades les divisions tendencioses i 

partidistes d’alguns prohoms de la Renaixença, Joan Alcover recollí algunes 

paraules de Francesc Pelagi i Briz, President del Consistori dels Jocs Florals, que 

reiteraven la posició defensada per Joan Alcover en favor de la llengua i 

exhortaven els literats a cuidar-la amb afany i a allunyar d’ella tot el que pogués 

entorpir el seu creixement, que a la llarga l’havia de condemnar a la mort.  

En el segon article, Joan Alcover enfilava les seves paraules sobre les 

poesies de Frederic Soler, conegut amb el pseudònim de Serafí Pitarra, que 

acabava de ser proclamat Mestre en Gai Saber en els Jocs Florals de Barcelona. 

El nostre crític i poeta reconeixia el mèrits de Pitarra i creia que, amb la seva 

profusa obra dramàtica, havia “prestado un señaladísimo servicio a la literatura 

patria”, perquè havia contribuït a la prosperitat del teatre català i, amb les seves 

obres populars, havia donat a conèixer els costums i la llengua catalana al poble. 

Amb aquests mèrits, reconeixia Joan Alcover que, a més, Pitarra havia aplanat 

amb el seu estil planer el camí perquè la gent del carrer pogués llegir obres en 

català. Respecte de la poesia de Frederic Soler, Joan Alcover no era tan benèvol i 

la considerava pobra, escrita amb un llenguatge incorrecte, carregada de tòpics, 

pueril i cursi. I tot seguit passava a ressenyar succintament cadascun dels 

diferents premis poètics que va rebre Frederic Soler al Jocs Florals de Barcelona 

per les obres La cançó dels aucells (Flor Natural), Los companys de Sertori 

(Englantina d’Or), la Sibila i Lo Mantell de la Reina (accèssit al premi 

Englantina d’Or), La bandera de Santa Eulària (premi atorgat pel bisbe de 

Barcelona) i La batalla d’Ilerda (Lliri de plata). A aquestes obres premiades, 

Joan Alcover n’apuntava unes altres d’altres autors participants als Jocs Florals 

que, a parer seu, eren de més categoria literària que les de Pitarra. Entre aquestes 

poesies que, així mateix, havien tengut un accèssit es trobaven Recolliment, 

d’Anicet de Pagès, i Indíbil i Mandoni, d’Àngel Guimerà.  En el tercer article 

Joan Alcover perfilava els autors dramàtics que, “si bien no despreciables, 

                                                 
106 Joan ALCOVER: “Jocs Florals de Barcelona. Any XVII de llur restauració”, OC, pàg. 627. 
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tampoco son tan buenas que el teatro pueda ver en ellas un brillante augurio y 

prometerse para en adelante de aquella especie de sanción académica notable 

refuerzo y mejoramiento.”107 A continuació passava a comentar Un quadro 

d’Eduard Vidal i L’Avi de Joaquim Riera i Bertran: dos quadres de costums, que, 

a parer seu, tenien “poca originalidad” i alguna reminiscència massa visible 

d’alguna altra obra catalana.  

El quart i últim article anava dedicat a la narrativa. Abans d’exposar la seva 

opinió, responia a les crítiques que Antoni Careta i Vidal (escriptor de la 

Renaixença i col·laborador de Francesc Pelagi Briz) havia fet a les pàgines del 

Calendari Català, contrariat pels judicis de valor negatius que Joan Alcover 

havia emès sobre les poesies premiades de Frederic Soler. Després, el nostre 

comentarista passà a ressenyar les obres premiades de narrativa. I d’aquest 

apartat, assenyalà amb veu crítica les deu narracions agraciades de Joaquim Riera 

i Bertran. El nostre crític considerava que les narracions guardonades de Bertran 

no responien a les expectatives del premi ja que presentaven “asuntos vulgares y 

cosmopolitas, quadros en que sólo son catalanes los trajes y la lengua a veces (no 

el estilo), y nada se nota en la esencia, en el fondo, en el perfume, en los matices 

fisionómicos, de especialmente patrio y solariego.”108 Joan Alcover, que admetia 

que era un xic “quisquilloso” en els seus judicis de valor, els justificava de forma 

objectiva i racional, tot manifestant un dels eixos principals del que, al llarg del 

seu itinerari, seria el seu pensament estètic. Així, considerava de vital 

importància per al renaixement literari català i per a la seva pervivència que els 

fets narrats obeïssin a la sinceritat, a l’autenticitat de formes i de colors, tant pel 

que fa a l’expressió de la llengua dels personatges com al traç i al perfil dels 

temes i dels costums plantejats, perquè era l’única manera de reflectir l’essència 

del poble català. I amb aquest plantejament, que el 1875 ja tenia ben clar, tot i 

que tardaria anys a consolidar aquest principis en la seva obra, deia: 

 
“El objeto del renacimiento no es la lengua exclusivamente, sino sólo como medio de 

que el modo especial de sentir y pensar, las bellezas propias y genuinas de nuestro 
pueblo, no aparezcan deslucidos con ajeno adorno y vestidura; no es una vana 
complacencia filológica, sino una aspiración de la patria anhelosa de que se disipen las 
nieblas que la envuelven. El poeta catalán debe ser, pues, más que ninguno, hijo de su 

patria.”109 

                                                 
107 Ibídem, pàg. 633. 
108 Ibídem, pàg. 637. 
109 Ibídem. 
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 A l’artificiositat dels relats de Joaquim Riera Bertran, que disfressava els 

seus personatges amb gales i vestimentes postisses, Joan Alcover oposava la 

sinceritat, que endevinava plamada en la musa popular ja que serva la faisó de 

l’ànima del poble i conté l’essència més pura de l’art autèntic i més genuí. La 

vella filadora que conserva les tradicions ja era present en l’imaginari de Joan 

Alcover i anunciava el perfil que anys més tard traçaria a La Balanguera i, 

d’alguna manera, reprendria en la pageseta, flor de rustiquesa, de La Serra i en la 

“musa cançonera, vella rondallaire”, d’aquest mateix poema. Vegem com el Joan 

Alcover de 1875 identificava la musa popular amb aquest personatge de la vella 

filadora i rondallaire: 

 
“Una vieja que hila junto al hogar rodeada de su tierna familia, moralizándola 

mientras la distrae; depósito fiel de las tradiciones de su país patrióticas o religiosas, 
familiares, picarescas o fantásticas; eco de aquellas graciosas fórmulas de lenguaje con 
que han llegado hasta ella y que respeta en sus relatos como si fueran sagradas; siempre 
sencilla, honesta y moral, mas no con el alarde mal encubierto del que lo es más para ser 
escuchado que para ser creído, sino como quien habla dominado por lo mismo que dice 
y no hace más que transmitir sus propias impresiones... he aquí en nuestro concepto la 
musa genuina de la leyenda, y mucho más en nuestro pueblo, donde puede decirse que 

es todavía un tipo viviente y real.”110 
 
 A la bellesa de les coses genuïnes de la nostra pàtria, Joan Alcover 

arremetia contra el posat artificiós de la narrativa de Joaquim Riera Bertran, que 

amagava la pròpia fesomia catalana rere el gest i les formes de literatura francesa 

de consum. I així considerava que, si l’estil senzil i planer, els modismes i les 

expressions nostrats eren tan bells, no s’havien de substituir per aquests corrents 

postissos, que despersonalitzaven la literatura nostrada i falsejaven la nostra 

cultura. Joan Alcover, al final del seu comentari, reprenia la importància dels 

Jocs Florals, perquè havien de ser norma i exemple de la llengua i de la literatura 

a seguir, l’espill on havien de mirar els escriptors de la Renaixença, car aquests 

certàmens eren l’única autoritat de les lletres catalanes que hi havia en aquell 

moment. I calia que el Consistori vetllàs per trametre una imatge de cohesió que 

esdevingués model, perquè, del seu exemple, se’n derivaria el bon 

desenvolupament de la llengua o, en canvi, el seu entorpiment.  

 

CONEIXENÇA DE ROSA PUJOL I GUARCH 

                                                 
110 Ibídem, pàg. 637-638. 
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Joan Alcover reprengué el nou curs 1872-73 enmig del clima enrarit que es 

congriava per Catalunya i pertot arreu. Aquella tardor de 1872, Amadeu de 

Savoia visità de manera oficial la Ciutat Comtal i en aquella ocasió conegué les 

noves indústries de Barcelona, les gales del Liceu i assistí a la representació de 

Les Francesilles, de Serafí Pitarra, al Teatre Romea. El poble català, entusiasmat 

per la visita reial, sortí al carrer per mostrar-li el seu afecte i la seva simpatia. 

Però, malgrat aquestes mostres d’estima, el rei, que estava cansat de regnar enmig 

de les contínues lluites dels partits polítics, renuncià a la corona i tornà a Itàlia. 

Amb la renúncia d’Amadeu I al regnat i la proclamació de la I República, 

instaurada el febrer de 1873, el país travessava per una onada de turbulències 

polítiques, de desordre social i d’anarquia. A Catalunya la proclama de la 

República va conduir a l’intent de crear un estat català, format per les quatre 

diputacions catalanes més les Balears. Però el president Figueras va calmar 

l’entusiasme exaltat dels catalans i aconseguí que ajornessin la consecució dels 

estats federals. Aquell curs que Joan Alcover inicià l’octubre de 1873 vendria 

marcat per la tensió i l’anarquia i culminà el dia 2 de gener de 1874 amb la 

rebel·lió del general Pavía, que acabà amb la I República. Martínez Campos, 

capità general de Catalunya des de feia poc temps, s’afegí al moviment de revolta. 

En el nou govern, presidit pel general Serrano, Víctor Balaguer, que ja havia estat 

ministre durant el regnat d’Amadeu I, ara tornava a emparar-se del Ministeri 

d’Ultramar. Tanmateix el nou govern sorgit del cop d’estat del general Pavía no 

acabà amb els greus problemes del país, que no es resoldrien fins a la primeria de 

1875. Mentre la guerra dels carlins avançava fins a les portes de Barcelona, 

Martínez Campos el 28 de desembre de 1874 proclamà un altre cop d’estat, amb 

el consentiment de la burgesia catalana, i restaurà la monarquia borbònica en la 

figura d’Alfons XII, el fill d’Isabel II. La restauració borbònica per als 

intel·lectuals i per a les classes acomodades de Mallorca representà una sensació 

d’estabilitat social i política.  Miquel Costa, que, com Joan Alcover, passava els 

dies de Nadal a Mallorca amb la seva família, comentava des de Pollença, en la 

carta del 8 de gener de 1875 a Joan Lluís Estelrich, l’impacte positiu que tingué a 

Palma aquest canvi polític: “Nada de particular en esta [Pollença]: en Palma 

supongo que habrá algún movimiento en las calles con ocasión del cambio 
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político que debe haber sido satisfactorio a gran parte de la población.”111 A 

Mallorca la restauració borbònica serví perquè l’oligarquia illenca recuperàs el 

poder polític que, gràcies a les reformes que el govern dugué a terme, va quedar 

en mans dels partits conservador i liberal, els quals s’alternaren en el poder i 

consolidaren el caciquisme. En aquest panorama polític i social, que enllaçà la I 

República amb la Restauració borbònica, es movia la figura de Joan Alcover 

durant els primers anys d’estudiant de Dret a la Universitat de Barcelona.  

Mentrestant Joan Alcover, que havia volat prest del niu patern perquè havia 

trobat clos el món de la roca insular per a la realització dels seus somnis, començà 

el nou curs a Barcelona i tornà a sentir-se perdut davant “el gest aspriu de la 

comtal matrona”. El poeta, potser fiblat d’agror i de “supèrbia muda”, responia a 

l’embat d’aquella atmosfera agitada pels esdeveniments de la història amb la 

timidesa “d’un fosc isolament”, com recorda el poeta a L’Espurna. Mes aquesta 

reclusió i aquest enyorament de la pàtria mallorquina “era la boira que assaonà” el 

seu cor “perquè el somriure de l’amor hi florís.”  

Al mateix carrer de Regomir, davant per davant la casa de dispeses, vivia 

una jove barcelonina d’una bellesa tan virtuosa, tan honesta i tan gentil com la 

que descriu Dante Alighieri de la seva estimada Beatriu a Vita �uova, almenys a 

jutjar pels versos de L’Espurna. En aquest poema Joan Alcover recorda amb gran 

nostàlgia la seva Beatriu catalanesca en el mots d’aquests ritmes elogiosos i 

vibrants de passió: 

 
  ... “Oh la dolça imatge 
que en mon camí posà la Providència! 
Tu, Beatriu catalanesca, fores 
la calor de la pàtria feta dona!” (PC, 370) 

 

Al poema �oche de Reyes, el poeta de Poemas y armonías (1894) recrea de 

forma literària com la Providència li posà en el camí la que seria el seu gran 

amor, Rosa Pujol. El poeta, emportat per l’enyorança de l’esposa perduda, 

explica, emmirallat en el personatge de Fabio, com va descobrir la bellesa 

d’aquella jove que li robà el cor. 

En aquest poema assegura que, des de la finestra estant, Fabio (alter ego 

del poeta) atalaià l’oval ideal d’aquesta Beatriu de cabellera bruna un dia de 
                                                 
111 Carta de Miquel Costa i Llobera, datada a Pollença, el 8 de gener de 1875. Vegeu  Bartomeu 
TORRES GOST: Epistolari de Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich, op. 
cit., pàg. 29. 
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1872, en què ambdós joves, atrets pel so de l’arpa d’un grup saboià i pel murmuri 

de la gent del carrer, que seguia la comitiva del rei Amadeu de Savoia, 

s’abocaren a la rebranca dels batents per contemplar aquell tumulte enfervorit. 

Quan ella aixecà la cortina de la seva finestra, situada davant per davant de la del 

poeta, es descobriren corpresos. Per un instant, aquells dos joves es miraren 

encisats com dos estels il·luminats per l’aura de Venus, enmig d’un riu de gent, 

que omplia com una taca grisa aquell carrer estret de Barcelona. A partir d’aquell 

dia màgic Joan Alcover i Rosa Pujol, com els personatges del poema, visqueren 

abrusats com dues flames enceses i conegueren l’enigma de l’amor, tal com, anys 

més tard, després de la mort de Rosa Pujol, evoca a �oche de Reyes: 

    

     “Un día 
  en extraño país, entre dos luces, 
  en tanto que pasaba el rumoroso 
  río de gente por la calle angosta, 
  le atrajo a la ventana el son del arpa  
  de un saboyano. En frente, una cortina 
  se alza y asoma una mujer. Cual humo 
  denso y oscuro su cabello marca 
  el óvalo ideal de su semblante. 
  Se miran un momento, adivinando 
  más bien que viendo el uno la mirada 
  del otro en la penumbra de los ojos. 
  La sombra vela su rubor, y sienten 
  el vago sobresalto de una hora 
  solemne, esponsalicia, en cuyo seno 
  un doble porvenir germina y late.”  (PC, 756) 

 

 Arribà la tardor de 1873 i el poeta afrontà el nou curs amb més il·lusió, 

abrusat pel caliu amorós. Ens el podem imaginar a Barcelona, perdut enmig del 

bull de la vida quotidiana, quan sortia de la casa de dispeses, ben pentinat i ben 

vestit, amb aquella pulcritud i elegància que tant distingia la seva personalitat 

senyorívola, i amb aquell gest d’humanitat, que tan bé definiria la seva poesia de 

Cap al tard. Amb la carpeta davall el braç i potser amb algun llibre de Dret Civil 

o Canònic, Joan Alcover enfilava les passes silencioses cap a la Universitat. 

Travessava el carrer de Regomir i, ben segur, es devia creuar amb aquesta jove 

barcelonina de cos delicat i cintura de gerricó, de pàl·lides faccions i mirada clara 

que, al dir del Dant de la seva Beatriu, “sembla com si fos cosa vinguda /del cel 

per un miracle al món mostrar.”  
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Rosa Pujol i Guarch vivia en el mateix carrer de Regomir, a la casa número 

nou, en el tercer dels quatre pisos de què constava la finca112, vora la Capella de 

Sant Cristòfor, que forma part de la planta baixa de la casa dels Pujol Guarch. 

L’edifici s’aixecava i encara avui s’aixeca davant per davant la casa de 

dispeses, on el jove Alcover s’hostatjava amb el seu germà Josep i amb altres 

estudiants mallorquins. Un cop i un altre, dia rere dia, el jove poeta devia passar 

arran del seu costat i es devia creuar amb la seva mirada blavosa, que lluïa com 

un cel planxat.  Al cap de poc, degué voler parlar amb ella, escoltar la seva veu 

gentil i el batec del seu cor. Aviat l’Amor vingué a tensar el seu arc amb més 

força i llançà sobre el cor del jove estudiant el dard aurífic que l’havia 

d’esperonar tan fortament de joies i de dissorts. Enrere quedà aquell juvenil 

papallonejar de flor en flor, que tant el distreia en balls de saló i amb rimes 

artificioses, perquè Amor, que s’havia allotjat en l’ànima gentil de Rosa Pujol, 

l’havia enllaçat tan fort que ja només la mort havia de trencar el seu llaç amorós. 

Anys més tard el poeta de Poesías (1887) evocaria al poema Belleza 

inmortal la bellesa espiritual de l’estimada com una pintura de clares 

ressonàncies platòniques a l’estil de Bécquer i de les cançons que Francesco 

Petrarca dedicà a Laura o de les que Dante Alighieri cantà a Beatriu a Vita 

nuova. El nostre poeta voldria viure un amor més enllà del terrenal, com l’amor 

sublim que canten els dos grans poetes italians en llurs cançons, sonets i 

madrigals. Encara que Belleza inmortal adopta els tòpics de bellesa femenina 

dels antics trobadors i dels poetes italians, probablement respon al retrat de 

l’amada real. El poema traspua la passió espiritual i la sensualitat que el poeta 

sentia per la bellesa d’aquesta dama que, tot seguint la teoria platònica, irradia 

amor per tots els costats i guia el seu esperit inquiet cap al bé suprem. És la 

idealització de la Bellesa sobirana que, com a reflex diví, es concentra de manera 

especial en la cabellera de l’estimada, ara convertida en rossa pel tòpic literari, i 

en la mirada dels seus ulls blaus, on s’emmirallen els sentiments del poeta: 

 
  “Cuando al latido de tu seno atento 
  en las vigilias del amor tranquilas, 
  al mirarte, sin voz ni movimiento, 

                                                 
112 La casa que, segons l’escriptura, constava de planta baixa i quatre pisos alts, amb els números 7 i 9; 
tenia tres portes: dues per a la botiga i una per a l’escala. Sembla que la casa ocupava una superfície de 
7.319 pams, dels quals 2.163 només pertanyien a aquest edifici des de l’altura de 8 metres i 65 
centímetres, ja que la part inferior era ocupada per la Capella de Sant Cristòfor.” [ARM-JA, 501]. 
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  el celestial hervor del sentimiento 
   rebosa en mis pupilas; 
  cuando veo tus ojos como el fondo 
  de un mar en que se tiende el cielo amigo, 
  tu blanca sien y tu cabello blondo, 
  un pesar misterioso en lo más hondo 
   del alma siento...”  (PC, 531) 
 

El poeta, que torbat pel goig de l’amor contempla en silenci l’estimada, 

voldria eternitzar l’instant il·luminat i va més enllà de la simple descripció 

laudatòria del seu rostre celestial. Llavors, es planteja el tema de la fugacitat de la 

bellesa i de la vida efímera. Però, el jo poètic, que endevina la dalla en els replecs 

més ocults de la terra, es lamenta del destí de l’home, de les vides que el 

temporal se’n du cap a un abisme desconegut. Malgrat tot, es demana si aquesta 

Bellesa humana, que és un reflex de Déu, que irradia la seva glòria divina, també 

està condemnada a morir; es demana si porta l’estigma del temps que la 

convertirà en cendra com a la resta dels mortals. Perquè l’enamorat voldria saber 

on aniran les ànimes que a la terra s’estimen, amb la força i amb la passió que ell 

sent, un cop hagin traspassat els límits d’aquesta riba. Voldria saber si 

continuaran estimant-se allà dalt del Paradís celestial i amb quin vel es miraran 

les ànimes dels justs que s’estimin en les estances del firmament: 

  
  “Oh Dios! ¿y esta belleza soberana 
  que así tu eterna gloria patentiza, 
  también ha de morir cual sombra vana? 
  ¿Cual todo lo que fué, quizá mañana 
   se trocará en ceniza? 
  Al trasponer los límites augustos 
  donde acaba la vida de este suelo, 
  ¿a qué luz, con qué imagen, con qué velo 
  se mirarán las almas de los justos, 
   amándose en el cielo?...” (PC, 531) 

 

El poeta, que voldria immortalitzar els instants de joia al costat de 

l’estimada, que voldria viure un amor infinit més enllà dels límits de la terra, no 

troba cap resposta que pugui satisfer els seus dubtes mortals i el seu temor de 

perdre el bé vertader que prové de la bellesa espiritual del seu rostre. Davant la 

incertesa de l’home, el poeta només pot manifestar un desig abrandat de retrobar 

l’estimada al Paradís celestial, on la retrobà Dante Alighieri a la Divina Comèdia 

i on viuen una història divina al costat dels àngels i de les ànimes benaurades: 

 
  “No sé, mas si lo alcanzo cuando muera, 
  si al dejar en la tierra mis despojos 
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  he de gozar la dicha verdadera, 
  ¡véate allí con tus azules ojos 
   y rubia cabellera!” (PC, 531)  

 
Però per aquesta època el poeta, que impulsat per la febre amorosa, polsava 

les cordes de la seva lira tan al compàs de la llengua castellana com al ritme de la 

llengua catalana, va compondre un sonet, titulat S’Hermosura ―publicat al 

Museo Balear, la revista que el gener de 1875 va substituir la Revista Balear―. 

El poema S’Hermosura és la versió primigènia de Belleza inmortal, escrita en 

llengua catalana, que segueix l’estil de les cançons de Dante i de Petrarca: 

 
  “Oh! Dolç semblant de mística tendresa! 
  Amb son mirar mos patiments consola, 
  i, adormida pel món, s’enlaira i vola 
  l’ànima mia en l’Infinit suspesa...  
 

Mes, també un jorn ha de finir? Quan presa 
me sia de la mort que els cors endola, 
¿també, com tot lo que en l’espai rodola 
en pols se desfarà tanta bellesa? 
 
Jo no sé amb quins colors, quina semblança, 
Se miren los esperits dins lo deliri 
D’amor que encén la divinal esfera; 
 
Mes, si no he de sentir trista enyorança, 
Feis, oh Déu, que en el cel la miri 
Amb sos ulls blaus i rossa cabellera!”    (PC, 428) 

 

En plena joventut d’esplendor vitalista, Joan Alcover no solament se sent 

atret per la Bellesa terrenal de la dona com a motiu literari, sinó que el sonet 

esdevé una reflexió moral sobre la caducitat de la vida. 

Rosa Pujol Guarch era la filla única de Gaietà Pujol Boada, un comerciant 

de Banyoles (Girona) que s’havia instal·lat a Barcelona per fer-hi negocis. Aquí 

va conèixer Francesca Guarch Espalter, possiblement gràcies a la botiga de joies 

de plata que el pare de la jove Francesca, Pelegrí Guarch Salom, tenia a 

Barcelona. El 7 de  gener de 1856, Gaietà Pujol Boada i Francesca Guarch 

Espalter es casaren i els pares de la núvia, Pelegrí Guarch i Bonaventura 

Espalter, obsequiaren la seva filla amb vint mil lliures catalanes, de les quals 

només dues mil es feren efectives per pagar les despeses nupcials; a les devuit 

restants Pelegrí Guarch afegia dotze mil lliures més (en total 30 mil lliures), que 
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quedaven adscrites a l’escriptura i que rebria com a herència quan arribàs 

l’hora.113 

Gaietà Pujol i Francesca Guarch s’instal·laren a prop de la parròquia dels 

Sants Just i Pastor, en el tercer pis de la casa del carrer de Regomir, assenyalada 

amb el número 9, en la qual Pelegrí Guarch ocupava el primer pis, car en la 

planta baixa tenia la botiga, on despatxava joies. Als dos anys de matrimoni, el 

17 d’agost de 1858, va néixer Rosa Pelegrina Liberata Pujol i Guarch. Al cap de 

sis dies, el 23 d’agost, els avis paterns (Josep Pujol i Rosa Boada) i els avis 

materns (Pelegrí Guarch i Bonaventura Espalter) acompanyaren la seva néta a la 

parròquia dels Sants Just i Pastor per rebre les aigües baptismals.114 Pelegrí 

Guarch amb el ciri a la mà, que espurnejava de goig, i la padrina Rosa Boada, 

que la sostenia amorosa entre els seus braços, contemplaren l’infant adormit 

mentre el capellà vessava l’aigua redemptora sobre el seu cap virginal. Com 

marcava la tradició, li posaren Rosa Pelegrina Liberata, el nom dels dos avis que 

l’apadrinaren vora la font baptismal, i Liberata, com un homenatge al nou 

període polític de la Unió Liberal (1858-1863) que llavors s’obria sota la bandera 

de Leopoldo O’Donnell. 

                                                 
113 Vegeu l’escriptura [ARM-JA, 501]. 
114 Dades extretes del certificat de baptisme, que ens ha remès la Parròquia dels Sants Just i Pastor de 
l’Arquebisbat de Barcelona.  
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Rosa Pujol i Guarch va créixer espigada com una flor solitària, sense la companyia 

de cap germà en aquest carrer del barri gòtic de Barcelona i, amb el temps, es convertí 

als ulls de Joan Alcover en la seva “Beatriu catalanesca”, en “la calor de la pàtria feta 

dona.” Possiblement fou per aquesta època de convulsions polítiques i socials, que 

portaren la fi de la I República, vers el 1874, que el nostre poeta, abrusat per la fúria 

d’Amor, volgué demanar permís a Gaietà Pujol Boada per acompanyar la seva filla. 

Joan Alcover i Rosa Pujol, després de vèncer algunes reticències paternals, car la jove 

només tenia setze anys i Joan Alcover vint, encetaren un dolç i llarg festeig sota la 

mirada desconfiada del pare de la núvia. Els dos enamorats durant aquell any passaren 

les millors hores del festeig complaguts entre alegres converses, encesos somriures i 

dolces carícies apassionades, com insinua el poeta de Poesías en el poema XVIII de 

Hojas al viento: 

 
  “La pasión venció al recato; 
   su blanca mano que ardía, 
   con tan íntimo arrebato 
   estrechó la mano mía, 
 
   que sentir en mi interior 
   parecióme de improviso, 
   el soplo acariciador 
   de un aura del Paraíso... 
 
   Luego, vi sangrar la huella 
   de una uña sonrosada 
   en la mano que mi bella 
   me retuvo aprisionada. 
 
   Y bastó, ¡quién lo creyera!, 
    aquella leve señal 
    para que el alma invadiera 
    no sé qué miedo fatal. 
 
    Pensando en ella, decía 
    con vaga superstición: 
    ‘¡Si amaneciera algún día 
     sangrando mi corazón!’” (PC, 603)   

 

Potser en fons del seu cor, Joan Alcover intuïa com un mal averany que la felicitat 

també és efímera, com la bellesa d’una rosa, i que la dansa de la mort un dia s’havia 

d’atansar, pèrfida i envejosa, per la seva vida temporal, tan fugaç com un estel i tan 

fràgil com un fil de seda. Al poema III de Hojas al viento, el poeta de Poesías, immers 

en els tòpics de la lírica romàntica, expressa les sensacions que sentia en mirar-se en els 

ulls de la seva estimada i en veure el somriure dels seus llavis carmesins que, com un 

alè diví, allunyaven les penes del seu cor:  
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   “Aquel claro negror tienen sus ojos, 
   que cura la nostalgia al peregrino; 
   aquel dulce reír sus labios rojos, 
   que disipa el vapor de los enojos, 
    como hálito divino.”  (PC, 592) 

 
L’11 de juny de 1874 moria Francesca Guarch Espalter, la mare de Rosa Pujol. La 

mort de Francesca Guarch va suposar un greu contratemps per a l’amor d’aquelles dues 

vides, que volien consagrar-se en matrimoni, car el dol era rigorós: almenys durant un 

any hom exigia la reclusió desmesurada d’aquella filla, que encara era menor d’edat i 

restava sota la tutela del seu pare. Malgrat tot, el nostre poeta es resignà i, en el fons del 

seu cor, beneïa el lloc, el temps i l’hora en què els seus ulls la van mirar, car d’ella rebia 

la joia i el coratge que el guiava cap a l’esperança. 

 Arribà l’estiu i els enamorats s’hagueren de separar i no es tornaren a veure fins la 

tardor de 1874. En va clamava el seu esperit pietós, amb la mirada trista i plorosa, 

perquè amor no permet tan llarga espera. Però el poeta de Poesías, capficat a la terrassa 

de Cor Marí, separat de Rosa Pujol per la mar escumosa, apel·lava la musa perquè li 

inspiràs un ram de cançons de la seva terra, amb l’aroma de la murtra i la flor del 

taronger, per ofrenar-lo com a penyora d’amor a l’estimada, que l’esperava a l’altra 

banda del mar: 

 
     “Y tú, mi musa fiel, aunque batalles 
     con el mar espumoso que me encierra, 
     llévale, con el mirto de la sierra, 
     una flor de naranjo de los valles 
                  de mi nativa tierra.”  (PC, 593) 
    
I encara immers en la nostàlgia del desig, el poeta –com expressa en el poema VII 

de Hojas al viento– s’aferrava a la musa i als perfums que destil·laven les seves cançons 

per apagar la set d’amor i es conhortava amb aquella mescla de sentiment agredolç i de 

complaença en el dolor, que sol acompanyar l’interval amorós: 

 
     “Aunque triste, en mi ausencia 
    feliz me siento; 
     de mi dolor me nutro 
              y ando viviendo. 
              No es cosa rara, 
      Porque siempre me plugo 
    La fruta amarga.” (PC, 595) 

 
Arribà la tardor de 1874 acolorida de bells encisos i Joan Alcover i Rosa Pujol es 

retrobaren de bell nou al carrer de Regomir, vora la Capella de Sant Cristòfor, sota la 

mirada joiosa de les faroles de gas, que il·luminaven els carrers de Barcelona. Aquell 
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curs es tornarien a congriar fosques nuvolades en l’escena política de l’Estat espanyol i, 

enmig dels embats del fosc temporal, reprengueren els capvespres encisats d’amor, 

fressats d’enceses mirades, tendres paraules i dolces harmonies. Com els poetes italians 

del dolce estil nuovo, sobretot com Petrarca, Joan Alcover descobrí el seu desig amorós 

al sonet Harmonies (que publicà a Museo Balear).  

Com els antics trobadors, Joan Alcover amaga el nom de la dama estimada rere el 

senhal de Teresa, amb el qual Ausiàs March, “lleixant a part l’estil dels trobadors / qui, 

per escalf, traspassen veritat...”, volgué desvetllar el nom de la seva dama singular, que 

l’havia corprès amb la seva bellesa encegadora, i immortalitzar-la en les seves cançons. 

Encara que Jaume Vidal Alcover s’inclina a pensar que Joan Alcover no devia conèixer 

gaire el poeta de Gandia perquè no era home de medievalismes, assegura que “el 

pensament i el to líric d’Ausiàs March coincideixen tan sovint amb els d’Alcover, que 

sense esforç se’n podria fer un estudi comparatiu amb admirables resultats.”115 

D’altra banda, el nom de Teresa enllaça amb la tradició de la poesia romàntica 

espanyola –tan present en la formació literària del jove Joan Alcover–, que trobam al 

segon cant d’El Diablo mundo, A Teresa, de José de Espronceda, a la qual el poeta 

evoca amb gran nostàlgia arran de la seva mort. Joan Alcover, sota el senhal de Teresa, 

també voldria eternitzar amb les seves cançons l’amor que l’estimada li inspira i la 

convida a gaudir de la vida, com l’harmonia que uneix de manera recíproca els éssers i 

la naturalesa: 

 
   “¿Què fóra, oh mon amor, la font lluenta 
   si en ella no es miràs la flor sense rebre vida? 
   ¿I què fóra la flor sens rebre vida 
   de l’aigua de la font qui l’alimenta? 
 
   ¿Què fóra aquesta llum que els camps argenta 
   sens mons on rumbejar sa força ardida? 
   ¿I què eixos mons dins fosquedat sens mida, 
   si no els donàs colors la llum potenta? 
 
   Amem-nos sempre amb bon amor, Teresa; 
   i, canviant nostres dons plens de ventura, 
   com sos dons fa canviar Naturalesa 
  
   als mons, la llum, les flors i l’aigua pura, 
   don ta hermosura a mes cançons tendresa, 
   i elles vida immortal a ta hermosura.”  (PC, 427) 
 

                                                 
115 Jaume VIDAL ALCOVER: “Les literatures de Joan Alcover”, op. cit., pàg. 20. I reproduït a Estudis de 
Literatura Catalana Contemporània, op. cit., pàg. 219.  
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 Gaietà Pujol Boada, sense la companyia de Francesca Guarch, trobà conhort en la 

seva filla única. Rosa Pujol hagué de tenir cura del seu pare, que era un comerciant 

d’esperit boirós, poc hàbil i maldrestre. Ben aviat es veié arruïnat i s’hagué de recolzar 

en la filla i en l’herència que li havia deixat la seva esposa. Encara que Francesca 

Guarch Espalter havia mort sense haver atorgat testament, Rosa Pujol i Guarch, com a 

filla única, esdevenia la seva hereva universal i rebia tots els béns que Pelegrí Guarch 

havia disposat a favor de la seva filla Francesca.  

Pelegrí Guarch i Salom, l’avi de Rosa Pujol, d’esperit pràctic i diligent, havia 

acumulat molts de béns immobles. Tenia deu cases repartides entre els termes 

municipals de Barcelona, Badalona, Esplugues i un solar a la Plaça de Catalunya de 

Barcelona, el qual, anys més tard, serà motiu d’un llarg litigi que no es resoldrà fins 

després de la mort de Joan Alcover. Pelegrí Guarch Salom, que havia mort el dia 5 de 

febrer de 1868, als 65 anys, a casa seva, d’una congestió pulmonar, va deixar en 

concepte de dot a la seva filla Francesca Guarch i Espalter dues cases de Barcelona, que 

passaren a Rosa Pujol i Guarch, com a hereva legal de la seva mare. Però Pelegrí 

Guarch Salom, que, tot seguint la tradició del Dret Foral català, havia fet hereu de la 

universal herència al seu fill Antoni Guarch Salom, també havia pensat en la seva néta 

Rosa Pujol, a la qual legà ―segons figura en el testament, obert després de la seva 

mort― la quantitat de mil lliures de moneda catalana, que havia de rebre quan s’unís en 

matrimoni o cinquanta lliures anuals quan complís els devuit anys.116 

Al cap de set mesos de la mort de Francesca Guarch, Gaietà Pujol volgué clarificar 

l’herència de l’esposa davant el notari. Encara sumida en el dolor, el 13 de gener de 

1875 Rosa Pujol, vestida de negre i amb la cara pàl·lida com una figura de vori, 

acompanyà el seu pare al carrer de la Canuda per veure el notari. Havia d’acceptar, sota 

la seva tutela, les trenta mil lliures i les dues cases que rebia en herència de la seva 

mare: una situada al carrer de l’Hospital, senyalada amb el número 75, i una altra 

emplaçada al carrer de la Plateria, amb el número 18. Però, atesa la minoria d’edat de 

Rosa Pujol, Gaietà Pujol Boada, com a pare i representant legítim, es féu càrrec davant 

notari de l’herència de la seva filla. Així el seu pare s’erigia en l’únic valedor i senyor 

dels béns de Rosa Pujol. 

Mentrestant els dos enamorats hagueren d’ajornar els seus deliris d’amor sota el 

vel negre de l’aflicció i durant un temps hagueren de viure reclosos en el dol i en la 

                                                 
116 [ARM-JA, 499]. 
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tristesa. A la dissort de Rosa Pujol per la mort de la seva mare, ara s’afegia la de 

Francesc Maspons Joan, l’avi matern de Joan Alcover, que moria a Barcelona el 24 

d’abril de 1875. Atès que Francesc Maspons Joan morí sense fer testament, els seus fills 

Frederic, Francesc i Teresa, la mare del nostre poeta, vengueren la casa de Gràcia i les 

dues de Reixac i n’invertiren els diners en accions del Crèdit Balear i en accions del 

Banc d’Espanya, amb el compromís de passar una renda de dotze duros cada un a la 

seva mare, Mariana Serra, que anà a viure a Palma al costat de la seva filla Teresa. 

Arribà l’estiu de 1875 amb aires de tristes enyorances i el poeta hagué de tornar a 

l’illa daurada per passar les vacances amb la família a Gènova. Altre cop, separat de la 

mirada de Rosa Pujol, passà, mig somort mig aclaparat per la malenconia, els 

capvespres de sol rovellat a la terrassa de Cor Marí amb l’esguard contemplatiu vers 

l’horitzó llunyà d’aigua salada.  

Immers en la nostàlgia, cantà amb la lira entre els seus dits el seu anhel amorós 

com un plany enyoradís al sonet Les dues ausències (publicat a Museo Balear), amb 

vagues ressonàncies del poema A una estrella, d’Alfred de Musset, on Joan Alcover 

revela el dolor dels dos enamorats, absents l’un de l’altre, només units en la distància 

pel vol de l’ocell fugitiu i per la resplendor de l’estel d’amor. Amb el gest consirós i ple 

de sospirs, el poeta enveja la sort de l’ocell que l’estimada mira i que, amb ales esteses, 

avança del cim per la mar llunyana a prop d’ella. Adesiara en el silenci del crepuscle, 

emmantellat de grana i de violeta, enveja l’estel del capvespre, l’estrella de l’amor, que 

espurneja com una llàgrima d’argent en el firmament, i, amb el seu raig lluminós, abasta 

el vel del ponent, on també sospira enyoradissa la seva enamorada.  El poema traspua el 

desig de retrobar l’estimada, que l’esguarda a l’altra banda de la mar entre sospirs i 

dolces recordances. Submergit en les aigües pregones del seu cor, amarat d’enyorança, 

el poeta invoca el seu fat, com si fos un bon amic amb el qual esplaia el seu desig i la 

nostàlgia que l’aclapara: 

 
  “Mon fat, amic, i el teu agermanant-se, 
  si sospira ton cor, mon cor sospira; 
  ambdós cantam d’amor amb dolça lira, 
  ambdós patim lo mal de l’enyorança. 
 
  Tu mires amb afany l’aucell que avança 
  del mont que lluny a dins la mar se mira; 
  jo mir l’estel que, quan lo jorn expira, 
  d’enllà el Ponent sos resplendors ne llança. 
 
  Prest t’hi durà la barca voladora 
  a on, en dolrosa soledat, t’espera 
  la que ompl ton viure i viu de ta memòria: 
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  ¡Prest la veuré a la de mon cor senyora; 
  ma barca sens velam, rems ni bandera 
  serà un negre baül, mon port la glòria!” (PC, 429) 
   

 En el darrer tercet el poeta, abrusat per l’anhel de veure i d’acariciar l’estimada, 

expressa el dolor per la seva absència amb la imatge patètica de la barca sens velam, 

rems ni bandera, que esdevé un negre bagul, transposició metafòrica de la seva ànima 

entristida, car no assolirà la glòria fins que l’enamorat atenyi el port on ella l’espera. 

Potser el jove poeta, abrusat d’amor romàntic, albira que només podrà retrobar la seva 

estimada després de la mort amb les ales de l’esperit. 

 Cada dia el cor adolorit del poeta, abrusat de nostàlgia, es retirava delerós 

d’atènyer el verger benaurat de l’estimada. Però abans, com recordaria el poeta a 

L’Espurna, encara quedaven hores de febre damunt les ones: 

 
                      ... “Quantes esteles  

hi dibuixaren els vaixells que em duien!  
Quantes hores de febre, i de pontar-se 
mos pensaments de foc damunt les ones!”   (PC, 371) 
 

Quan s’acabà l’estiu, Joan Alcover tornà a la Ciutat Comtal i les mans de Joan 

Alcover i de Rosa Pujol pogueren retrobar-se de bell nou amb tímida carícia al carrer de 

Regomir. S’iniciava el nou curs i, a mesura que els dies s’enllaçaven un rere l’altre, 

creixia una esperança novella en el cor d’aquelles dues vides que sospiraven en silenci 

l’arribada d’una alba nova. Però encara havien de recórrer un llarg camí, fressat de vents 

rúfols i de balbes enyorances. Arribà el pleniluni de l’hivern amb les primeres gelades i 

aviat el vent geliu de desembre portà aires de festa nadalenca.   

 

MALLORCA I RAMO� LLULL  

 

El 1874 Joan Alcover ja havia donat a conèixer a les pàgines de la Revista Balear 

el poema de tema històric Guillem de Moncada, escrit encara en un català arcaic i 

emmarcat en el romanticisme historicista d’aroma medievalitzant, propi del gust dels 

homes de la Renaixença. Encara, imbuït pels aires d’aquesta ventada del romanticisme 

historicista, escriuria les composicions Mallorca i Ramon Llull (1876) i La Creu (1887). 

A principis del mes de desembre Joan Alcover, amb la recança als ulls, tornava a 

Palma per passar-hi els dies de Nadal. Aquí, a redós de la llar familiar, el 7 de desembre 

de 1876 va compondre el poema Mallorca i Ramon Llull, una de les poesies més 
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extenses i ambicioses que aleshores va escriure en català, si tenim en compte que, per 

aquests anys, l’esperit del poeta estava més inclinat al domini encisador de la musa 

castellana que als perfums de la llengua catalana. El poema va sorgir a instàncies de Sa 

Altesa Reial l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, l’il·lustre príncep errant que, a bord 

del vaixell Nixe, recorria el món, assedegat de llum, i que s’havia aturat a l’illa de 

Mallorca atret per la bellesa del seu paisatge. Com un enamorat de la roca, hi sojornava 

llargues temporades i, amb la gent de l’illa, compartia la seva llengua i la seva cultura. 

El jove príncep, que era amic dels escriptors i dels poetes de l’illa, aviat es manifestà 

com un mecenes, que va promoure els estudis lul·lians i afavorí la nostra Renaixença.117 

L’Arxiduc comprà les diverses finques que envoltaven el monestir de Miramar, que 

havia estat fundat a finals del 1276 per Ramon Llull, després de la Il·luminació de 

Randa, amb tretze frares franciscans per ensenyar-hi l’Art de trobar veritat, l’àrab i 

altres llengües orientals. 

En aquest monestir ―situat entre Deià i Valldemossa, a prop de la carretera―, 

envoltat de vinyes i de fonolls, Ramon Llull havia meditat deu anys entre plors i sospirs 

la manera de fer estimar Déu als sarraïns i, amb la mirada estesa sobre el mar, havia 

volgut morir en pèlag d’amor. El dia 16 novembre de 1876 Sa Altesa Reial l’Arxiduc 

Lluís Salvador volgué reunir la intel·lectualitat mallorquina per celebrar els sis-cents 

anys de l’edificació del monestir, fundat per Ramon Llull, sufragat per Jaume II i 

sancionat per una butlla pontifícia. Però el temporal d’ones irades que aquells dies 

assotava l’illa impedí que el príncep errant pogués atracar a les costes mallorquines i 

hagué de desviar-se cap a Bugia, on Ramon Llull havia estat martiritzat. El príncep 

hagué d’ajornar la festa literària per al 25 de gener vinent, en què se celebrava la Diada 

de la conversió de Ramon Llull, per a la qual havia convocat nombrosos poetes, perquè 

amb les seves cançons poguessin ofrenar l’altíssima ensenyança de Ramon Llull pel 

camp de Miramar. Amb el poema Mallorca i Ramon Llull Joan Alcover participà a 

“l’homenatge que gran nombre de poetes insulars dedicaren a Ramon Llull, congregats 

en la històrica residència de Miramar, el 25 de gener del 1876, per invitació de 

l’Arxiduc d’Àustria, don Lluís Salvador.”118 Tres dies abans, el dia 21 de gener, s’havia 

celebrat la festa religiosa a l’Oratori de la Trinitat de Miramar, amb la presència de 

l’Arxiduc i de la seva pietosa mare, que escoltaren un sermó del canonge D. Joan Maura 

                                                 
117 Vegeu Josep M. LLOMPART: “Pròleg” a Somnis d’estiu ran de mar, de l’Arxiduc LLUÍS SALVADOR. (Palma: 
R.i J. J. de Olañeta editors, 1994), pàg. V-XVI.  
118 Joan ALCOVER: “Notes a les poesies catalanes”, “Mallorca i Ramon Llull”, OC, pàg. 129. 
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i cantaren L’Himne de Miramar. Aquell dia de gener assolellat com una primavera, en 

acabar la missa, s’inicià una processó, guiada pel pendó de l’antiga Universitat 

Lul·liana, en què el clero passejà una creu de plata, obrada a Praga per Friedrich 

Wachsmann i pel camí es col·locaren les primeres pedres del que havia de ser el 

monument al Doctor Il·luminat, una de les quals l’Arxiduc havia portat de Bugia, on 

Ramon Llull fou apedregat, i l’altra procedia de San Francisco.119 La diada religiosa 

acabà amb balls i danses populars.  

A Mallorca i Ramon Llull Joan Alcover glossa amb el ritme d’El pi de 

Formentor, format per estrofes de quatre versos alexandrins i un hexasíl·lab els 

paratges que abriguen la pàtria mallorquina, voltada de mar escumosa sobre els gegants 

esculls, que fou escenari de la victòria del rei Conqueridor sobre el moro que encara la 

sospira, i l’estatge d’ensomnis i deliris de Ramon Llull. El poeta, amb la seva visió 

idíl·lica, identifica la pàtria amb la terra on habita i amb el paisatge que descriu. Una 

concepció del país que respon a l’ideal romàntic, que entenia la terra que hom trepitja 

com la realització concreta de la pàtria, tal com es desprèn d’aquests versos: 

 
“La pàtria és gran, és bella; té gorgs i fondalades, 
boscs, olivars i pobles, i temples i castells; 
i serres que s’abeuren del cel en les boirades, 
com de la llet materna, alçant-se assedegades, 

    les boques dels vedells. 
 
 
   Té murs de roques fondes, on brama la riera; 
    l’espiga d’or s’engronxa fins als pinars reülls; 
    els tarongers verdegen, se vincla la palmera; 
    la mar damunt la platja s’adorm, o escup bromera 
      entre gegants esculls. 

     [...] 
La pàtria és gran, és bella... 

   Qui en el torneig dels segles recollirà per ella 
     la flor d’eterna olor?” (PC, 272-273) 
  
D’altra banda, Joan Alcover veu la naturalesa tal com l’entenia Baudelaire al 

poema Correspondances, és a dir, com un temple de vius pilars, que desprèn mots 

inefables. El poeta sovint hi passa a través d’un bosc d’al·legories i de símbols, que el 

miren amb ulls familiars. Llavors cada olor, cada so i cada color de la natura es 

correspon amb cadascun dels sentits de l’ànima del poeta, l’únic que pot desxifrar els 

misteris que abriga la natura. Així canta Baudelaire: 

 

                                                 
119 Arxiduc LLUÍS SALVADOR: Lo que sé de Miramar, dins Obres Completes (Barcelona: Editorial Selecta-
Catalònia, 1990), pàg. 67.  
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  “La Nature est un temple où de vivants piliers 
  Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
  L’homme y passe à travers des forêts de symboles 
  Qui l’observent avec des regards familiers.” 
 

Joan Alcover a Mallorca i Ramon Llull també canta la natura com un temple 

il·luminat pels estels, que espera tàcitament la venguda del poeta perquè descobrixi la 

seva essència: 

 
“és la natura un temple on tot espera i calla, 
mentre un estel i un altre a il·luminar davalla 

    la silenciosa nau.” (PC, 273) 
 

Aquests versos llunyans encara en el temps, abans d’assolir la maduresa i la 

profunditat de les Elegies, ja mostren l’expressió poètica que el poeta faria servir a 

Col·loqui per referir-se al dolor. En ambdós poemes compara la virulència que pateix el 

seu cor amb als cops de martell damunt l’enclusa:   

 
      “Si el cor de brasa viva 
   li bat damunt l’enclusa amartellant-lo el dol” (PC, 274) 

 

Aquesta imatge patètica que el 1876 el poeta ja tenia en el seu imaginari poètic per 

expressar la intensitat d’un sentiment profund de dolor, seria activada el 1905 a 

Col·loqui per la fúria del dolor, atiada pel fuet tràgic de la mort del seu fill Pere: 

 

“Sia ton cor el ferro espurnejant, 
damunt l’enclusa del dolor, sonant.”  (PC, 228) 

 
 D’altra banda, la visió que el geni artístic es fonamenta sobre el dolor també ja 

troba la llavor primigènia en aquesta composició lul·liana, quan el poeta era ben lluny 

de preveure cap desgràcia sobre el seu cap. I així a Mallorca i Ramon Llull expressava 

com el dolor havia forjat el geni de Llull: 

 
   “si amb plors i sang el brufa la tempestat aspriva, 
   més gran renaix el geni, i més amunt arriba 
    descabdellant son vol.” (PC, 274) 
 
 Si l’amor que Ramon Llull sentia per Déu el dugué a patir grans dolors, que sabé 

convertir en art, també Joan Alcover, en perdre els seus fills, transformà el dolor en la 

força del geni per esculpir un monument d’amor dins l’alta muntanya de la Poesia: 

   

 “Si la força del geni m’és estranya, 
tan gran com ell s’aixeca mon dolor, 
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i jo puc llavorar l’alta muntanya 
per esculpir-hi un monument d’amor.”  (PC, 230) 

  
Joan Alcover veia Ramon Llull com una figura excepcional que duia el foc del 

geni dins el seu cor, tot lluitant amb febre i amb afany per trobar el bé. La imatge del 

geni que als ulls de Joan Alcover s’emmiralla en la figura de Ramon Llull s’emmarca 

dins la visió romàntica que més tard esdevindrà la de l’heroi modernista d’esperit 

lluitador i guia de la societat.  

A Mallorca i Ramon Llull Joan Alcover recrea la conversió de Doctor Il·luminat, 

aquell passatge llegendari en què, encara patge del rei Jaume II, gosà entrar muntat a 

cavall dins l’església de Santa Eulàlia per abraçar una bella dama de la cort. I ella, “per 

a curar-lo de sa passió insensata” recrea Joan Alcover li mostrà la sina que 

sordament rosegava la mort. Llavors el foll amant “De les amors mundanes” llançà “la 

tassa impura on sadollà sos llavis de verinosa mel” per abraçar enmig del cel de 

Miramar l’amor que sempre dura. Joan Alcover continua en el poema la remembrança 

de la vida llegendària de Ramon Llull, el qual estava disposat a vessar la seva sang 

ardent sobre l’arena per l’amor de Crist i per lloar la seva llum divina fou apedregat. En 

aquesta natura de “blavors de cel que encenen desitjos immortals”, Ramon lo foll 

s’afanyava al fons de cada cel·la de Miramar per transmetre “l’altíssima ensenyança” 

als tretze frares, “templaris valerosos que esmolen daga i llança la vetlla del combat.” 

Així Joan Alcover, a la primera redacció del poema (1876), glorificava la figura del  

 
“gran apòstol,  
fill d’eixa pàtria bella,  
que en lo torneig dels segles 
lluitant guanyà per ella 
la flor d’etern perfum.” (OC, 112) 

 
Aquell 25 de gener de 1877, se celebrà la festa literària a Miramar per 

commemorar la Diada de la Conversió de Ramon Llull. L’Arxiduc d’Àustria, apassionat 

de les lletres, presidí, acompanyat per la seva mare, la festa literària a redós del 

monestir, a la qual assistiren les autoritats del país i una nombrosa florida de poetes 

mallorquins. Josep M. Quadrado encetà l’acte amb la lectura de la memòria històrica del 

Beat Ramon Llull i després els poetes convidats que hi assistiren llegiren llurs 

composicions poètiques.120 Miquel Costa, que havia escrit el poema Miramar, sota 

                                                 
120 Jeroni Rosselló llegí “Ramon Llull en lo claustre de Miramar”;  Josep Lluís Pons i Gallarza, “A Llull”; Josep 
Tarongí, “Desconhort que féu Mossèn Josep Tarongí...”;  Ramon Picó i Campamar, “Martiri de Ramon Llull”; 
Tomàs Aguiló, “Al colegio de Miramar”;  Gabriel Maura, “A Ramon Llull”; Bartomeu Ferrà Perelló, 
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l’epígraf “estrofes dictades per la festa poètica que l’Arxiduc d’Àustria Lluís Salvador 

va celebrar-hi pel sisè centenari de la Gloriosa fundació de Ramon Llull”, no hi pogué 

assistir, perquè per aquell temps estudiava a Madrid i ja se n’hi havia tornat. Mes el 

poeta de Pollença volgué esser-hi present amb l’esperit i, des de la capital d’Espanya, 

envià el poema Miramar i una Endreça als poetes, escrita des del novembre, en què els 

convidava a fruir de l’ermitatge benaurat, a beure per ell “les aigües d’aquella font de 

vida”, a besar per ell “aquella santa cova, set voltes beneïda”, i a cantar el que no diu la 

seva lira, però el seu cor pressent. 

Joan Alcover, que encara estudiava a Barcelona, tampoc no hi degué assistir. Com 

Miquel Costa envià a la diada literària tan esperada per l’Arxiduc el poema Mallorca i 

Ramon Llull i per arrodonir la seva presència espiritual va compondre una altra cançó, 

titulada A S. I. I R. L’Arxiduc d’Àustria en Lluís Salvador, en la festa literària de 

Miramar. Aquest poema fou escrit en representació de tots els poetes que participaren 

en aquesta commemoració. En aquestes set estrofes, en què combina l’alexandrí amb el 

decasíl·lab i l’hexasíl·lab, Joan Alcover elogia la figura de Sa Altesa Reial, el príncep 

errant, l’escriptor enamorat de la nostra illa i el protector de les obres de Ramon Llull, el 

“Donzell ardit”, que omplia “pàgines belles, bressat per la marina del gai Mediterrani”, 

que quedà corferit en sentir el toc de la campana del vell temple i el crit de l’àguila 

marina que nia a Miramar: 

   
  “¿Tal volta quan passava  

sa nau a prop de l’illa 
         ferí lo clam de l’àguila son pit?... 
  L’escut de nostra pàtria,  

per ell més pulcre brilla; 
         i amb nou perfum de glòries 
  los camps de Miramar han reverdit.” (PC, 431) 
 
Els versos de Joan Alcover vessen una admiració profunda pel príncep il·lustre, 

que fou un mecenes per a les nostres lletres, que va promoure el culte i l’estudi de les 

obres del Beat Ramon Llull. El nostre poeta es demana si l’atracció que l’Arxiduc havia 

sentit per l’Illa s’havia despertat en sentir el toc de la campana de l’ermita de La Trinitat 

o el crit de l’àguila, que havia escoltat del vaixell estant, quan passava ran de la costa 

mallorquina. Emportat per l’admiració que sentia per l’Arxiduc d’Àustria, assegura que, 

gràcies a ell, el romeu, quan hi passa, puja al temple de Miramar i, emocionat, pot 

                                                                                                                                               
“Miramar”;  Mateu Obrador Bennassar, “Ramon Llull”;  Pere d’Alcàntara Penya, “Miramar”; Tomàs Forteza 
Cortès, “La glòria de ma pàtria”; Manuel de los Herreros, “A Mallorca, con motivo de la festividad del sexto 
centenario de la fundación de Miramar”... Vegeu Homenage al Beato Raimundo Lull en el Sexto Centenario de 
la Fundación del Colegio de Miramar (Palma, 1877).  Edició facsímil (Palma: Edicions Cort, 1996). 
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conèixer el passat històric, perquè el príncep amb el seu afany ha salvat la memòria de 

Ramon Llull: 

 
 “Per ell, lo romeu puja,  

i sap que en eix paratge,  
      lo cor més gran d’un segle, escomogut, 
begué dins la celístia,  

aquí del cel imatge, 
       com sos colors la rosa, 
l’heroica inspiració de la virtut.” (PC, 431) 

    

Gràcies a l’humanisme del príncep romàntic el poble ha pogut conèixer el nom 

immortal de Ramon Llull i el lloc, on nit i dia somnià la croada santa, la conversió dels 

sarraïns. Pel gest del príncep, d’esperit noble i humil, la glòria del temple, fundat per 

l’apòstol Ramon, perviurà en la memòria de la gent del poble, més enllà de les futures 

generacions. Per aquesta raó, el nostre poeta culmina el seu elogi abrandat a Sa Altesa 

Reial amb aquestes paraules de gratitud: 

 
  “Benhaja, sí, l’egregi  

viatger d’ànima noble 
        que en llars humils s’escalfa sens orgull. 
  Ressuscitant grandeses,  

segueix de poble a poble... 
        Ningú sens beneir-te, 
  dirà a Mallorca el nom de Ramon Llull.” (PC, 432) 

 
Mallorca, que durant molt de temps havia ignorat la figura gallarda de l’insigne 

escriptor del Llibre de Contemplació i dels càntics divins del Llibre d’Amic e Amat, 

pogué glorificar-lo ―deia Joan Alcover el 15 de juny de 1915 a l’Ajuntament de 

Palma― gràcies a la venguda de l’Arxiduc que, com un príncep de llegenda, evocà 

l’ombra de Blanquerna en aquells paratges verdíssims i va atreure la mirada de 

nombrosos viatgers. Així, “Miramar es el poema vivo, es el poema espléndido, es el 

poema popular, consagrado por el Archiduque al inmortal ermitaño.”121 La ploma de 

Joan Alcover, que admirava el geni artístic de Ramon Llull, no s’exhaurí en aquests dos 

poemes de tema lul·lià, sinó que el resseguí als sonets Miramar i Maternitat, que és la 

versió catalana de La nube i la fuente, inclosos a Cap al tard. 

 

MARI�A I ALTRES PROSES 

 

                                                 
121 Joan ALCOVER: “El Lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX”, OC, pàg. 586.  
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La tardor de 1876 Joan Alcover s’embarcava de bell nou a bord del vapor Jaume I 

mar enllà cap a Barcelona, on l’esperaven Rosa Pujol i el darrer curs de la carrera de 

Dret. Aquell any partia amb l’esperança de retornar prompte a l’illa amb els estudis 

acabats. En la seva ment fantasiosa albirava el final d’aquell llarg camí tortuós. Sabia 

que un cop llicenciat podria veure acomplits els somnis d’amor al costat de la seva 

Beatriu catalanesca, però encara havia de vèncer alguns obstacles que la dissort 

enterbolia.  

A la prosa Marina, escrita el 1876 a bord del vaixell Jaume I, Joan Alcover esplaia 

el sentiment que li desperta el paisatge per alta mar en un dels viatges que féu anant cap 

a Barcelona. Com una expansió lírica el poeta recrea de forma literària el moment en 

què sonà la campana que anunciava la partida del moll de Palma. La visió del paisatge 

illenc, que havia calat en el si del poeta i li havia despertat tots els sentiments, començà 

a germinar en misteriosa fecundació artística i, embolcallat de febre creadora, vessà 

mentre durà la travessia tota la força del seu esperit en les pàgines de la prosa literària 

Marina. Atalaiat a la barana del Jaume I, observa, amb el cor estret i la mirada 

somniadora estesa per la ribera de la marina, la silueta esvelta de la costa mallorquina. 

Amb l’anhel de captar la bellesa d’aquest paisatge sublim, fixa a Marina aquestes 

impressions que quedaren gravades en el fons de la seva ànima com en una instantània. 

Mentre el vapor s’allunya de la costa mallorquina i navega per l’ampla mar, 

símbol de llum i de llibertat, el cor del poeta contempla amb l’esguard encès les fileres 

de penyals, que s’aixequen immensos per la banda de Ponent. Endevina la tristesa del pi 

solitari, que creix a redols per la ribera, condemnat a emmirallar-se tot sol en les aigües 

diamantines, que besen llurs plantes. Mentre contempla aquesta ribera, el poeta viu en 

silenci la mateixa pena que acora el pi solitari. Amb la mirada embadalida per la marina, 

segueix els seus penyalars de formes gegantines, s’imagina vaixells que, com els 

mariners de L’Odissea, podien naufragar si, imprudents, dirigien llur proa vers aquells 

gegants de roca: “¡Ay de la nave que dirija en la noche su proa hacia aquellas moles 

impenetrables; ay del náufrago que levante hacia ellas su brazo lívido y sangriento!”122   

Endinsat en aquesta visió impressionista del paisatge, el poeta percep el so d’una 

veu solemne, que sorgeix d’aquelles profundes cavitats abismals i adverteix el mariner 

amb to sentenciós: “Sólo el que tiene alas anidará en mi seno”. Amb l’esperit encara 

absort per les verdes riberes mallorquines, el poeta atalaia un esbart de coloms grisos, 
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amb una punta negra a cada ala, que s’atansa com una boira nuvolada per l’abisme 

d’aquells penyals solitaris. Llavors, enquimerat en el vol d’aquestes aus magnes de cap 

blanc ―transposició metafòrica de la seva ànima― que cerquen, com ferides per la 

llum de l’ideal, aixopluc en les altures d’aquestes penyes, escolta el murmuri suau de les 

ones, que es confon amb l’aroma dels pins i amb “el misterioso lenguaje de las 

palomas”, el qual s’afanya per comprendre. Impressionat per aquesta visió alada del 

firmament, escriu enfervorit a bord del vapor Jaume I: 

 
“El alba se levanta, el mar azulea; y un pequeño enjambre de palomas, de color de la nube  

borrascosa, traspone, avanzando con pausado vuelo, la erizada línea de la costa.  [...] Al ver que se 
corta y hunde el suelo bajo sus pies, agolpándose la selva sobre un abismo líquido sembrado de 
escollos, buscan dónde posarse, y voltean hiriendo con sus plumas el haz de la roca. Alguna avanza 
aún, embriagada en su propio vuelo... Al rumoroso burbujeo de las orillas, eflorescencia de iris 
infinitos, y al suspiro apagado de las olas y pinares mézclase el misterioso lenguaje de las palomas: 

‘Anidemos aquí, hermanas, en este albergue solitario, donde amigo ni enemigo sospechará nuestra 
dulce existencia. 

‘Aquí no hay sombras ni espesuras que oculten al cuervo, y al milano traidor que nos persigue. 
‘En el mar no hay sombras; en el mar todo es luz y libertad. 
‘Veremos levantarse sol y luna, húmedos y calientes de su nido de las aguas; su primer rayo 

enjugará en nuestra morada el rocío amargo de las borrascas.  
 ‘Veremos arrojarse y morir bajo las aguas la culebra de fuego de las tormentas, y saltar a su fulgor 

un polvo de oro de las crestas espumosas.      
 ‘El eterno arrullo de los espíritus del mar, defenderá de traidores oídos nuestros arrullos solitarios. 

 ‘En el mar no hay sombras; en el mar todo es luz y libertad.”123 
 

En aquestes pàgines de Marina el nostre viatger manifesta l’ideal de vida que 

cantava Baudelaire al poema Élévation, car l’esperit de Joan Alcover, com el poeta 

francès, aspira a fusionar-se amb “l’immensité profonde avec une indicible et mâle 

volupté”: tot un ideal de vida espiritual que el jove estudiant veu plasmat en aquest 

esbart de coloms. I llavors el seu pensament “comme des alouettes”, anhela el vol 

d’aquests magnes ocells per sobrevolar la vida i capir “sans effort le langage des fleurs 

et des choses muettes.” A bord del vaixell, Joan Alcover endevinava el llenguatge 

d’aquests éssers alats, “nacidos al calor de las alas inmortales que abrigaron la cuna de 

Homero” que “descienden a penetrar los secretos de las almas, o se lanzan a sorprender 

las misteriosas armonías de las constelaciones.”124 

        Mentre el vapor solcava les ones escumoses del mar, que endevinava ple de llum i 

de llibertat i deixava una estela de somnis i de quimeres juvenils, el poeta, immers en la 

febre creadora, projectava el seu ideal de vida espiritual, amarat de filosofia cristiana, en 

la vida d’aquestes aus. Elles, que cercaven la pau i la felicitat en aquells paratges 
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solitaris, lluny de la vida mundana, lluny de qualsevol renou que pogués destorbar 

l’eterna harmonia del seu dolç parrupeig, eren l’espill del seu anhel de joia eterna i del 

seu amor ardent. Però enmig d’aquesta placidesa idíl·lica fantasiada, el poeta, que 

intueix la fugacitat dels somnis com una quimera fugitiva, albira, com un vague 

pressentiment, les ombres traïdores de l’infortuni que s’atansen per la seva carrera: 

 
“Alguna vez, al acariciarse descuidadas en el fondo de sus nidos, ven chispear de repente a su 

lado los anillos de unos ojos sangrientos, y entreabrirse un pico voraz... ¡Es el halcón que ha 
sorprendido, al pasar, los secretos arrullos! Pero en vano alarga su cuello hacia ellas, y oprime 
forcejeando las alas contra los bordes estrechos que le rechazan... 

  Imagen del negro infortunio, conjurado por la santa paz del hogar cristiano, retrocede furioso; 
vacila un instante su sombra gigantesca sobre el espejo del mar y se lanza a evaporarse allá en el 
éter diáfano, donde las águilas blancas parecen sutiles medias lunas. En tanto suena otra vez en 

la oculta morada como un apagado y ronco murmullo de besos y bendiciones.”125 
 

L’ànima del nostre poeta, enquimerada per un ànsia d’ideal, en contemplar i viure 

la sort d’aquests magnes ocells de l’altura, que dibuixa en aquesta bella estampa 

romàntica de Marina, traspua el mateix afany de Baudelaire, que volia allunyar-se de 

tota malaltissa sutzura i anhelava sostreure’s de la vasta tristor que fatiga l’existència 

humana. El nostre poeta voldria bastir el seu niu d’amor celestial lluny de la vida 

mundana, lluny de l’infortuni. Perquè el poeta mallorquí com el poeta francès anhelava 

purificar-se “dans l’air supérieur”, solcar l’ona blava del cel i sobrevolar els espais de 

l’horitzó com aquestes aus marines “vers les champs lumineux et sereins” per assolir la 

plenitud en dolça harmonia amb l’estimada. Amb aquesta impressió delicada, plena de 

tendres il·lusions i de somnis joiosos que el paisatge ha provocat en la retina del poeta, 

arriba al moll amarat de tristesa i de boirosos presagis. Perquè, en albirar el negre 

infortuni del niu de les aus marines, potser, sense adonar-se’n, conjurava la desgràcia 

per a la seva llar: 

 
  “Anochece, y las palomas se agrupan en torno al palomar. Una sola falta; sus palomitos se 
agitan hambrientos sobre el lecho de briznas. Vedla ya: trémula llega y con los ojos turbios. 
Introduce con su pico un grano de trigo en otro pico más tierno, que viene piando hacia ella: mas 
su ala herida gotea sangre. Cae, y flota extendida sobre el agua. 

    Aleteó sobre ella sin despertarla un amor viudo y sin consuelo...”126 
           

Joan Alcover es delia per acabar el curs i s’afanyava per vèncer els darrers esculls 

de les matèries de Dret Civil i Canònic. Alternava l’estudi amb l’escriptura, perquè 

sentia córrer la veu de la inspiració poètica per les seves venes. Sota l’impuls de la 

Musa castellana, durant aquells primers dies de 1876 a Barcelona va escriure La joroba 
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translaticia, un conte filosòfic de to humorístic i burlesc, a partir de la gepa de dos 

personatges com a paradigma dels defectes de l’home: Agapito López, un sastre 

geperut, un ésser deforme com Quasimodo o Rigoletto, que tallava patrons, una ànima 

de jueu, en qui s’han concentrat tots els vicis i les fanfarroneries de Fígaro, el 

personatge creat per Beaumarchais; de Crispín, arquetipus del graciós de la comèdia 

espanyola del segle XVII; dels pícaros de Gil Blas de Santillana d’Alain-René Lesage o 

d’El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara; i el seu deixeble Monserrate, també 

geperut, que imita el mestre i reprodueix tots els seus defectes. Amb aquesta paròdia a 

l’estil de les comèdies de capa i espasa, d’amor i d’enginy castellanes, podem trobar una 

reflexió moral deliberada i volguda, que pretén demostrar que l’artista no ha d’imitar 

l’obra d’altri si no vol reproduir el vicis i les imperfeccions del model. 

Encara fiblat per la febre creadora, Joan Alcover aquells dies de 1876 culminà la 

trilogia de proses literàries amb el Cuento, en el qual reflexiona sobre l’actitud de 

l’artista davant el procés de creació de l’obra d’art, amb l’exemple de dos vells amics 

que comparteixen la passió per l’escultura, però no la manera de concebre-la, car la seva 

personalitat és diametralment oposada. Joan Alcover reflecteix la dicotomia entre la 

laboriositat i la constància de Santiago, virtuts que superen les seves dots artístiques, i el 

geni d’Antonio, de facultats brillants que es dilueixen en les aigües d’una indolència 

invencible. Un i altre al final del conte representen la unió del geni i de la voluntat 

creadora, dues virtuts necessàries per a la creació de l’obra d’art.  Antonio, que creu que 

l’obra d’art només és fruit d’un rapte d’inspiració que no sempre es manifesta, justifica 

la seva peresa dient que l’obra d’art només és un pàl·lid reflex de les idees que l’artista 

concep en la seva ment, car Déu li ha donat pocs mitjans materials per poder realitzar-la 

amb tota la seva resplendor i puresa. Assegura que l’artista és “como un ángel de 

espléndidas alas, azotando con pesado remo un oleaje de plomo”. I és que Antonio se 

sent desencisat davant el procés de la creació artística, que implica gran fatiga i dolor i 

poques vegades llueix com un estel. Santiago, paradigma de la voluntat i de la 

diligència, al·ludeix precisament a aquest esperit de lluita i de superació, que implica 

dolor i fatiga, com la virtut que pot guiar l’artista a la glòria, perquè deia que només 

Déu pot ser gran sense heroisme. Davant l’amic desanimat, Santiago sostenia que: 

 
 “En el hombre hay una parte que le es común con el cielo y otra que le confunde con el polvo: con 
la primera se concibe, con la segunda se ejecuta, y se ejecuta lenta y trabajosamente; que ninguno 
está exceptuado, por grande que sea, de pagar el tributo de fatigas y lágrimas a su frágil naturaleza. 
Pero ¡bendita expiación! Paréceme que cuanto más triste historia de angustias y penalidades 
suponen, con tanto mayor brillo aparecen a la faz de los siglos, rasgado su velo de tinieblas, los 
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grandes ideales del alma: así como en la altura que más sangre ha costado es donde resplandece el 

pendón vencedor...”127  
 

Vet aquí que, segons Joan Alcover, l’esperit de lluita i l’afany de superació són les 

virtuts que han de presidir com a norma la doctrina de la creació artística si l’artista 

anhela arrelar en l’altura. En les paraules de Santiago, alter ego de Joan Alcover, que 

defensa la dualitat humana i divina de l’artista, batega el germen de la concepció 

estètica de Joan Alcover que anys més tard (el 25 de novembre de 1902) desplegarà 

com a teoria de l’art a Rusiñol i el Modernisme a Espanya: 

 
“Com aquells hèroes del temps prehistòric que eren fills d’una divinitat i una criatura humana, 
l’art és fill de les amors del cel i de la terra, i té una part sotmesa a l’imperi de la filosofia i de la 
crítica, però té una altra part que quasibé sense metàfora podem anomenar divina, a on sols 

claregen vagament les fugitives intuïcions del geni.”128  
 

En aquesta dualitat de l’home, la part divina és la que infon la inspiració a l’artista, 

com Déu va crear la llum del no-res amb el Verb, i la part humana és la que, amb la 

voluntat i l’esforç, pot realitzar la creació artística, la qual cosa implica sacrifici i dolor. 

En el fons d’aquest pensament que Joan Alcover defensa a Cuento traspua un ressò de 

la filosofia d’Arthur Schopenhauer, que entenia que el jo és perceptible, per un costat, 

com a cos i, per l’altre, com a voluntat de l’ésser. Per a Schopenhauer la realitat és 

voluntat. Però, atès que l’acte de voler alguna cosa implica sempre una insatisfacció, la 

voluntat és constant dolor i, per tant, la vida, en el fons és dolor. Per totes aquestes 

coses, Santiago, el personatge de Joan Alcover, defensa la voluntat d’esser escultor, 

amb l’esforç i el sacrifici, per damunt de les limitacions humanes. Joan Alcover en 

aquest conte s’avança al que serà un dels temes principals del Modernisme català: la 

dialèctica entre la voluntat de l’artista i de l’individu enfront de l’immobilisme de la 

natura i de la societat. Encara el 1904 a Humanització de l’art, afinaria una mica més la 

melodia del seu pensament artístic sobre la dualitat humana i divina de l’art i, amb 

rotunda fermesa, apuntaria que: 

 
“L’art és l’esperit de l’home dinamizant-se embolcallant la naturalesa, com la blavor del cel, 

eternalment contemplatiu, embolcalla i fecunda la terra. [...] L’amor mateixa, mescla impura de 
sentiment i d’instint, sols s’eleva a l’altura màxima de l’home quan se resol en contemplació. Les 
bèsties amen, però no contemplen. Contemplació vol dir expandiment de l’ànima damunt la cosa 
contemplada, única forma de possessió possible. Del cel i la terra neix l’arbre; de l’esperit humà i la 
naturalesa, units per la contemplació (somrient o dolorida, serena, vibrant o tempestuosa com el cel, 
ja mai indiferenta, perquè l’eterna calma de la fondària suprema no és indiferència), neix la creació 
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de l’artista, no sempre fàcilment, però sí amb l’espontaneïtat fàcil o dolorosa d’un fenomen 

natural.”129 
 

Els dies se succeïen delerosos, un rere l’altre, empaitats pel desig de culminar el 

darrer graó de la carrera de Dret. Mentre albirava el final del camí que ja s’atansava, 

com el murmuri de les ones anuncia la mar veïna, Joan Alcover va escriure el poema 

Marina, format per dos quintets, on proclama amb gran exclamació la grandesa del 

pensament de l’home. Un any més tard de la redacció de la prosa literària Marina, el 

1877 Joan Alcover, encara immers en les profunditats del mar, bastí aquests versos de 

Marina, síntesi del que havia volgut expressar en aquella prosa del mateix títol. Amb la 

mirada consirosa vers la llunyania, el poeta expressa la fondària del pensament humà, 

que veu tan gran com la immensitat pregona del mar. Embolcallada en el vel de la nit i 

saturada de misteri com una sola tenebra, la profunditat marina esdevé als ulls del poeta 

l’espill de la seva ànima ansiosa, només il·luminada per una estrella fugaç. Tanmateix, 

enmig del caos, voldria conèixer l’índole d’aquesta llum que l’il·lumina: potser és la 

imaginació de l’home, potser és l’estel d’amor que guia el pensament humà, més gran i 

més profund que l’oceà: 

 
“¿Eres farol o estrella, luz que brillas 
 del caos negro en el confín lejano?... 
¡Ah! ¡No tembléis, que es grande el océano, 
mas no tiene como él fondo ni orillas, 
       el pensamiento humano!”                  (PC, 936).  

 

 
VISITA  DEL REI ALFONS XII A MALLORCA: EL SEPULCRO 
 

Mentre els dies de l’hivern se succeïen monòtons i freds, Joan Alcover i el seu 

germà Josep culminaven els estudis de Dret a Barcelona. Els primers dies del mes de 

març de 1877, Palma vivia entusiasmada amb els preparatius de l’anunciada visita del 

rei Alfons XII a Mallorca. Joan Alcover, que residia entre Barcelona i Palma, feia pocs 

dies que havia arribat a l’illa, potser per viure de prop un esdeveniment històric, que 

trencà la monotonia grisa de la ciutat. El dia 10 de març l’esquadra del rei Alfons XII, 

que primer havia visitat Menorca, hagué d’arrecerar-se durant dos dies al port de Maó 

de les tempestes furioses i de les fortes ventades que atupaven l’illa. Encara bategaven 

les darreres fredors de l’hivern i el sol somreia tímidament. Però, aquell dimarts, 12 de 

març de 1877, feia un dia assolellat, quan la Fragata Victoria, amb la insígnia reial, 
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fondejava a les vuit i quart del matí en les aigües de Porto Pi. De sobte, un repicar de 

campanes anuncià l’arribada del rei, que va ser rebut amb salves d’honor i escortat pel 

vapor de guerra Alerta. Aviat els carrers de Palma s’ompliren de música i la gent, que 

havia adornat els balcons de flors i d’emblemes, sortí en massa per veure passar la 

comitiva reial. El rei va ser rebut al moll, guarnit amb un esplendorós arc de triomf, per 

les autoritats mallorquines, que s’havien afanyat a il·luminar amb faroles de gas els 

principals edificis de la ciutat. L’Arxiduc Lluís Salvador, vestit amb l’uniforme de 

l’exèrcit austríac, pujà a bord de la fragata Victòria per complimentar el rei, que era el 

seu nebot. Les autoritats mallorquines conduïren Sa Majestat des del moll, adornat amb 

l’arc d’estil àrab, fins a l’Ajuntament de Palma, de la façana del qual, com un immens 

tapís, penjaven els retrats de tots els fills il·lustres de la ciutat i a sota hi havia la imatge 

honorífica del rei. Palma, que s’havia vestit de festa per rebre Alfons XII, era una esclat 

d’emblemes militars i d’arcs de triomf, de bandes de música i de crits d’alulea. La 

comitiva passava com una exhalació al compàs de salutacions ingènues: ¡Viva el 

Pacificador! ¡Bien venido seas, Alfonso! Abans d’arribar a la Casa Consistorial, el rei 

va recórrer a cavall, custodiat pel seu seguici i acompanyat pels cossiers i pels cavallets, 

els principals carrers de la ciutat engalanada amb fulles de murtra, com el Born i la 

Rambla, Sant Miquel, la Plaça Major, Santa Eulàlia i Cort. Cap al tard el rei, com havia 

fet anys enrere la seva mare Isabel II, s’encaminà amb la seva comitiva a l’Almudaina i 

a la Seu ―que lluïa tota il·luminada amb aromes de flors i perfums d’encens. A la Seu 

fou rebut pel Bisbe de Mallorca, Mateu Jaume, i pel clero de la catedral, que entonaren 

el Te Deum. Joan Alcover, potser atalaiat entre la multitud fervorosa, contemplava amb 

ulls de poeta l’esdeveniment, que més tard plasmaria al poema El Sepulcro del llibre 

Poesías, on rememora l’arribada d’Alfons XII a Mallorca i la visita que féu al sepulcre 

de Jaume II, situat a l’interior de la Catedral de Palma: 

 
  “Llena de aromas y de luz, fulgura 
  sobre el oscuro cielo de la noche, 
  la capital que a su monarca alberga. 
  Una aurora fantástica parece  

alborear en torno a ella, y surge 
de su recinto amurallado, vago 
rumor que exhala el férvido latido 
del entusiasmo popular. 
       Delante 
de sus almenas, en el hondo seno 
de la bahía plácida, reflejan 
sus moles imponentes los navíos 
acorazados de la regia armada. 
Y al cielo señalando, como eterna 
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y muda exhortación, dominadora 
de navíos, alcázares y templos, 
la catedral, entre los abismos 
del firmamento y de la mar, se eleva.” (PC, 541) 

 

Joan Alcover al poema El Sepulcro segueix amatent el recorregut del rei per 

l’interior de la catedral gòtica. Amb la ploma literària retrata el moment en què Alfons 

XII penetra el recinte sagrat i contempla amb l’ànima estremida com un sacerdot, amb 

un canelobre a la mà, descobreix del sepulcre de marbre els ossos esquàlids del Rei 

Jaume II de Mallorca, que diposita com una relíquia damunt una taula del baptisteri, 

perquè el Borbó conegués les restes del seu antecessor.130 El poeta, emmirallat en aquest 

escenari, perfila els sentiments d’esgarrifança que traspuava aquell antre misteriós, que 

estotjava les restes del fill de Jaume I el Conqueridor. Fascinat per les lluentors de la 

corona reial i per l’enigma de la mort evoca la impressió d’aquest fet inaudit al poema 

El Sepulcro, del llibre Poesías (1887), amb el qual volgué retre un homenatge als dos 

monarques:  

 
  “Con áureo candelabro, un sacerdote 
  abre, a través de las tinieblas, paso 
  a un misterioso grupo que rodea, 
  en el centro del ábside, la tumba 
  de reluciente mármol donde yace 
  Jaime segundo de Mallorca, hijo 
  del Rey Conquistador... 
     Se abre una losa, 
  y el resplandor del candelabro ardiente 
  de lleno alumbra el rígido cadáver, 
  con su manto de púrpura y armiño.” (PC, 543) 

 

Mentre el nostre poeta observava amatent el ritual, s’interrogava per l’actitud 

d’aquell donzell de faccions pàl·lides i de gest consirós que s’avançava en silenci de la 

comitiva per retre un homenatge als ossos d’aquella calavera coronada. Enmig de la 

multitud Joan Alcover contemplava com el donzell clavava la mirada sobre les òrbites 

buides del que fou rei de Mallorca i pensà que, potser, volia penetrar els abismes 

insondables de la mort, que suraven pel seu front com un vague pressentiment. Llavors, 

com si el descobrís de bell nou, el poeta s’adonà que el donzell, que humilment 

inclinava el genoll amb el pensament esglaiat, era l’hereu secular de la corona 

                                                 
130 Els diaris de l’època es feren ressò d’aquesta visita del rei a la Seu davant els ossos de Jaume II de Mallorca: 
“En la catedral se sacaron del sarcófago en que fueron enterrados los restos del Rey Jaime II y puestos en una 
mesa en el presbiterio, contempló unos momentos S. M. los descarnados huesos de su antecesor, interesante 
escena que inspiró el dibujo de la momia real al artista D. Ramón Padró”. Vegeu: Joan LLABRÉS BERNAL: 
�oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, op. cit., pàg. 422. 
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borbònica, el descendent dels Alfons, el fill d’Isabel II i el nét de Ferran VII, que 

Mallorca havia acollit amb tots els honors: 

 
  “¿Quién es aquel mancebo de aguileñas 
  y pálidas facciones que, en silencio, 
  se adelanta a la muda comitiva 
  y, en actitud meditabunda, clava 
  sus ojos en las órbitas vacías 
  y negras, como abismos insondables, 
  de aquella calavera coronada, 
  cual casi el arcano de la muerte en ellos 
  quisiera penetrar? 
         Es el augusto 
  doncel que el trono secular ocupa 
  de los Alfonsos y Fernandos... Dobla 
  humilde la rodilla, y por su frente 
  hondo y callado pensamiento cruza.” (OC, 543-544) 
 
   
Però el nostre poeta va més enllà de la pura anècdota i es detura a reflexionar 

davant la tomba del rei Jaume II de Mallorca, fill de Jaume I el Conqueridor, sobre la 

vanitat humana, sobre la misèria de l’home humil i sobre la jerarquia social que, 

implacable, separa la vida i la mort del rei de la vida i de la mort de l’home anònim.  

Joan Alcover medita sobre l’home, que viu arran de terra, lluny de la fortuna i del 

poder, que viu enlluernat per assolir les grandeses i la polsina d’or lluent; mentre que el 

poderós, que viu encimbellat com el rei, no s’adona de la brillantor que llueix la seva 

corona, perquè li pesa damunt el cap i, des de l’altura, confon el vol de l’àguila amb el 

vol de l’insecte. Així, segons el poeta, el valor de la grandesa material serà valorada per 

la mesquinesa humana, per la pobresa d’esperit, mentre que la riquesa espiritual serà el 

bastió dels grans homes: 

 
   “Sólo mide 
la mezquindad del horizonte humano 
quien lo puede abarcar desde la cumbre. 
Sólo el que tiene que bajar los ojos 
para mirar en derredor, el vuelo 
del insecto y el águila confunde 
en igual pequeñez.   Sólo el que ciñe 

  corona y siente su terrible peso 
  sin reparar su brillo que deslumbra 
  a todos menos a él, sólo éste sabe 

  cuán poco va de cabaña al trono.” (PC, 545) 
 

Tanmateix, Joan Alcover s’adona que la idea de la mort, tan present a les danses 

de la mort de l’Edat Mitjana, que igualava rics i pobres, que agermanava el rei amb 

l’home humil, és una fal·làcia. Ans el contrari, la mort mai no igualarà el rei al pobre, 

sinó que mantindrà la jerarquia, car se’n du el cos del rei, però la història immortalitza 
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les seves gestes, mentre que el pobre desapareix amb la pols que el vent se’n du i només 

les seves accions queden sotmeses al judici de Déu: 

 
  “Mas no; la helada mano de la muerte 
  no a todos tiende su piadoso velo. 
  Del humilde  ¿qué fué? Cubre la tierra 
  sus huesos y el olvido sus acciones, 
  que solamente Dios conoce y juzga. 
  Pero las frentes coronadas flotan 
  sobre el despeñadero de los siglos 
  por implacable claridad envueltas, 
  y eterna maldición o eterno arrullo 
  de gratitud la humanidad levanta.”  (PC, 545) 

 
Segons Jaume Vidal Alcover aquest poema conté algunes reminiscències de 

Gaspar Núñez de Arce, tant pel que fa a l’escenografia romàntica de mostrar el sepulcre 

dels reis a l’interior d’un temple com pel que fa al plantejament del tema de l’Ubi sunt i 

de la misèria i del destí implacable de l’home. Uns ressons romàntics que podem 

endevinar al poema Miserere, on el poeta castellà de Gritos del combate recorre 

l’interior del monestir d’El Escorial i veu com les sepultures dels reis castellans s’obren. 

I, al crit imperial de Carles V, surten tots els seus descendents reials en fúnebre processó 

per escoltar la seva veu trencada, que es lamenta com un plany de les glòries perdudes 

d’un temps esplendorós, ara soterrat en poder de la mort.  

A la sortida de la Seu el rei va presidir una parada militar davant el Palau de 

l’Almudaina, on es retirà a descansar. Més tard visità el Castell de Bellver, l’Hospital 

General, la Misericòrdia i la Llonja. Cap al tard presencià una exhibició eqüestre al 

Teatre Circ Balear i al vespre assistí, acompanyat de l’Arxiduc Lluís Salvador 

d’Àustria, a la representació del drama en tres actes La esposa del vengador, de José de 

Echegaray, que havia obtingut un gran èxit des de 1875. L’endemà el rei passejà per la 

ciutat engalanada i visità el quarter del Carme, el Convent de Santa Magdalena i algunes 

fàbriques. Abans de partir el rei féu una sèrie de donatius per a la reconstrucció de la 

Seu i  anà a Binissalem i a Inca en el ferrocarril, inaugurat dos anys abans. A la nit del 

dia 13 de març fou acomiadat amb un gran sopar, que li oferiren les autoritats, seguit 

d’un efusiu esclat de salves, d’un emotiu repicar de campanes que acompanyà el rei 

quan pujà a bord del Victoria i s’allargà per damunt les ones, mar endins, fins a 

l’horitzó, segons el poeta descriu en els versos d’El Sepulcro:  

 
  “Yo vi después al humear la flota  

pronta a zarpar hacia lejana tierra  
donde entre bosques de naranjo y mirto 
el virginal amor previene y guarda 
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al regio huésped la mejor diadema; 
yo vi en la hora del adiós, la hora 
de efusión y de lágrimas henchida, 
que anuncian a lejanos horizontes 
los ecos del cañón y las campanas”...  (PC, 546) 

  
L’ànima humana de Joan Alcover, atalaiat en el silenci del seu cor, contemplà 

aquests fets i en la soledat de la nit escoltà la veu de l’home senzill i la del poeta filòsof 

que s’alçava en el seu si. En evocar el moment en què el rei responia, amb el somriure 

als llavis i el gest elegant, al fervor de la multitud, que l’acomiadava al moll amb una 

pluja de pètals de roses, reflexionà sobre la fugacitat de la vida i la vanitat de l’home: 

  
... “yo vi agolparse ansiosa muchedumbre 
en torno de su rey, que devolvía 
con dulce risa y ademán gallardo 
el postrimer saludo. Espesa lluvia 
de hojas de rosa, en que su casco hunde 
su fogoso corcel, cubría el suelo... 
Mas, aun en medio de su triunfo, en medio 
de aquel arrullo que su pecho inflama 
y su semblante juvenil anima, 
adivinar creí que, como sombra 
de un pensamiento en su cerebro fijo, 
por su semblante juvenil vagaba 
la sombra del espectro coronada.”  (PC, 546) 

 
Joan Alcover, que havia vist com el poble de Mallorca havia sortit enfervorit al 

carrer, captivat per la brillantor de la corona del rei Alfons XII, endevinà que l’espectre 

del rei Jaume II de Mallorca, transposició metafòrica de la mort, rondava per la faç del 

jove monarca espanyol. El cor del poeta sabia que, rere la lluentor d’aquell rei venerat 

per la multitud, bategava l’esperit afable de l’home senzill i afectuós amb el seu poble, 

de l’home enamorat de María de las Mercedes de Orléans, amb qui s’anava a casar; però 

poc s’imaginava aquell jove rei honorat que la mort l’esguardava a la cantonada per 

arrabassar-li la jove reina dels seus braços. 

El Sepulcro fou inspirat ―com diu Joan Alcover a “Notas a las poesías 

castellanas”― pel “recuerdo de la visita que el malogrado rey don Alfonso XII hizo al 

cadáver de don Jaime II, en la catedral de Palma, cuando de camino para la residencia de 

doña Mercedes de Orléans, con quien en breve iba a enlazarse, pisó por segunda vez el 

suelo balear, bien ajeno seguramente de presentir el triste y prematuro fin a entrambos 

reservado.”131 Probablement el poema fou escrit el 1885, quan Alfons XII moria 

prematurament i deixava com a regent la reina Maria Cristina d’Habsburg. L’exposició 

                                                 
131 Joan ALCOVER: “Notas a las poesías castellanas”, OC, pàg. 551-552. 
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del monarca Jaume II a la Seu, com una relíquia del passat històric de Mallorca, no 

solament inspirà els versos d’El Sepulcro a Joan Alcover, sinó que també incità la mà 

del pintor D. Ramon Padró que dibuixà la mòmia de Jaume II. També tots els diaris de 

l’època seguiren de prop durant dos dies el recorregut d’Alfons XII a Mallorca. Aquells 

dies el diari valencià Las Provincias havia enviat el poeta Teodor Llorente per 

acompanyar el rei i cobrir la crònica del seu viatge per l’illa, que sortí publicada el dia 

16 de març amb el títol de Viaje de S. M. el rey a Mallorca. Joan Alcover recordà aquest 

fet a la carta del dia 20 de maig de 1908 que envià a Teodor Llorente: 

   
“Cumpliendo mi promesa, remito a usted los siete pliegos tirados hasta ahora de mi librito de 
versos en preparación. Desde que usted me dejó entrever su designio de hacerme figurar entre los 
hijos adoptivos de su inspiración, que tantas obras ajenas ha rejuvenecido, me desvela el prurito 
ambicioso de que extienda usted a alguna de mis composiciones su patrocinio. Insisto en mis 
instancias (que traducen seguramente el deseo de muchos) para que usted, ya que el mar no le 
molesta, se decida a hacer a Mallorca una segunda visita, más reposada que la que hizo 

acompañando a don Alfonso XII.”132 
 

 

VISITES A VALÈNCIA (1877) 
 

La primeria del mes de maig del 1877, Joan Alcover visità per primera vegada la 

ciutat de València, atret per la figura enlluernadora del poeta Teodor Llorente, a qui 

havia vist a Palma quan acompanyava l’expedició reial com a cronista de Las 

Provincias. Sojornà alguns dies a la ciutat del Túria, abrigat en el segon pis del carrer 

del Palau, número 6, porta tercera.133 Potser aquells dies de primavera inicià amb la 

Universitat de València els tràmits acadèmics per presentar-se a les proves per a 

l’obtenció del Grau de Llicenciatura, que no realitzaria fins al mes d’octubre. Al primer 

cop d’ull, València enutjà l’esperit transparent de Joan Alcover, més amic de la 

senzillesa que dels artificis en matèria d’art. La ciutat de Vicent W. Querol, de qui havia 

recitat versos ple de fervor i d’entusiasme pel claustre de la Universitat de Barcelona, 

l’havia decebut per l’excés de barroquisme que destil·laven els seus monuments, com el 

palau del Marquès de Dosaigües. Però aquesta visió poc grata que Joan Alcover 

manifestava per l’arquitectura de la ciutat contrastava amb l’entusiasme amb què assistí 

al teatre, acompanyat pel poeta Teodor Llorente, el patriarca dels poetes valencians. 

Joan Alcover expressava l’enuig estètic que li produïa la València opulenta de Jaume 
                                                 
132 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 670-671. 
133 Informació extreta de la tarja que Joan Alcover envià a Gabriel Llabrés, que llavors s’hostatjava a la mateixa 
dispesa del carrer de Regomir que el nostre poeta, on li dóna l’adreça de València: “Mi estimado amigo: Ayer 
mismo te escribí y creo que me olvidé de ponerte mi dirección. Vivo en esta “Calle del Palau – nº 6 puerta 2ª - 
3º”. Valencia 8 de Mayo de 1877.” (Arxiu Pons i Marquès, capsa núm.7, dipositat a la Biblioteca Lluís Alemany 
de Palma). 
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Roig en la carta que el 6 de maig d’aquest any adreçà al seu amic, l’historiador 

mallorquí Gabriel Llabrés Quintana, llavors estudiant de Filosofia i Lletres a Barcelona, 

amb aquests mots contundents: 

 
   “Mi querido amigo: Ante ayer llegué a esta ciudad de Valencia cuyo churriguerismo me fatiga 
los ojos; vecina veo la casa del Marqués de Dos Aguas por la cual se derrama como una cascada de 
soplillo que al acercarse ‘acercándose’ convierte en grupos y follajes del peor gusto; los 
valencianos la enseñan con orgullo; las iglesias no son de mejor gusto. Los campanarios parecen 
postres; hay más movimiento del que me figuraba; la sociedad (visible) tiene aspecto señorial y 
entonado. 
 Ayer estuve en el teatro con Llorente, convidado por él; es muy amable y discreto. 
 De campiña no he visto nada todavía. Espero que me escribas algo sobre mi asunto, según me 
prometiste. 

 Memorias a Lorenzo  y a su familia  y tú dispón de tu amigo.”134 
 

Teodor Llorente, el poeta de Llibret de versos, acollí amb gran simpatia i 

amabilitat Joan Alcover, el qual va correspondre amb una profunda admiració envers el 

capdavanter de la Renaixença a València i amb el qual encetà una amistat molt cordial, 

que es traslluí en les devuit cartes de l’epistolari del nostre poeta. El record de gratitud 

envers el poeta valencià quedà plasmat molt d’anys més tard en la carta que Joan 

Alcover li envià el 23 de juny de 1900, en resposta a la invitació que Teodor Llorente li 

manifestava en nom de Lo Rat-Penat de formar part dels Jocs Florals, com a 

mantenedor:  

 
“La invitació de Lo Rat-Penat que vostè me fa sebre en sa estimada carta del 20, bastaria per si sola 
per obligar-me, essent com és una honra superior als meus mereixements la d’oferir-me lloc entre 
els mantenedors dels Jocs Florals; però m’obliga més encara per ésser vostè qui me tramet 
l’oferiment. L’alta personalitat literària de vostè ningú la pot desconèixer ni olvidar, i la 
benvolença amb què vostè va acollir-me fa més de vint anys, quan tinguí el gust de visitar per 

primera vegada eixa hermosa terra, no podria olvidar-la jo sense ésser ingrat.”135 
 

Joan Alcover passà alguns dies a València, lluny de la seva Beatriu catalanesca, a 

qui escrivia per mediació de l’amic Gabriel Llabrés, al qual demanava noves de Rosa 

Pujol. Amb la mirada estesa part damunt la ciutat, delerós de conèixer no solament els 

monuments i l’art que s’hi abrigava, també volia descobrir el cànon de bellesa femenina 

que assistia als teatres i es passejava pels carrers adornats d’edificis i de torres de caire 

barroc. Malgrat que les pintures i les talles que decoraven l’interior de la Catedral 

havien arrancat la mirada benèvola del poeta, el conjunt encara esdevenia als seus ulls 

irregular i mancat d’harmonia. Així Joan Alcover deia a l’amic Gabriel Llabrés: 

 
                                                 
134 Carta de Joan Alcover a Gabriel Llabrés. (Arxiu Pons i Marquès, capsa núm.7, dipositat a la Biblioteca Lluís 
Alemany de Palma). 
135 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 667. 
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  “Apreciado amigo: Supongo que habrás recibido mi anterior fechada en ésta. Adjunta remito 
otra para Rosita de quien no tengo todavía contestación. Háblame de ella.  
  Esta capital, con permiso del Cid y de las chufas me va gustando poco, bien que todavía no 
he visto más que los ribetes. En el interior de la Catedral hay buenos cuadros, relieves 
preciosos y detalles de mucho valor, pero el conjunto es lo más irregular e inarmónico. 
Reservo dar mi opinión sobre las chicas para después de haber dado algunos paseos por la 

alameda y asistido algunas noches al Teatro, pues por la calle se ven pocas.”136 
  

La tardor de 1877 Joan Alcover tenia aprovades totes les assignatures de la carrera 

de Dret Civil i Canònic. Al cap de poc, el 16 d’octubre de 1877, quan Pere Alcover 

Maspons iniciava estudis de Notari a la Facultat de Dret de Barcelona, els seus germans 

majors, Joan i Josep Alcover, sol·licitaren a la Universitat de València l’admissió per a 

realitzar els exercicis de grau de Llicenciat en Dret Civil i Canònic. Joan Alcover tornà 

a passar uns dies a València per culminar la seva carrera. Josep Alcover fou convocat el 

dia 19 d’octubre per practicar l’examen.137 

Joan Alcover Maspons, que havia estat requerit pel tribunal per al dia 26 d’octubre 

d’aquell 1877, s’havia embarcat uns dies abans a bord del Jaume II, mar enllà a l’altra 

banda de la ribera. A les dotze i mitja del migdia es presentà a la Universitat de 

València, on dels cent temes de què constava el temari per a l’obtenció del grau de 

llicenciatura, Joan Alcover va treure els números 30, 66 i 83, dels quals trià el tema 30. 

Fou conduït per un bidell a una sala de la Universitat, on va quedar incomunicat durant 

unes hores i on al cap de poc exposà a porta tancada davant el tribunal –format pels 

professors Eduardo Pérez Pujol, Juan Espinós i Juan Jusen– el tema escollit: Idea 

filosòfica-jurídica de la donació entre els romans. Teoria relativa als peculis. Aquell 

dia de tardor esgrogueïda de 1877 Joan Alcover passà la duresa d’aquella prova de la 

Universitat de València i l’endemà mateix d’haver-la realitzat el Rector de la 

Universitat valenciana signava l’expedient de grau de Llicenciat en Dret Civil i Canònic 

amb un aprovat.138  

Però fins al 8 de gener de 1878 no rebria el diploma que l’acreditava amb el títol 

de llicenciat en Dret Civil i Canònic i que li permetria exercir lliurement la professió 

d’advocat. Joan Alcover tornà de València a l’illa daurada amb el cor gemat 

                                                 
136 Carta de Joan Alcover a Gabriel Llabrés. (Arxiu Pons i Marquès, capsa núm.7, dipositat a la Biblioteca Lluís 
Alemany de Palma). 
137 Dels tres temes (12, 27 i 80) que li tocaren en sort, Josep Alcover escollí el número 12, que versava sobre el 
tema Organització jurídica de la família en el poble romà. Fonament i extensió de la pàtria potestat: maneres 
d’adquirir-la i de perdre-la, el qual hagué d’exposar a porta tancada en una sala de la Universitat valenciana 
davant el tribunal format pels professors Antonio Rodríguez de Cepeda, Manuel Tarrasa i Vicente Gadea. El dia 
21 del mateix octubre el Rector de la Universitat de València signava el seu expedient de grau amb la nota 
d’aprovat. Informació extreta de l’expedient 2/55 Arxiu Històric de la Universitat de València. 
138 Informació extreta de l’expedient 2/56 Arxiu Històric de la Universitat de València. 
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d’esperança a bord del vaixell Jaume II, que llavors feia la travessia València-Palma, 

per exercir la professió de misser. Havia passat molt de temps lluny de la llar paternal 

per acomplir els seus somnis juvenils a la Ciutat Comtal, on havia descobert l’amor de 

Rosa Pujol. Ara retornava a la llar familiar amb el grau de Llicenciat a la mà, tot 

convertit en un flamant advocat i en un home a punt d’emprendre una nova vida, que 

s’ho mirava tot amb els ulls plens de tendresa i de nostàlgia. Amb la recança als ulls, 

sortí al jardí de la infantesa, on Pere Alcover havia plantat aquell xiprer, que vessava 

aromes sobre el balcó de la seva cambra. El poeta deixà el xiprer adormit, l’arbre amic, 

per anar a estudiar Dret a Barcelona i per esplaiar el seu afany de triomf. Ara, com es 

retroben els vells amics al cap d’uns anys, el veia convertit en un arbre esponerós, car el 

xiprer també havia crescut, amb gran fullatge de branques i de seny, i, assedegat de llum 

per convertir-se en poeta, s’havia enlairat vers el cel de l’ideal, on nia el magne ocell de 

Baudelaire, que potser el jove Alcover encara confonia amb l’afany de lluïment.  

 

EL RETORN A MALLORCA 
 

Acabada la llicenciatura en Dret, el dia 16 de febrer de 1878 Joan Alcover va jurar 

com a advocat davant el Secretari de l’Audiència de Palma de Mallorca, D. Miguel Iso 

y Morea, tal com marcava la llei de 1875.139 I el 8 de març de 1878 Joan Alcover 

s’incorporava al Col·legi d’Advocats de Palma de Mallorca, per tal de poder actuar com 

a misser, una professió que exercí fins als trenta-dos anys, moment en què guanyà les 

oposicions a Relator de l’Audiència de Palma. Joan Alcover abonà 80 pessetes de quota 

per tots els drets que suposava l’ingrés al Col·legi d’Advocats140 i començà el seu 

itinerari professional en el món de les lleis. 

Rosa Pujol seguia a Barcelona sota la tutela del seu pare, que limitava les seves 

passes. Dos mesos més tard de la partida de Joan Alcover cap a València per obtenir el 

grau de Llicenciat en Dret, un nou cop venia a colpir l’ànima d’aquella jove, òrfena de 

mare, que es delia per retrobar-se amb el seu promès: el 2 de desembre de 1877 moria la 

seva l’àvia materna Bonaventura Espalter Macià, que havia estat un puntal de fortalesa i 

un refugi espiritual per a aquella néta, filla de la seva filla, que només tenia devuit anys. 

Amb la mort de Bonaventura Espalter, Rosa Pujol perdé el conhort de l’àvia, que durant 

molts d’anys l’havia acaronada com una mare. Però l’àvia Bonaventura, que estimava 

                                                 
139 Certificat del jurament de Joan Alcover com a advocat davant el secretari de l’Audiència Territorial de 
Palma, el 16 de febrer de 1878. [ARM-JA, 32]. 
140 [ARM-JA, 33]. 
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aquella néta com una filla, no l’abandonà en el seu testament i l’afavorí tant com va 

poder, car, com havia fet el seu espòs Pelegrí Guarch, tot seguint el Dret Foral català, 

instituí hereu universal el seu fill Antoni Guarch Espalter. A Rosa Pujol, li deixà en 

herència la casa número 76 de Picalqués d’Esplugues i diversos censos.141 Però l’àvia, 

previsora com era, encara anà més lluny, i va establir que, en el cas que Antoni morís 

sense descendència, la seva universal herència passava a mans de la seva néta Rosa 

Pujol i Guarch i, en el cas que ella també morís, als seus fills, per davant de l’altra filla 

que tenia, Pelegrina Guarch Espalter. 

Joan Alcover, que havia iniciat tots els preparatius per establir-se a Palma com a 

advocat, anava i venia de Palma a Barcelona per retrobar-se amb la seva estimada. 

Encara quedaven replans d’espera i redols de trista solitud, car el poeta enamorat, que 

llavors tenia vint-i-tres anys, havia de vèncer la resistència del seu futur sogre, Gaietà 

Pujol, que li impedia casar-se amb la seva filla. Altre cop Joan Alcover afrontà els nous 

embats del temporal, que s’intensificaven a mesura que s’afermava el seu amor envers 

la Beatriu catalanesca. Partí consirós del costat de Rosa Pujol per estrenar-se com a 

advocat a Mallorca. Sovint batallava en la nuesa de la fosca nit amb l’art poètic per 

vèncer el desig abrusat que li produïa l’absència de l’amada. S’agombolava en el sorral 

dels seus versos per assedegar l’inesgotable foc del seu cor, com plasmà al poema 

Ausencia del llibre Poesías (1887):  

 
“Sólo tu imagen miro, sólo tu acento escucho... 
Mas no, que con la ausencia desalentado lucho, 
sin que tu imagen vea, ni oiga tu voz gentil. 
Por mucho que en la mente con mi deseo ahonde, 
una neblina vaga a mi deseo esconde 
 tu angélico perfil. 

   [...] 
Así clavado, absorto en una sola idea, 
mi corazón doliente las horas fantasea 
que en mis amantes brazos de amor sonreirás. 
Soñando cada noche el dulce bien que adora, 
a cada sol que nace, acongojado llora 

  un desengaño más.” (OC, 377; PC, 595-596) 

 
Encara, abans d’atènyer el llit nupcial d’aromes i d’assutzenes, Joan Alcover 

hauria de lliurar un nou combat amb una altra dissort, que augmentaria el dolor del 

poeta i afegiria replans de solitud a la llarga espera de l’estimada. Aquells dies gebrats 

                                                 
141 Bonaventura Espalter deixà a Rosa Pujol com a llegat  “La casita nº 76 del punto llamado Picalqués en 
Espulgas”, set mil lliures, que havia atorgat a Francisca Guarch, en concepte de dot, quan es casa amb Gaietà 
Pujol, i una tercera part de les quinze mil lliures catalanes que Pelegrí Guarch li havia deixat en concepte 
d’herència com a esposa seva. [ARM-JA, 499]. 
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de l’hivern de 1878 se cenyiren hostils sobre el cos fràgil de Pere Alcover Jaume. Pere 

Alcover Jaume va ser pres per una pleural pneumònia tuberculosa i aviat sentí minvar 

les seves forces. La vigília de l’Epifania, del dia de Reis, el 5 de gener de 1879, a les 

12’30 del migdia, Pere Alcover Jaume exhalà l’últim batec al costat de Teresa Maspons 

i dels seus cinc fills: Joan, Josep, Pere, Francesc i Antoni, que aleshores eren fadrins i 

encara vivien a la casa paternal. Pere Alcover Jaume encara era jove quan partí amb 

aquelles gelades de 1879 per reunir-se amb Joan Alcover de Sóller i Josepa Jaume de 

Palma, els pares que tant l’havien agombolat durant els anys d’estudiant a Barcelona, 

car només tenia 58 anys i mirava la vida amb ulls confiats. Joan Alcover, que seguí les 

passes del seu pare, amb el temps es convertí en Relator de l’Audiència Territorial de 

Palma, i Josep, que trià el camí de notari, arribà ser-ne un dels més destacats de la 

ciutat. Pere Alcover Maspons també seguí la mateixa carrera que el seu germà Josep i 

arribà a ser notari a Alaior, a Sóller i a Palma. Els altres dos germans del nostre poeta 

seguiren camins diferents: Antoni esdevingué oficial de telègrafs a Manacor i Francesc 

(nascut el 20 de gener de 1860), com havien fet els seus oncles paterns, seguí la tradició 

i s’embarcà a l’illa de Cuba, on residí.142   

Però la mort de Pere Alcover Jaume no solament havia trasbalsat la seva família, 

que no albirava aquest final tràgic, sinó que també havia sorprès el mateix finat i l’havia 

agafat ben desprevingut, car havia mort sense fer testament. La mort de Pere Alcover 

Jaume fou comentada a les planes dels diaris de Palma, que donaren la notícia del 

malaguanyat:  

 
 “Murió D. Pedro Alcover y Jaume, de 58 años, abogado y relator de esta Audiencia, persona 
distinguida y apreciada. Casado con Dª Teresa Maspons y Serra, natural de Barcelona. (Vivía en la 
calle Beato Alonso, núm. 60). Dejó cinco hijos: D Juan, D. José Luis, D. Pedro, D. Francisco y D. 

Antonio.”143 
 
També Miquel Costa (en la carta de gener de 1879) comentava a l’amic Antoni 

Rubió i Lluch el dolor que havia provocat la mort de Pere Alcover en la seva família, 

que no endevinaven tan a prop: “Últimamente he pasado en Palma una temporada, para 

mí deliciosa, si en ella no hubiese ocurrido la muerte del padre de Alcover, que dejó a 

toda su familia en el más amargo desconsuelo.”144 

 

                                                 
142 [ARM-JA, 3]. 
143 Joan LLABRÉS BERNAL: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, op. cit., pàg. 529. 
144 Miquel COSTA I LLOBERA: Obres Completes (Barcelona: Editorial Selecta, 1947; reedició facsímil 1994), 
pàg. 993. 
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 INICIS EN LA POLÍTICA D’ANTONI MAURA (1879-1880) 

 
Aquella primavera de 1879, la política d’interessos caciquils, que feia temps 

voleiava per Mallorca, bullia en plena efervescència. Aviat el 1880 es consolidà el Partit 

Fusionista Liberal, de Sagasta, que a Mallorca liderà Antoni Maura, després de ser triat 

pels burgesos de les navilieres mallorquines per defensar els seus interessos econòmics, 

segons explica Pérez Delgado:  

 
“Entró [Antonio Maura], y no hay que olvidarlo por un acto de agradecimiento de sus paisanos a 
quienes representó, por encargo de ellos, en una información que Orovio, ministro de Hacienda en 

el Gobierno de Cánovas, había abierto sobre comunicaciones marítimas”.145  
 

Potser fascinat per l’aurèola d’Antoni Maura, potser impulsat per les dots oratòries 

de l’amic de la infantesa, que aleshores vivia a Madrid, on havia cursat la carrera de 

Dret i era el vicepresident segon de l’Acadèmia de Jurisprudència, Joan Alcover 

Maspons, que llavors tenia vint-i-cinc anys, entrà en política i el maig de 1879 es 

presentà a les eleccions municipals de Palma. En aquestes eleccions, que se celebraven 

cada dos anys per renovar la meitat dels regidors, Joan Alcover va ser elegit regidor 

municipal pel partit que representava Antoni Maura.146 L’1 de juliol de 1879 es produïa 

a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Palma la constitució del nou consistori sorgit de 

les urnes. Joan Alcover Maspons, que figurava entre els onze regidors elegits, va 

prendre possessió del seu càrrec davant el nou batlle Joan Antoni Perelló, que aleshores 

era nomenat pel governador. Aquest mateix dia Joan Alcover esdevingué per aclamació 

Procurador síndic de la Corporació municipal, juntament amb Miquel Binimelis, segons 

apunten les actes de sessions de l’Ajuntament de Palma:  

 
... “a tenor de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley municipal se procedió al nombramiento de 
dos señores Concejales que con nombre y carácter de Procuradores Síndicos representen a la 

                                                 
145 PÉREZ DELGADO: Antonio Maura (Madrid: Ed. Tebas, 1974), pàg. 233. Citat per Pere FULLANA I 

PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 46. 
146 María Jesús González assegura que “Todo empezó en 1879, Maura era, por entonces, vicepresidente 
segundo de la Academia de Jurisprudencia, cuando recibió un escrito de Baleares. Las principales corporaciones 
de Palma le rogaban que les representara en ‘una información que, sobre Comunicaciones Marítimas, abría el 
Ministerio de Hacienda’. Maura aceptó e intervino (al parecer brillantemente), defendiendo ‘en nombre de 
Mallorca’ una serie de propuestas en torno a las primas a la construcción y navegación y a la restauración del 
‘derecho diferencial de bandera’ para favorecer a la navegación nacional ―esbozo de esa idea que iría 
madurando durante años hasta concretarse en su política naval del gobierno largo. Año y medio después, en 
1881, fué elegido como diputado a Cortes.” (M. J. GONZÁLEZ: El universo conservador de Antonio Maura. 
Biografia y proyecto de Estado, Madrid: 1997, pàg. 14) citat per Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a 
Mallorca, op. cit., pàg. 46-47. 



 133 

Corporación en defensa de los intereses del municipio y fueron nombrados por aclamación para los 

expresados cargos los SS. D. Juan Alcover y D. Miguel Binimelis”.147 
 

Quedava establert que les sessions ordinàries s’havien de celebrar cada dimecres a 

les dotze en punt del migdia. En aquesta primera sessió constitutiva de l’1 de juliol de 

1879, Joan Alcover Maspons no solament esdevingué Síndic municipal, sinó que també 

formà part de la nova comissió general, encarregada de designar i distribuir els regidors 

en les diverses comissions departamentals. El dia 9 de juliol de 1879 a les dotze del 

migdia, tal com resava l’ordenança municipal, Joan Alcover es presentà de bell nou a la 

Sala de Plens. Aquell dia s’aprovaren les diferents comissions i el nostre autor figurà al 

capdavant de les de “Govern i Secretaria”, de “Reemplaçaments” (dedicada a recaptar 

joves per fer el servei militar o d’eximir-ne els fills de les vídues i dels pobres) i de 

“Foment i Artística arqueològica”.148 Així mateix, Joan Alcover quedava adscrit com a 

Síndic municipal al “Sindicat de regadius de l’Horta de Palma”. Encara que, per aquesta 

època, només assistia a les sessions plenàries ben de tant en tant, l’11 de setembre de 

1880, després d’una petita reestructuració, el Consistori el nomenà per encapçalar les 

comissions de “Govern interior” i de “Justícia”. Per aquests dies l’Ajuntament de 

Palma, que sempre mirà amb gran simpatia la monarquia de l’estat, es proposava de 

celebrar l’embaràs de la Reina Maria Cristina, del qual havia de néixer el possible 

successor d’Alfons XII. Però encara havien de passar sis anys, perquè nasqués el fill 

pòstum d’Alfons XII, que seria el rei Alfons XIII.  El jove advocat volgué fressar els 

viaranys de la política municipal, encara que, per aquesta època de la Restauració 

borbònica, es banyà poques vegades en les seves aigües, car, segons consta en els llibres 

d’Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma, la seva presència fou ben escassa.  

 

LA I�U�DACIÓ� DE MURCIA  
 

 Joan Alcover també escrivia versos satírics en llengua castellana a l’estil dels 

poetes de moda, com un joc d’enginy i d’artifici, com una màscara, rere la qual es 

disfressava amb el gest d’home superficial, que li agradava ser aplaudit com a poeta en 

les sales de festa. Aquells dies de 1878, quan tot just s’estrenava com a advocat, va 

                                                 
147 Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma  del 1 de julio de 1878 hasta el 19 de noviembre de 1879 
(Llibre, 173). [Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
148 Ibídem. 
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compondre amb aquest patró poètic de per riure La lupia:149 un poema narratiu format 

per trenta-nou estrofes de quatre versos heptasíl·labs, que denuncia l’esperit de Voltaire. 

Però el poema no va aparèixer publicat fins al 1879 en la Tipografía de Pedro José 

Gelabert. El poema descriu la història d’un home que té un bony, com una metàfora del 

teixit defectuós de la societat. El pobre, malgrat les súpliques de la seva dona, defuig 

esporuguit qualsevol intervenció quirúrgica car, com la massa social, es complau en la 

seva monstruositat. No aconsegueix alliberar-se de la deformació fins que és assaltat per 

un lladre que, en agredir-lo amb una navalla, casualment li guareix la llúpia deforme. 

Escrit el 1878 amb motiu del centenari de la mort de Voltaire, el poeta compara el 

malfactor que sense voler ha produït un bé (ha guarit l’home de la llúpia) al pensament 

de Voltaire que, segons el nostre poeta, volent fer el mal, guarí les nafres de la societat 

francesa del segle XVIII. 

Per la tardor de 1879 l’aire giravoltava feridor amb udols de tempesta i pel cel gris 

del Llevant suraven núvols d’esgarrifances i flames endolades. A Mallorca, tots els 

diaris parlaven d’aquella riuada de Santa Teresa que, el dia 15 d’octubre de 1879, havia 

inundat Múrcia, Cartagena, Lorca i tota la Vega Baixa. L’aigua caiguda d’aquella 

tromba devastadora, que va ser com un dels diluvis més mortífers dels annals 

hidrològics europeus, havia provocat una extraordinària crescuda del riu Guadalentín; i 

el Segura, en recollir el cabal del Guadalentín i el dels altres rius Mula, Quipar, Argos i 

Moratalla,150 s’escampà desbordat sobre aquelles terres de cultiu que periren ofegades 

sota la fúria engolidora del seu pes. El cel i el riu, que afables havien fecundat la terra 

d’esplendorosa vegetació, s’havien aliat per sembrar la destrucció i la mort en aquella 

contrada del Llevant. Llavors onades de veus, que aixecaven un crit llastimós entre les 

aigües fangoses, morien negades en una sola veu, en un sol batec sota l’allau tèrbola 

d’aquell ruixat monstruós de la nit. La riuada de Santa Teresa, que se’n duia tot quan 

trobava al seu pas, provocà 777 morts, dels quals 761 eren de Múrcia, 13 de Lorca, 2 de 

Librilla i 1 de Cieza: flors malaguanyades que el temporal arrabassà en sec. Unes 24 mil 

hectàrees de cultiu quedaren esborrades del camp fèrtil sota la força virulenta de l’aigua 

i del vent. La notícia d’aquesta magna tragèdia, provocada pel braç destructor de la 

naturalesa, va despertar la generositat en el cor del poble mallorquí, que s’afanyà per 
                                                 
149 La Lupia: el poema apareix publicat en la Tipografía de Pedro José Gelabert, 1879, 7 pàgines en 
octava. 
150 Dades extretes de les pàgines wep: Ángel ROJAS PENALVA: Historias de Cartagena  a  
http://club.telepolis.com/elmercurio/historiasdecartagena.htm; Sofía González López y Juan Lorente García, 
Reducción de la vulnerabilidad ante los fenómenos meteorológicos extraordinarios a 
<http://www.proteccioncivil.net/PDF/Riesgos-Naturales-3.pdf.>   
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ajudar les víctimes de Múrcia amb una onada de mil donatius. El governador civil de 

Balears D. Manuel Starico i la seva esposa Dª Carolina Cambronero, que eren de 

Múrcia, impulsaren el fervor religiós dels mallorquins per encomanar a Déu l’ànima 

dels malaguanyats i nombroses accions culturals per recollir diners. Al llarg de tot el 

mes se celebraren misses en diferents esglésies de Mallorca i el dia 5 de novembre el 

governador D. Manuel Starico presidí uns funerals solemnes a la Seu de Palma en 

memòria dels finats. Durant alguns mesos Mallorca sencera vessà tot el seu cor sobre 

aquella gent desemparada de les terres arrasades del Llevant, tant les empreses com les 

persones particulars enviaren diners, mantes, roba... i els empleats públics donaren un 

dia del seu sou. Encara aquest mateix dia 5 de novembre, per tal de recaptar més diners, 

es representà en una funció de gala la comèdia Los dominós blancos; el 9 de novembre 

el governador oferí un concert de música clàssica a la Llonja, en el qual s’interpretaren 

simfonies, melodies i peces de compositors de l’illa; i una rifa de pintures al Círculo 

Mallorquín, en la qual diversos pintors mallorquins, entre els quals hi havia Antoni 

Ribas, Faust Morell, Joan Bauçà i Ricard Anckermann Riera, cediren generosament 

llurs pintures per a pal·liar la catàstrofe.   

Joan Alcover, en haver llegit a la premsa i haver escoltat esglaiat dels llavis d’un i 

de l’altre l’estrall que havia provocat aquest cataclisme natural, va compondre La 

inundación de Murcia, un poema escrit per aquesta circumstància. El jove poeta, potser 

per encàrrec de l’Ajuntament de Palma o potser de José Herrero, a qui va dedicat el 

poema, va cantar en onze dècimes el dolor humà d’aquesta tragèdia i publicà el poema 

en forma d’opuscle a la impremta de Felip Guasp de Palma com a homenatge a la gent 

d’aquelles terres devastades. 

El poema és escrit a l’estil dels poemes èpics i orquestrat amb un to menor al de 

L’Atlàntida, de Jacint Verdaguer. Però, com els poemes geològics que descriuen els 

cataclismes de la natura, La inundación de Murcia és un cant al poder esglaiador de la 

naturalesa, a aquesta naturalesa que té una doble faç d’amor i d’odi: una naturalesa 

capaç de brandar els millors dons a la humanitat i alhora d’esgrimir el seu braç 

destructor, al qual la mà fràgil de l’home no pot dominar, i d’engendrar les desgràcies 

més funestes i la desolació més virulenta: 

 
  “Herrero, al mirar el cielo 
  anegado en luz serena, 
  al mirar la mansa vena 
  de apacible riachuelo 
  que fecunda y viste el suelo 
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  de rica vegetación, 
  ¿quién diría que obra son 
  de estos elementos mismos, 
  tan horribles cataclismos 
  y tanta desolación?” (PC, 937) 
 

 
El poeta descriu el cicló devastador de la tromba d’aigua que bramulà pel cel, com 

un crit horrible de fera esperonada per la fúria del llamp, i caigué com un oceà invertit 

sobre els camps, les muntanyes, les cases i deixà un rastre de mort per on passava: 

 
“Es de noche: con bramido 
que las comarcas aterra, 
se cierne sobre la tierra 
un océano invertido; 
por el rayo sacudido 
se lanza de sus riberas, 
y arrollando las fronteras 
con creciente espumajo, 
hace vacilar de cuajo  
a tres provincias enteras.”            (PC, 938) 
 

El poeta evoca de manera implícita la fúria del Déu irat de l’Antic Testament que 

assotà amb el seu fuet d’acer la raça impura del seu poble, els descendents de Caín, per 

la seva maldat sacrílega. La riuada de Santa Teresa esdevé en el retrat poètic de Joan 

Alcover una escena tan punyent com la magnitud tràgica del Diluvi universal del 

Gènesi, car el cabal de les aigües desbordades del riu Segura, que el poeta descriu de 

manera plàstica, arribà ―com en el Gènesi― fins als cims més alts de les muntanyes, 

on nia l’àguila marina. L’esguard del poeta contempla atònit el mateix escenari bíblic de 

dolor, on homes i dones, vells i joves s’afanyen per atènyer els sòtils de les cases més 

altes que s’esfondren per l’embat furiós de la riuada i, com un mar d’aigües funestes, 

arrossega bressols i una allau de cadàvers amb la mirada esglaiada: 

 
  “El águila que en la altura 
  creyó sin riesgo su prole, 
  agita su parda mole 
  sobre la corriente oscura 
  que arrebata a su ternura 
  el nido de sus entrañas; 
  y como débiles cañas 
  arrancándolos, anega 
  los naranjos de la vega, 

  los robles de las montañas. 
  [...] 

  Quien, al techo se encarama 
  y cae el techo sobre él; 
  gimen anciano y doncel, 
  el hijo a su madre llama, 
  y asido a la misma rama 
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  donde el mendigo se aferra, 
  el señor de llano y sierra 
  ¡qué no diera en ese trance  
  para tener a su alcance 

  un solo palmo de tierra!” (PC, 938-939) 
 
En la plasticitat d’aquestes escenes tràgiques de ressons bíblics, les paraules del 

poeta adopten un to una mica sentenciós en recordar, com a les antigues danses de la 

mort, que el braç executor de la justícia divina anivella les desigualtats socials, car a tots 

sotmet per la seva dalla i abat tant el ric com el pobre: 

 
  “Azote nivelador, 
  alcanza a todos de lleno; 
  esta vez no hay bien ajeno 
  que agrave el propio dolor... 
  [...] 
  ¿Fué la tromba en que fulmina 
  sus terribles amenazas 
  el Cielo, contra las razas 

  que el pecado contamina?”  (PC, 940) 
 

       El poeta, que sap que l’home no pot conèixer els designis de Déu, es refugia en 

l’oració al Totpoderós, com l’únic conhort possible a la terra i, d’acord amb la filosofia 

cristiana que dominava tot el pensament d’aquella Mallorca del 1879, implora pietós 

l’acceptació resignada de la voluntat divina. D’altra banda, el poema, de ressons 

cristians, esdevé un cant a la solidaritat de l’home, car el cataclisme, que fulminà en un 

sol batec tantes vides humanes, també pogué llavorar el cor de l’home i fecundar-hi la 

llavor de la generositat, com s’esdevingué en el si d’aquella Mallorca trasbalsada, que 

volgué dur un alè de conhort al proïsme del Llevant: 

 
“De la vasta lobreguez 
de un mar de cieno sombrío, 
surgen la muerte y el frío, 
el hambre y la desnudez, 
el dolor y la viudez 
y el luto de la orfandad; 
mas de ciudad en ciudad, 
el eco del grito aciago, 
va a borrar el estrago 
torrentes de caridad.”   (PC, 941) 

 
 

MATRIMONI DE JOAN ALCOVER MASPONS AMB ROSA PUJOL GUARCH 
 

Mentrestant Joan Alcover, que duia clavada al cor la mirada enamorada de Rosa 

Pujol, anava i venia de Palma a Barcelona i fremia hores i hores per la mar blava, 
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delerós de sentir la dolça carícia dels seus llavis i passar la resta dels seus dies a prop 

seu, segons confessaria anys més tard al poema L’Espurna. 

 Encara amb l’emoció lírica, el poeta recreà aquells instants de joia amorosa en 

què els dos amants adesiara es retrobaven vora el portal de la Capella de Sant Cristòfor, 

en el carrer de Regomir. El poeta de Poesías, que s’havia emmirallat en l’esguard de 

Rosa Pujol, que havia sentit com els batecs dels seus cors s’harmonitzaven al so d’una 

mateixa cadència, plasmà aquests moments de joia exuberant en els seus versos, car la 

imatge de l’estimada, que li somreia encesa com una poncella, l’acompanyava pertot 

arreu.  

Durant la seva absència, recordava, mig commòs, la màgia d’aquells instants 

fugitius, que perdurà com un estel en la memòria del poeta. Joan Alcover volgué 

immortalitzar en el poema XIII d’Hojas al viento el rierol d’amor que els ulls de 

l’estimada li feien brollar per les seves venes: 

 
“El cielo se enrojeció 
las aves enmudecieron, 
gimió la mar adormida. 
Nuestro acento se apagó, 
y en nuestras manos se unieron 
las corrientes de la vida. 
 
Lleno, desde aquel instante,  
de amorosa turbación, 
aun ausente, no concluyo 
de mirarme en tu semblante, 
ni cesa mi corazón 
de latir dentro del tuyo.”   (PC, 599) 

 
 

Ja feia un any que Pere Alcover Jaume havia deixat aquest món, quan, dia 5 de 

gener de 1880, Joan Alcover Maspons, que encara era fadrí i tenia vint-i-sis anys, 

acompanyà la seva mare Teresa Maspons Serra al notari Gaietà Socies per formalitzar 

l’escriptura de manifestació de béns del qui havia estat el seu marit i pare dels seus fills. 

Atès que Pere Alcover Jaume no havia fet testament, el mes vinent a la seva mort, el 28 

de febrer de 1878, el Jutjat de primera instància del districte de la Llonja, declarà, 

segons el Dret romà, els seus fills (Joan, Josep, Antoni, Pere i Francesc) com a hereus 

legals del seu pare.151  

                                                 
151 Escritura de manifestación de bienes otorgada en la ciudad de Palma capital de las islas Baleares, día 5 de 
enero de 1880 por Dª Teresa Maspons y Serra y D. Juan Alcover y Maspons en poder del notario D. Cayetano 
Socías, �º 6.  [ARM-JA, 6]. 
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 Aquell any de 1880 fou decisiu per al nostre poeta, car ja havia assolit una posició 

prou estable per formar la família que tant anhelava al costat de Rosa Pujol. Alternava 

les tasques de l’advocacia i les de la política, com a regidor de l’Ajuntament Palma, 

amb les de poeta, encara que la poesia era com una amant pobra, que sempre quedava 

relegada als pocs moments de lleure i d’oci.  

Arribà l’hora estelada de demanar la mà de Rosa, que duia com els antics 

trobadors gravada al cap i al cor, al seu pare Gaietà Pujol per abraçar-la com a espòs. 

Joan Alcover passà l’estiu de 1880 arborat entre flames enceses i il·lusions daurades, 

mentre lliurava l’última batalla enmig de l’ona blavosa, que el transportava de Palma a 

Barcelona per atènyer davant l’altar l’amor de Rosa Pujol. Però Gaietà Pujol, el pare de 

Rosa, en sentir perdre de son costat l’única filla que tenia, s’oposà de manera tossuda a 

la seva unió amb el poeta mallorquí.  

Tanmateix Joan Alcover i Rosa Pujol, que es miraven abrusats de set d’amor, no 

es rendiren a la fúria d’aquell vent desfavorable, a la tirania del pare engelosit, sinó que 

es mostraren decidits a prendre el vol i es veren forçats a culminar el seu projecte en 

contra de la voluntat de Gaietà Pujol. Aquell estiu de 1880 l’esperit de Joan Alcover 

navegà per una mar tumultuosa de neguits, clapada d’encisos i de belles promeses. 

També Rosa Pujol féu camins tortuosos per la mar i, abans d’unir-se en matrimoni amb 

Joan Alcover, hagué de passar per àrdues proves. Als seus vint-i-un anys es mostrà 

ardida i valenta, com una heroïna dels drames romàntics d’Àngel Guimerà. Ella, òrfena 

de mare, es trobà esqueixada entre l’obediència al pare i l’amor al poeta, que l’havia 

captivat amb la seva mirada penetrant i amb la seva paraula dolça. Aviat hagué de triar, 

perquè l’amor, que no admet esperes, havia posat ales al seu cor delicat i feble. Ara, 

amb la força dels seus sentiments, semblava una dona renovada i hagué de demanar per 

via notarial el consell patern tal com marcava la llei de Disenso.  

I amb l’esperit decidit, el dia 8 de juny de 1880 Rosa Pujol i Guarch, de vint-i-un 

anys, es presentà davant Josep Jordana, el Notari del Col·legi Territorial de Barcelona, 

per esposar-li que desitjava contraure matrimoni, d’acord amb les lleis Canòniques i 

Civils, amb Joan Alcover i Maspons, fadrí, advocat de vint-i-cinc anys, natural de 

Palma de Mallorca. Amb la voluntat d’atènyer aquest ideal de vida al costat de Joan 

Alcover, Rosa Pujol que, necessitava el consell patern, es presentà a casa del notari 

perquè de forma legal sol·licitàs el consentiment del seu pare. Després d’escoltar les 
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paraules de la jove enamorada, el notari aixecà l’acta de petició que fou signada per ell 

mateix, per Rosa Pujol i dos testimonis.152  

Al cap de tres dies, l’11 de juny de 1880, el notari Josep Jordana acudí al carrer de 

Regomir, pujà l’escala que el conduí fins a la cambra del tercer pis, on trobà Gaietà 

Pujol Boada, que llavors tenia cinquanta-un anys. El notari li llegí la petició formal en 

què la seva filla reclamava el seu consentiment paternal per accedir al sacrament del 

matrimoni. El pare de Rosa Pujol, endinsat en les cabòries de l’orgull ferit, escoltà en 

silenci la lectura d’aquell plec, que expressava la voluntat de la seva filla. El notari partí 

sense obtenir cap resposta, ni afirmativa ni negativa, car Gaietà Pujol no es resignava a 

perdre la filla del seu costat.153 Mentre Rosa Pujol esperava la resposta del seu pare  

probablement confinada en la casa d’Agustí Benet, parent de la família Guarch, 

passà uns moments d’inquietud, abrusada entre recels endevinats i encesos sospirs.  

L’endemà mateix, el 12 de juny de 1880, Gaietà Pujol i Boada es presentà, decidit 

i contrariat, davant Josep Jordana, Notari del Col·legi Territorial de Barcelona, amb la 

resposta negativa a la mà. El pare de Rosa Pujol, que se sentia postergat per la seva filla, 

enamorada d’aquell advocat que feia versos, desplegà un enfilall d’arguments 

desfavorables, tots encaminats a desfer la unió de Rosa amb Joan Alcover, al qual veia 
                                                 
152 Còpia de l’acta cedida per l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona: «D. José Jordana, Notario del 
Colegio Territorial de esta Capital, vecino de la misma, Certifico y doy fe: Que en mi protocolo de escrituras del 
corriente año obran las tres actas de petición de consejo paterno, otra de notificación de la misma y otra en 
contestación, que literalmente copiadas, son del tenor siguiente = Número ciento noventa y uno = En la Ciudad 
de Barcelona, a ocho de junio de mil ochocientos ochenta: Ante mí D. José Jordana, Notario del Colegio 
Territorial de esta Capital, vecino de la misma y testigos nombraderos, comparece la señorita Dª Rosa Pujol y 
Guarch, soltera de veinte y un años de edad, vecina de esta Capital, según cédula de sexta clase que exhibe 
número 26473, expedida por el jefe económico de esta provincia con fecha trece de mayo último, quién 
hallándose, a juicio de mi el Notario, con la aptitud y capacidad legal necesarias para este acto, dice deseando 
contraer matrimonio con arreglo a las leyes Canónicas y Civiles, con D. Juan Alcover y Maspons, soltero, 
Abogado, de veinte y cinco años de edad, natural y vecino de Palma de Mallorca; y como para verificar su 
enlace necesita el consejo paterno que la ley de Disenso previene en su artículo quince, me requiere en legal 
forma para que al primer aviso de la propia señorita yo el Notario me constituya personalmente en la habitación 
de su señor padre D. Cayetano Pujol y Boada, que la tiene en esta Ciudad, calle del Regomir, número nueve, 
piso tercero, y a mi vez requiera a dicho señor se sirva manifestar si presta o no su consejo paterno favorable 
para la realización del enlace de la expresada Dª Rosa su hija con el referido D. Juan Alcover, dando después a 
la señorita requirente copia de esta acta y de la contestación que se diere a los efectos legales. Y quedando yo el 
Notario en cumplir con lo que se me previene, extiendo esta acta, siendo presentes por testigos D. José Nadal y 
D. Ramón Garriga, escribientes, y vecinos ambos de esta Ciudad. Leída por mí, a opción de la señorita otorgante 
y testigos, enterados del derecho que tienen de leerla por sí, la aprueban y firman; de todo lo que, así como del 
conocimiento y vecindad de la requirente yo el autorizante Notario doy fe = Rosa Pujol y Guarch = José Nadal 
testigo = Ramón Garriga testigo = Sig+no = José Jordana.» 
153 “Notificación de requerimiento. Número ciento noventa y siete = En la Ciudad de Barcelona, a once de 
junio de mil ochocientos ochenta: Insiguiendo el aviso que por escrito me fue anoche dado por la señorita Dª 
Rosa Pujol, yo el Notario me fuí constituido en la habitación de su señor padre D. Cayetano Pujol y Boada, calle 
del Regomir, número nueve, piso tercero, y hallado en ella le notifiqué el requerimiento de fecha ocho del 
actual, que obra en este protocolo bajo el número ciento noventa y uno, mediante lectura íntegra y entrega de 
copia literal. Y enterado, sin dar contestación afirmativa ni negativa, firma de que doy fe = Cayetano Pujol = 
José Jordana.” (Còpia de l’acta cedida per l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona). 
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com un fort contrincant i un perillós rival, que li robava l’únic bé que tenia. El pare de 

Rosa Pujol, no solament denegà el seu consell favorable a la realització d’aquest 

matrimoni, sinó que apel·là als deures filials de Rosa Pujol, que, encisada per la flama 

amorosa, seguia els dictats del seu cor i es desviava de la voluntat paterna, a qui 

segons ell devia obediència. Gaietà Pujol, potser engelosit per les virtuts que 

traspuava Joan Alcover, contestà a sa filla davant el notari Jordana amb paraules tan 

vehements com taxatives:  

 
“Que al requerimiento de su hija Dª Rosa Pujol autorizado por el suscrito Notario en ocho de los 

corrientes y que le ha sido por el mismo notificado en el día de ayer, contesta: Que no puede 
prestar a su hija requirente su consejo favorable para la realización del matrimonio proyectado y en 
vías de realización con D. Juan Alcover y Maspons. Y no lo presta ni puede prestarlo oyendo las 
inspiraciones de su deber, porque tiene motivos o indicios vehementes para dudar de que sea tan 
sólidamente verdadero, profundo y desinteresado, cual es menester, para fundarse en él la felicidad 
de toda la vida, el amor que cree la requirente en su inexperiencia profesarle dicho D. Juan 
Alcover. Tiene pues el que contesta en concepto de muy peligrosamente perjudicial la realización 
del referido matrimonio, en cuya virtud, no sólo niega el consejo favorable, cuya demanda es el 
objeto del requerimiento de su hija, sino que al negarlo, exhorta a ésta para que atienda 
cariñosamente las indicaciones del padre abandonado por quien no merezca quizás sus 
preferencias, teniendo muy presente que estas han de ser extremadamente justificadas, para que sin 
culpa o infracción de los respectos y deberes filiales, pueda ser así un padre postergado, cual 
resulta serlo el que contesta, y sobre todo entendiendo la requirente que la negativa y la 
exhortación precedentes corresponden en primer término al deber que siente un padre de contrariar 
por todos los medios posibles lo que ha de creer por desgracia perjudicial o peligroso al menos, 
para su hija única y querida, y en segundo término, corresponden a la necesidad imperiosa de 
apartar el contestante su responsabilidad del repugnado matrimonio que es un proyecto, si todo 

medio de convencimiento resultase inútil para impedirlo en definitiva.”154 
  

Amb aquesta aclaparadora negativa de Gaietà Pujol Boada, el notari Josep 

Jordana aixecà l’acta i la firmà al costat dels testimonis Ramon Garriga i Josep Nadal. 

Al cap d’unes hores es presentà a la casa número 2 del carrer de Cervantes. Pujà l’escala 

fins al segon pis, habitada pel senyor Agustí Benet, on Rosa Pujol romania judicialment 

a l’espera de rebre el veredicte del seu pare, que escoltà en silenci i embolcallada de 

tristesa.155 Però l’amor havia enfortit l’ànima d’aquells dos éssers amb el mateix llaç: 

passaren els dies de l’estiu ben decidits a abatre tots els embats d’aquell temporal i 

durant el mes d’octubre Joan Alcover i Rosa Pujol s’afanyaren per culminar el 

pelegrinatge que els havia de portar davant l’altar.  

                                                 
154 Còpia de l’acta cedida per l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona. 
155 “En el mismo día doce de junio, yo el Notario me constituí en la casa número dos de la calle de Cervantes y 
en el segundo piso que ocupa D. Agustino Benet, donde se halla depositada judicialmente la señorita Dª Rosa 
Pujol, y hallada ésta en él, la notifiqué la anterior acta mediante lectura íntegra y entrega de copia literal. 
Manifiesta quedar enterada y firma, de que doy fe = Rosa Pujol y Guarch = José Jordana.” (Còpia de l’acta 
cedida per l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona). La certificació de les tres actes (petició de consell 
patern, notificació d’aquesta i la contestació del pare) foren agrupades el 5 de juliol de 1880 pel notari Josep 
Jordana, que lliurà una copia als interessats i l’altra quedà en poder de la Diòcesi de Barcelona . 
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El 23 d’octubre de 1880 Joan Alcover i Rosa Pujol exposaren per escrit al Vicari 

General de Barcelona el seu projectat matrimoni, alhora que sol·licitaven permís per 

avançar la cerimònia religiosa, atès que Joan Alcover esgrimia dificultats d’ordre 

laboral, car els seus superiors (possiblement de l’Audiència de Palma) no li donaven 

més permís que l’establert:  

 

     “Juan Alcover y Maspons, soltero, (Mallorca) y Rosa Pujol y Guarch, soltera, vecina  y de 
Barcelona a V. S. atentamente exponen: 
    Que tienen convenido matrimonio, pero como al contrayente le convendría efectuarlo en la 
próxima semana por no poder obtener permiso de sus superiores en otra ocasión sin mucha 
dificultad: 
     Suplican a V.S. se digne dispensarles una de las tres proclamas, por lo que  afecta a la 
contrayente que es de esta vecindad. 
     Favor que de V. S. esperan los oradores.” 

 
 
Dos dies més tard, el 25 d’octubre de 1880, el rector accedia generós a la voluntat 

dels nuvis i condonava una de les tres proclames, tal com li havien demanat: 

 
“Proclamatum bis proter ultima dispensata in hac Eceta SS. Justi et Pastoris SS. Ultima heri, 
nullo aperto impedimento.” 

 

          Però les diligències per unir-se en matrimoni no acabaren aquí, sinó que encara 

Joan Alcover i Rosa Pujol necessitaven la benevolència de la Cúria eclesiàstica de 

Mallorca i de Barcelona a més de la paterna. El 26 d’octubre de 1880, des del Bisbat de 

Mallorca, el senyor Tomàs Rullan i Bosch, enviava al M.I.S. Vicari General del Bisbat 

de Barcelona una carta amb vuit punts, en la qual manifestava el consell favorable sobre 

la persona de Joan Alcover i autoritzava la seva unió matrimonial amb Rosa Pujol, que 

s’havia de celebrar a Barcelona. Així, Tomás Rullan y Bosch, prevere i Doctor en 

Sagrada Teologia, i el notari del Bisbat, Guillem Ferragut, en nom del Bisbe de 

Mallorca, comunicaven al Bisbat de Barcelona que, ateses totes les diligències 

promogudes per Joan Alcover Maspons, autoritzaven la celebració del matrimoni a 

Barcelona entre el poeta i Rosa Pujol.156  

                                                 
156 Autorització del Bisbat de Mallorca perquè Joan Alcover pugui casar-se a Barcelona:  
       “A. M. I. S. Vicario General del Obispado de Barcelona. 

Nos, D. Tomás Rullán y Bosch, Presbítero, Doctor en Sagrada Teología, Licenciado en Derecho Canónico, 
Dignidad de Maestrescuela de esta Santa Iglesia, Previsor y Vicario General por el Excmo. Ilmo Sr. D. Mateo 
Jaume y Garau por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Mallorca. 
Atestamos y hacemos saber a V.S. que en esta Curia eclesiástica se han practicado las diligencias por parte de 
Don Juan Bautista Alcover y Maspons al objeto de justificar su libertad para contraer matrimonio en esa ciudad 
de Barcelona con Doña Rosa Pujol y Guarch, que es soltera, natural y vecina de la propia ciudad. Es hija 
legítima de D. Cayetano y Dª Francisca y que del expediente resulta: 
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L’octubre s’acomiadava dels nuvis amb el cor fascinat, amarat de benignes 

lluïssors i de volves enceses. Joan Alcover havia vençut tots els vents terribles que la 

dissort havia afuat sobre el seu amor i ara, amb les darreres fulles esgrogueïdes de 

tardor, finalment podia maridar-se amb Rosa Pujol, que l’havia esperat, resignada i 

valenta, a la Ciutat Comtal. Passades les tempestes familiars, finalment s’obrien nous 

horitzons plens d’esperança en la vida de Joan Alcover i de Rosa Pujol. El dia 4 de 

novembre de 1880, l’església de Sant Jaume de Barcelona s’omplí de sospirs tremolosos 

i de papallons il·luminats, quan el capellà D. Francesc d’Asís Marsà157 beneí les mans 

                                                                                                                                               
 1º Que el D. Juan Bautista Alcover y Maspons nació el cuatro de mayo de mil ochocientos cincuenta y 
cuatro en la parroquia de Santa Eulalia de esta ciudad y fue al dia siguiente bautizado en esta Santa Iglesia 
Catedral. 
 2º Que es hijo legítimo de D. Pedro Alcover y Dª Teresa Maspons, naturales el primero de la presente 
ciudad y la segunda de la dicha de Barcelona. 
 3º Que es de estado soltero, de condición abogado y depende y ha dependido siempre del fuero [...?] 
ordinario. 
 4º Que está examinado y aprobado en Doctrina Cristiana. 
 5º Que ha justificado en debida forma la defunción de su padre y ha obtenido para contraer su 
propuesto enlace el consejo favorable de su madre. 
 5º Que testigos exentos de tacha han expuesto ser el referido Alcover soltero y libre para realizar el 
matrimonio que se propone. 
 6º Que tampoco aparece se oponga al menor obstáculo a su realización del examen de los libros que se 
llevan en esta curia y en los cuales se anotan los impedimentos matrimoniales. 
 7º Que atendidas las razonables causas que nos han sido expuestas hemos dispensado las tres 
conciliares amonestaciones. 
 8º Que en vista de los anteriores datos y demás que constan en el expediente y atendiendo muy 
particularmente a lo informado por parte de la referida parroquia de Santa Eulalia, hemos tenido a bien declarar 
en providencia de hoy al mentado D. Juan Bautista Alcover, soltero y libre para efectuar su proyectado enlace. 
 En consecuencia y para que pueda realizarlo en esa referida ciudad, expedimos a su favor el presente 
facultando en cuanto menester sea al sacerdote que lo autorice. 
 Dado, autorizado con sello de las armas del excelentísimo e Ilmo. Sr. Obispo y refrendado por el 
infrascrito Notario y Abogado y Mayor de esta curia eclesiástica en Palma de Mallorca a los veinte y seis de 
octubre de mil ochocientos ochenta. 
 [...] 
  Tomás Rullán 
     Por mandato de SSM.Y. 
     Guillermo Ferragut, Notario.”  
Còpia de l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona. 
157 Segons figura en la inscripció núm. 508, del tom 20-5 de la Secció Segona del Registre Civil de Barcelona, 
Joan Alcover i Rosa Pujol es casaren el dia 4 de novembre de 1880 a l’església de Sant Jaume. Matrimoni que 
fou ratificat pel jutge vint dies més tard en el Registre Civil de Barcelona. Transcrivim l’acta:  
“En Barcelona a las siete de la mañana del día veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta. El Sr. 
D. Antonio Subirana, Juez municipal del distrito de San Beltrán, asistido de D. Luis Boter, Secretario del propio 
Juzgado, en vista de la solicitud verbal de D. Joaquín Garí [?] pidiendo la inscripción de la partida sacramental 
que presenta del matrimonio a que la misma se contrae y examinados los índices  a los efectos conducentes. 
  Certifico no encontrar en el Registro antecedente alguno que impida la inscripción solicitada. En su virtud 
acordó se procediese a efectuar la siguiente trascripción = Certifica D. Manuel Terrades Presbítero cura párroco 
de esta de S. José de Barcelona = que en uno de los libros de matrimonios de esta parroquia se halla una partida 
en estos términos = A los cuatro [días] de Noviembre de mil ochocientos ochenta, el presbítero D. Francisco de 
Asís Marsà con expresa licencia del infrascrito cura párroco de esta de S. Jaime de Barcelona ha unido en 
matrimonio  a D. Juan Alcover y Maspons, soltero, abogado, de edad veinte y seis años, natural de Palma de 
Mallorca y vecino de la misma, hijo legítimo de D. Pedro, difunto y de Dª Teresa, viviente, consortes cuya 
naturaleza no consta, con Dª Rosa Pujol y Guarch, soltera de edad veinte y dos años, natural de Barcelona, 
habitante en esta parroquia de S. Jaime, hija legítima de D. Cayetano, viviente, y Dª Francisca, difunta, 
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encisades de Joan Alcover amb les mans sedoses de Rosa Pujol, que s’uniren com dos 

rius cabalosos, com dues aigües cristal·lines, “sobre la majestat de Catalunya” en una 

sola ànima argentada. Llavors, com dos pelegrins, pujaren al cim de les sagrades 

muntanyes de Montserrat, des d’on aguaitaren la immensitat pregona de la mar blava, 

que banyava les costes rosades de Mallorca i, en la divina claror de l’atzur, els 

enamorats refermaren plens de joia llur amor victoriós. Perquè el que Déu acabava 

d’unir ja només la Mort feréstega havia de trencar, amb gran dolor per al poeta, com 

evocaria ple d’emoció al poema L’Espurna: 

 
“I quan, victoriós dels vents terribles 
que afuà la dissort entre nosaltres, 
vinguí a l’altar per abraçar-te meva, 
i al Monestir  pelegrinant pujàrem, 
i dalt del cim de les sagrades penyes 
ens donàrem les mans, i ens semblà veure, 
amb ulls enlluernats per la divina 
claror del rite nupcial, difondre’s 
el misteri d’amor, l’ànima nostra, 
sobre la majestat de Catalunya, 
i el mar immens i radiós, i l’Illa 
guaitant a l’horitzó...” (PC, 370) 

 

  A L’Espurna, el poeta recrea el goig que sentí en pujar al cim de Montserrat, des 

d’on  albirà, amb les mans enllaçades de l’estimada, a la llunyania blavosa tot l’afany 

amorós, que havia hagut de patir en silenci durant aquells anys de festeig. Però ara 

mirava victoriós el camí que havia fet per les aigües febroses del seu cor, que l’havien 

conduït fins a l’altar de Rosa Pujol. De sobte, quan Joan Alcover endevinà el perfil de 

l’Illa ben amada per la senda celeste de l’horitzó, volgué confessar el seu vell ardor a 

l’esposa i li mostrà la nova llar mallorquina, que l’esperava amb ànsia per acollir-la 

amorosa entre els seus braços i per veure fructificar la soca catalana amb nova saba. 

Anys més tard, Joan Alcover evocaria amb veu trèmula i emocionada als versos de 

L’Espurna aquest moment lluminós en què Rosa Pujol per fi s’havia convertit en la seva 

muller: 

                                                                                                                                               
consortes, naturales de Bañolas y Barcelona, respectivamente, habiendo precedido todo cuanto se requiere para 
la validez y legitimidad de este contrato sacramental, cumplieron con lo previsto en la ley de Disenso paterno en 
su artículo 15º. Han sido testigos D. Francisco Camps y Artigues, casado, del comercio, natural y vecino de esta 
ciudad y Mariano Maspons y Labros, casado, abogado, natural de Granollers y vecino de esta ciudad. Han sido 
velados. Y por ser así lo firmo. Manuel Terrades, Cura párroco = Y para que conste, libro la presente en 
Barcelona a los diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta = 1º A del Cura párroco, Manuel de 
Lots, presbítero. Vicario. Hay un sello. 
Es conforme con el original presentado que se archiva en el modo prevenido en el artículo diez de la Instrucción 
de diez y nueve de Febrero de mil ochocientos setenta y cinco. Y el Sr. Juez firma la presente sellada con él del 
Juzgado certifico.  
 Antonio Subirana      Luis Marsá [?]” 
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... “llavors mon llavi 

trèmul te volgué dir, i no podia: 
―Veus enfora la mar? Quantes esteles 
hi dibuixaren els vaixells que em duien! 
Quantes hores de febre, i de pontar-se 
mos pensaments de foc damunt les ones! 
Veus ma terra allà endins? Ella t’espera 
per a besar-te el front amb sos efluvis. 
Tu amb nova sang hi nodriràs el vincle 
del poble meu amb la materna soca.”  (PC, 370-371) 

 

 Joan Alcover tornà a l’illa daurada casat amb Rosa Pujol i Guarch, la “Beatriu 

catalanesca” que tant havia anhelat. Després de les noces i de la visita a Montserrat, 

s’instal·laren al pis principal de la casa paterna, en el número seixanta del carrer Beat 

Alonso, vora l’esguard protector de Teresa Maspons Serra, que acollí aquella jove 

barcelonina, òrfena de mare, com la filla que havia perdut. La parella de nuvis encetà 

una nova vida plena d’il·lusions i d’esperances en aquella barriada emmurallada de la 

Calatrava.  

A la nit, mentre escoltaven el dolç murmuri de les ones, que bressava el seu 

amor als peus de la muralla, “La Balanguera misteriosa, / com una aranya d’art subtil”, 

buidava la filosa vora el xiprer, que vessava efluvis de bàlsam aromàtic sobre el balcó 

adormit de Joan Alcover i de Rosa Pujol. Un dia i un altre, treia el fil de la vida 

d’aquella parella de nuvis, encisada de felicitat pregona. Al cap de poc temps, el vincle 

amorós nodrí “amb nova sang” catalana la llavor de la soca materna i el cor del poeta, 

amb la vista estesa per l’aire clar d’aquell abril assolellat, sospirà confiat. 

 

JOAN ALCOVER EN EL CÍRCULO MALLORQUÍN 

 
Joan Alcover, que ja tenia vint-i-sis anys i havia assolit una posició social en 

aquella Palma provinciana de l’època de la Restauració, poc abans de casar-se, el 

setembre de 1880, s’havia fet soci del Círculo Mallorquín, aleshores presidit per Miquel 

Socias, un polític mallorquí vinculat a l’òrbita del partit d’Antoni Maura, que 

inicialment representava el liberalisme progressista no republicà, i, com Joan Alcover, 

també era regidor de l’Ajuntament de Palma. Igualment, Josep Alcover també es va 

adscriure al Círculo una mica més tard, l’1 de desembre d’aquell mateix any.158 Els dos 

germans, que havien crescut junts a l’ombra de la Seu, sempre caminaren l’un al costat 

de l’altre com els dos grans amics que foren sempre.  
                                                 
158 Informació extreta de l’Arxiu del Regne de Mallorca [CM 113: Socios de número de Círculo Mallorquín]. 
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El Círculo Mallorquín, fundat el 1851, era una societat recreativa de caire lúdic i 

intel·lectual, on anaven a fer tertúlia i a esplaiar les hores de lleure la majoria dels 

senyors de casa benestant. A redós d’aquelles parets, bastides sobre l’antic Convent de 

Sant Domingo, vora el Palau de l’Almudaina, s’abrigava la nova burgesia, sorgida del 

comerç, els aristòcrates d’origen agrícola i els ciutadans que exercien professions 

liberals, com advocats, metges i funcionaris. Fou un símbol de la modernitat cultural 

que excel·lí durant la segona meitat del segle XIX arreu d’Europa. El Círculo 

Mallorquín representà per a les noves capes socials emergents una via d’accés al poder 

cultural de Mallorca, que fins llavors havia estat en mans de l’aristocràcia i de 

l’Església. Durant uns anys el Círculo fou un santuari de peregrinació d’intel·lectuals i 

d’artistes de tota mena, on acudien per esplaiar les seves quimeres en la tertúlia, en el 

joc d’escacs i en la gastronomia.  

Aquesta societat recreativa volgué abastar totes les arts i així es creà una secció de 

dibuix i pintura, una d’esgrima i una de música amb l’orquestra filharmònica. Més tard, 

el 1884, s’inauguraria la Sala de les Cariàtides, on Joan Alcover acudia a ballar, a fruir 

el goig sensual arrossegat per les convencions socials de l’època de la Restauració. 

Probablement, Joan Alcover i Rosa Pujol assistien al Círculo Mallorquín amb Josep 

Alcover Maspons, que s’havia casat amb Dolors Sureda, per escoltar la filharmònica o 

per ballar al compàs d’algun vals, que tocava l’orquestra al saló daurat. Adesiara els dos 

germans hi acudien com a lletrats per conèixer de prop el pensament dels diferents 

homes que tenien un pes destacat en la vida social de Palma. Tanmateix, el poeta de 

�uevas Poesías, patia la dolença del fi de segle, sentia que feia el paper de l’ós enmig 

de les banalitats d’aquesta societat burgesa en la qual maldava inútilment per integrar-

se, com expressa als versos del poema Dolencia fin de siglo:  

 

“Hago en los bailes el papel del oso. 
¡Cuántas veces maldije 
ese temperamento que me aflige, 
irresoluto y soso! 
 
Si en soledad monástica discurro,  
echo a menos la música del baile; 
y entre el bullicio del salón me aburro, 
cual si tuviera vocación de fraile. 
Total: soy un vestiglo 
nulo para la celda y para el siglo. 
 
No sirvo para sabio 
ni para hombre de mundo; 
siempre meditabundo, 
pero siempre inactivo, 
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si los placeres de la vida libo, 
sabor amargo dejan en mi labio, 
y si me acerco al árbol de Minerva, 
duermo a la sombra sin coger sus frutos, 
porque la fiebre mundanal me enerva.”  (PC, 698) 

 
Joan Alcover, que fluctuava entre la febre mundanal i el clam de la invisible musa 

que estimava en silenci, s’afanyava amb el gest consirós per descobrir l’essencial de la 

seva existència perduda per l’escenari social entre les frivolitats del ball. Durant molt de 

temps Joan Alcover navegà una mica perdut pel saló daurat de les Cariàtides, sense 

trobar el seu lloc, fins que el 1894 el Círculo Mallorquín inaugurà la Secció de 

Literatura, que més tard presidiria amb gran interès. Encisat per les novetats literàries i 

atret pel devenir de la política estatal i internacional, Joan Alcover, cada dia, en sortir 

del despatx de l’Audiència, entrava a la biblioteca del Círculo, que obria les portes a la 

cultura d’arreu d’Europa, per llegir els diaris.  

La biblioteca del Círculo, segons Màrius Verdaguer, estava “situada en el primer 

pis, prop del saló de festes”, “instal·lada en una gran sala dividida en dues per uns arcs, 

entre els quals hi havia el taulell del bibliotecari. El primer departament tenia dos 

balcons que miraven al carrer del Conquistador i hi havia una taula llarga coberta amb 

un drap fosc sobre el qual hi havia espargits els diaris i revistes espanyoles i estrangeres, 

en gran abundància en aquella època.”159 La biblioteca, il·luminada per la claror que 

baixava d’una claraboia del sostre, estava guarnida per “Dues llibreries monumentals, 

una a cada departament”, que estojaven “un nombre bastant reduït de llibres.”160 Anys 

més tard, aquest espai silenciós, reclòs a la lectura i a la reflexió, es traslladà al segon 

pis, que dóna al carrer del Palau Reial, des d’on guaita el portal de la Seu i la blavor del 

mar a la llunyania.  

 

CELEBRACIÓ DEL SEGON CENTENARI DE CALDERÓN DE LA BARCA I 

CONEIXENÇA DE MIQUEL DELS SANTS OLIVER 

 
Mentrestant, enmig d’aquella florida primaveral, el 29 de maig de 1881 se 

celebrava a Palma el Segon Centenari de la mort de Pedro Calderón de la Barca. Amb 

aquest motiu, l’Institut Balear havia convocat uns premis literaris, que eren oberts a 

tothom, encara que hi tengueren un gran protagonisme els professors i els alumnes de 

l’Institut Balear. El jurat que havia d’avaluar aquests premis literaris i científics estava 

                                                 
159 Màrius VERDAGUER: La ciutat esvaïda, op. cit., pàg. 38.  
160 Ibídem, pàg. 39. 
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format per Josep Lluís Pons i Gallarza, Joan  Palou i Coll, León Carnicer, Llorenç 

Muntaner i Lluís Castellà.  

Joan Alcover, que ja tenia vint-i-set anys, reprengué la lira i, com a antic alumne, 

es presentà al certamen literari, per al qual l’Institut havia ofert tres guardons: el primer 

era una escrivania de plata per a un judici crític sobre el teatre de Calderón, que va 

recaure en l’assaig del senyor Antonio Alcalde Valladares; el segon era un llaüt d’or a la 

millor poesia dedicada a l’autor de La vida es sueño; i el tercer una arpa d’or al millor 

himne musical. Joan Alcover va obtenir el primer accèssit del segon premi, que va 

recaure en la persona d’Antonio Anguiz García, un mestre de l’Escola Primària de Sant 

Magí. En aquest certamen Joan Alcover va conèixer per primera vegada Miquel dels 

Sants Oliver, que va obtenir el premi ofert pel professorat de l’Institut i de les Escoles 

de Nàutica i Normal, per una biografia de Calderón i una menció honorífica per un 

sonet a l’autor d’El gran teatro del mundo. La festa en honor a Calderón se celebrà amb 

gran solemnitat en el Teatre Principal, on es lliuraren els diferents premis literaris. 

Enmig d’una onada bigarrada de banderes, d’estendards i de llaços de diferents colors, 

que voleiaven per l’airecel del teatre i eren portats amb gran entusiasme per una 

multitud d’alumnes,161 excel·lia el pendó del Ramon Llull, que va pertànyer a l’antiga 

Universitat Lul·liana de Mallorca. Entre el públic enfervorit que aplaudí Miquel dels 

Sants Oliver llavors un estudiant de desset anys a l’Institut hi havia Joan Alcover, 

el qual, en sentir el jove poeta guanyador, que recitava un sonet sobre Calderón damunt 

la palestra engalanada del teatre, en quedà tan admirat que no l’oblidà mai. Anys més 

tard, després de la mort del poeta de Campanet, el 31 de desembre de 1920, recordà 

aquest fet memorable davant la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Palma, quan Oliver 

era nomenat Fill Il·lustre de la ciutat: 

 
“El 29 de maig de 1881, va celebrar-se en el Teatre Principal de Palma un certamen organitzat per 
l’Institut Balear, amb motiu dels homenatges a Calderón de la Barca. Un adolescent d’agradosa 
figura va muntar a l’escenari, a rebre el premi destinat als alumnes de l’Institut, per una biografia  
de l’autor de La vida es sueño, i la menció honorífica per un sonet a Calderón, que el jove estudiant 
va llegir, entre grans aplaudiments del públic, inclús els meus. Era l’Oliver. Jo no el coneixia, i des 
d’aquell moment no el vaig perdre mai de vista, i poc després començà entre nosaltres una amistat 

que no s’havia d’interrompre.”162 
 

                                                 
161 Jaume POMAR: Assaig històric sobre el desenvolupament de la Instrucció pública a Mallorca, op. cit.,  pàg. 
205-206. 
162 Joan ALCOVER: “Discurs llegit en la Sala de Sessions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Palma el dia 31 de 
desembre de 1920”,  OC, pàg. 169-180. 
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Aquella primera descoberta al Teatre Principal fou l’inici d’una profunda amistat 

que els dos poetes reprendrien anys posteriors, vers el 1886, quan Miquel dels Sants 

Oliver tornà a Palma de la Universitat de Barcelona. Joan Alcover i Miquel dels Sants 

Oliver es veren a l’estudi de Josep M. Quadrado, on es reunien els redactors del Museo 

Balear, en les pàgines del qual ambdós poetes publicaven adesiara algun article o 

poema. Però fou a la redacció del diari La Almudaina amb el qual la vida d’Oliver 

s’identificà des de 1887 a 1905, orgue del partit d’Antoni Maura, on el nostre poeta 

va conèixer més de prop el talent periodístic i les dots literàries de Miquel dels Sants 

Oliver: 

 
“Aleshores els redactors del Museo Balear se reunien a l’estudi de don Josep Maria Quadrado, i 

em sembla veure amb quins ulls d’admiració escoltava les pàgines que hi duia En Miquel S. 
Oliver, adjudicant-li l’alta categoria que fins anys després no va ser reconeguda per la generalitat. 

L’assistència quotidiana a la redacció d’un diari, orgue del meu partit, me va fer conèixer ben de 
prop una qualitat extraordinària del jove que amb el temps havia de ser, a judici de molts, un dels 
primers, si no el primer periodista d’Espanya. Ell, sense lligams polítics amb nostra parcialitat, era 
quasi l’únic redactor que tenia al seu càrrec donar forma a les inspiracions dels altres. [...] La vida 
d’Oliver se confon durant més de tres quinquennis (de 1887 a 1905) amb la vida de La Almudaina. 
Ell dugué al periòdic un nou sentit patriòtic, un nou concepte de la vida espanyola, una nova 

activitat que juntava els més nobles estudis doctrinals i les funcions més subalternes.”163  
 
Més tard, Miquel dels Sants Oliver, que des de 1890 exercia de fet la direcció de 

La Almudaina, abans ocupada pel seu pare, el 1897 n’esdevingué el director de forma 

oficial, encara que aquest fet no va representar cap novetat per als lectors del diari, 

acostumats a sentir la seva veu en les pàgines del periòdic.164 Durant aquest temps 

Antoni Maura va mantenir una relació molt estreta amb el diari que dirigia el poeta de 

Campanet. Sovint La Almudaina reproduïa els discursos, les conferències i les 

intervencions que Maura realitzava com a polític tant a Madrid com a Mallorca, així 

com anotava tots els casos que, gràcies a la perícia i a les dots oratòries de Maura, 

s’havien resolt a favor dels mallorquins. Maura era vist com un heroi regeneracionista, 

com un apòstol enviat de Mallorca que intercedia sempre pels seus paisans i pels 

interessos de l’illa davant el poder de l’Estat. Malgrat tot, segons apunta Damià Pons, 

“El diari dirigit per Oliver, però, mai no deixarà de considerar, per moltes que siguin les 

intervencions positives del polític mallorquí, tanmateix sempre aïllades i molt concretes, 

que l’Estat incideix, amb les seves actuacions o amb els seus absteniments, de manera 

                                                 
163 Ibídem, pàg. 169-180. 
164 Vegeu Damià PONS: El Diari “La Almudaina” en l’època de Miquel S. Oliver (Binissalem: Di7 Edició, 
1998), pàg. 26. 
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molt negativa sobre les Balears.”165 Una mostra de la relació del polític mallorquí amb 

La Almudaina quedà palesa el 1891,166 quan Antoni Maura vengué a Palma per 

participar en un acte del Partit Liberal a la Llonja. Miquel dels Sants Oliver hi assistí i 

en reproduí el discurs sencer, ajudat pel mateix Antoni Maura, que l’acompanyà a la 

redacció de La Almudaina fins a les quatre de la matinada. Un fet que Joan Alcover 

recordaria el 31 de desembre de 1920 al mateix discurs sobre Oliver llegit a 

l’Ajuntament de Palma: 

 
   “En certa ocasió tingué el propòsit de publicar íntegre el que don Antoni Maura havia de 

pronunciar a un gran banquet que li donaren a la Llotja. No hi havia cap taquígraf a Palma, ni 
temps per enviar-ne a demanar. L’Oliver assistí al banquet, anticipà la descripció de l’acte i la 
ressenya de les oracions preliminars, i aidat de les notes que prenia amb mà vertiginosa, s’esforçà 
per retenir els conceptes i la forma del discurs d’En Maura. El gran orador, per correspondre 
amablement al bon desig de l’Oliver, devers les deu de la nit se va personar a les oficines de La 
Almudaina, i en la petita cambra de la Direcció estigueren treballant i reconstituint el text fins el 
darrer mot. Més de cent quartilles sortiren de la ploma per anar a les caixes. A les quatre de la 
matinada es pogué retirar el senyor Maura, i abans de les vuit l’Oliver deixava corregides les 
darreres proves, sortint poc després el número amb unes tres pàgines de prosa, totes passades per la 

mà del periodista, en vint hores de labor intensa.”167   
 

VIDA POLÍTICA DE JOAN ALCOVER A PALMA 

 
Els dies de 1881 se succeïen per a Joan Alcover com encantats, reclosos de joia 

dins una bombolla de sabó. Mentre el poeta assaboria les gotes de felicitat que li havia 

atorgat la seva unió amb Rosa Pujol, el clima preelectoral s’estenia per la ciutat. La vida 

del jove Joan Alcover seguia plàcida i monòtona entre el ritme diari dels quefers de la 

professió de lletrat, que alternava amb la nova etapa de regidor de l’Ajuntament de 

Palma, una mica més intensa i més dinàmica que la legislatura anterior. Els dimecres a 

les dotze del migdia es presentava habitualment a la sessió ordinària del Ple de 

l’Ajuntament. El 29 d’abril el Consistori preparava les meses electorals per a les 

pròximes eleccions municipals, que s’havien de celebrar el mes de maig, i nomenava els 

regidors que havien d’actuar com a presidents de cada col·legi per tal de controlar els 

resultats electorals. Mentre el mes de maig s’enjoiava amb garlandes de flors novelles i 

coronava d’aromes valls i muntanyes, el cor gentil de Rosa Pujol s’omplia d’angèliques 

esperances maternals i els ciutadans de Palma acudien a les urnes per triar els nous 

regidors que havien de vetllar pels seus interessos.  

                                                 
165 Ibídem, pàg. 69. 
166 Ibídem, pàg. 70, nota 91. 
167 Joan ALCOVER: “Discurs llegit en la Sala de Sessions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Palma el dia 31 de 
desembre de 1920”,  OC, pàg. 169-180. 
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Les eleccions municipals del maig de 1881 se celebraren uns mesos més tard que 

les provincials, les quals havien donat el poder al partit de Sagasta. Aquella primavera 

de 1881 s’havia presentat curulla de sorpreses i amarada d’aires renovadors en la vida 

ciutadana i en la política illenca, que es debatia principalment entre els 

constitucionalistes i els seguidors d’Antoni Maura, entre els quals hi havia Joan 

Alcover. A Palma les principals forces polítiques que dominaven l’escenari municipal 

giraven entorn de Sagasta (del Partit Liberal Fusionista, liderat a Mallorca per Antoni 

Maura), seguits dels republicans radicals, dels federals i dels possibilistes. Pere Fullana 

assegura que en aquelles eleccions ja hi sortiren elegits alguns dels representants del 

maurisme local, com Marià Canals, que l’1 de juliol s’erigí com a nou batlle de Palma, 

Pasqual Ribot, que fou nomenat regidor de l’Ajuntament de Palma, i Miquel Socias, que 

esdevingué elegit membre de la Diputació Provincial.168 

Encara, a l’estiu, els aires electorals s’atansaren de bell nou per la riba mallorquina 

i la febre política tornà a mobilitzar els líders dels diversos partits, delerosos de 

presentar llurs candidats a les eleccions generals, que se celebraren el 21 d’agost de 

1881. Antoni Maura, d’esperit agosarat, que volia frenar l’avanç del republicanisme 

radical, era elegit diputat a Corts per Mallorca, mentre que Jeroni Rosselló, representant 

del liberalisme moderat, fou derrotat per sempre. A partir d’aquest moment, Gabriel 

Maura “s’erigí des de l’ombra en paladí del  candidat i aportà des d’aleshores el seu 

esforç, callat però ferreny, a la causa del seu germà. Hagué, però d’estojar, gairebé 

definitivament, la ploma a canvi de contribuir a la conquesta de la gran influència 

política que obtingué el grup maurista.”169 Així, doncs, Gabriel Maura es convertí en un 

dels dirigents a l’ombra del seu germà i esdevenia l’enllaç entre els interessos de la 

classe dominant mallorquina i Antoni Maura, que vivia a Madrid. 

 Joan Alcover s’havia afegit a la política d’Antoni Maura, impulsat per la tendra 

amistat que l’unia amb el polític des de l’època en què ambdós estudiaven a l’Institut 

Balear. Aquesta tendència maurista de Joan Alcover vendria refermada per la intensa 

relació d’afecte fraternal que l’unia amb Gabriel Maura, amb qui compartí no solament 

la ideologia política, sinó també un amor abrandat per la poesia i per les lletres. Joan 

Alcover es recolzà en la personalitat de Gabriel Maura, en el seu genial temperament 

artístic, que es manifestà en les reunions polítiques i literàries de l’illa, a les quals aportà 

una nota de llum i de color amb la seva conversa hàbil i ocurrent. D’aquella època de 

                                                 
168 Vegeu Pere FULLANA I PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925) op. cit., pàg. 54. 
169 Guillem SIMÓ: “Pròleg” a Aigoforts, de Gabriel MAURA (Palma: Editorial Moll, 1987), pàg. 10. 
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reunions polítiques ensopides en els cenacles de la Mallorca provinciana, Joan Alcover 

recordava la intervenció fresca de Gabriel Maura en la política, amb aquestes paraules: 

  
“Juntos hemos convivido largos años en la misma agrupación, y mi amor a la paz no me impide 

sentir un poco de nostalgia por los días ya lejanos de juvenil efervescencia en que [Gabriel] Maura 
contribuyó a imprimir, entre nosotros, al juego de la política provinciana, notas y caracteres más 
interesantes de los que [la política] suele  ofrecer. Yo no quisiera volver a los tiempos en que se 
imponía transformar el mapa de la política local, para dar ingreso a la fuerza latente que nosotros 
representábamos, encabritada contra la resistencia; y a los ataques de un lado respondían las 
represalias de otro. Yo no echo de menos, Dios me libre, la estridencia de ciertas luchas que 
extraviaban la política de sus naturales fines y amenazaban perturbar y emponzoñar la atmósfera 
social, convirtiendo en odios de casta los antagonismos de partido. Yo echo de menos el entusiasmo, 
no la pasión, que es al entusiasmo lo que el pábilo a la llama. Echo de menos el calor, la vida, el 
comentario, el cambio de impresiones, el interés por los problemas palpitantes de la vida local y 
nacional, el gusto de estar juntos, la vibración de los espíritus en torno del ideal común... ¡Cómo 
contribuía Gabriel a mantener aquella vibración y animar, dramatizar la vida colectiva, con la 
presencia, con la pluma, con la palabra, con los juegos de mago de la fantasía, con la sensación de 
virilidad y firmeza que trascendía de su persona, algo así como la sensación de refrigerio que nos 

invade al abrigo de un roble!”170      
 

Abrigat a l’ombra de la fortalesa de l’esperit i de la conversa alegre de Gabriel 

Maura, Joan Alcover pogué continuar el camí per les aigües estultes de la política 

illenca amb l’entusiasme que vessava de les paraules de l’escriptor costumista. 

 

CONFLICTES DE LA VIDA FAMILIAR I NAIXEMENT DE TERESA ALCOVER 

PUJOL 

 
Mentrestant Rosa Pujol caminava delicada i silenciosa de bracet del nostre poeta, 

que seguia de prop els esdeveniments de la política des del Consistori de Palma, des 

dels periòdics i des de les tertúlies del Círculo Mallorquín. Però en l’esguard gentil de 

Rosa Pujol surava una guspira de nostàlgia paternal, car quan ella vengué a Mallorca 

per viure al costat de Joan Alcover, deixà el seu pare ensopit i entotsolat enmig del bull 

de la Ciutat Comtal. Al cap de poc temps, Gaietà Pujol trobà conhort en Josepa Nadal, 

amb qui ben aviat es va casar en silenci i gairebé de puntetes per agombolar la seva 

trista solitud. Ja feia sis mesos que en el si de Rosa Pujol creixia esponerós el primer 

fruit del seu vincle amorós amb el nostre poeta i encara no coneixia la dona del seu pare. 

La poca correspondència que Gaietà Pujol va mantenir amb la seva filla i amb Joan 

Alcover, el seu gendre, reflecteix el litigi que sostingueren per l’herència de la mare de 

Rosa Pujol, Francesca Guarch i Espalter, i per la de l’àvia, Bonaventura Espalter i 

Macià. Atès que Gaietà Pujol, quan morí la seva esposa Francesca Guarch i Espalter, 

                                                 
170 Joan ALCOVER: “Gabriel Maura y Montaner. Conferència pronunciada en la Asociación de la Prensa el 6 de 
febrero de 1913”, OC, pàg. 610. Fou impresa com a pròleg a l’edició d’Aigoforts (Palma: Tous, 1913). 
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fou nomenat l’administrador dels béns de la seva filla fins que aquesta assolís la majoria 

d’edat o es casàs, Joan Alcover, probablement d’acord amb Rosa Pujol, va reclamar al 

seu sogre l’herència materna i la de l’àvia que li pertocava com a hereva directa.  

Però Gaietà Pujol havia quedat arruïnat, perquè era una mica indisciplinat i 

maldestre, i devia fer-se el desentès davant la demanda legítima de l’espòs de la seva 

filla. Malgrat tot, pare i filla conservaren sempre el respecte, la tendresa i l’afecte que 

sol unir els fills amb els seus pares. La carta que Rosa Pujol va rebre del seu pare el dia 

8 de juny de 1881 insinua, amb paraules mig velades, alguna d’aquestes observacions: 

 

     “Querida hija, recibí tu grata del 21 del pasado a la que no contesté enseguida por estar ausente 
en el [?] de un tío de mi señora. Dicha sigue en cama enferma de un pié... Ella me dice que te dé 
las gracias por el interés que te tomas por su salud, deseando conocerte tanto a ti como a tu Esposo, 
la cual pone la casa a vuestra disposición. 

    Sería muy conveniente que cuando viniera tu marido a ésta [a Barcelona], se avistase comparecer 
para tratar de tu herencia materna, estableciendo su consistencia, así como para tomar una 
determinación respecto a la herencia de tu abuela, cuya aceptación está pendiente del beneficio de 
deliberación que utilicé en tu nombre por creerlo tan conveniente, como inconveniente me parece 
la aceptación de dicha herencia, optando por mi parte por la renuncia. A tu marido toca pues ahora 
resolver sobre este asunto que es el que más interesa. 

  Sin más, expresiones de mi señora y de tu padre que te quiere.”171 
   

Les paraules d’aquesta carta de Gaietà Pujol, com moltes d’altres, traspuen 

l’ombra de recel i la malfiança que devia atansar-se entre la mirada clara de Joan 

Alcover i el gest esquerp del seu sogre, amb el qual el nostre poeta mantingué una 

relació poc fluïda. Era el fruit d’un llarg litigi que degué començar poc abans de casar-

se, provocat per la negativa de Gaietà Pujol a admetre el matrimoni de la seva filla amb 

Joan Alcover, que havia desautoritzat. A la recança que generà aquell gest contrariat del 

sogre, s’afegia la desconfiança de Joan Alcover envers Gaietà Pujol, que tenia 

l’herència legítima entretinguda sota el seu poder. Les circumstàncies i les diferències 

de caràcter entre un i altre, Gaietà Pujol, geniüt i descurós, i Joan Alcover, reflexiu i 

diligent, afavoriren la fredor i el distanciament entre el sogre i el seu gendre. En un altre 

sentit, la carta, no solament revela la deixa d’una ombra tensa i crispada, sinó que 

reflecteix la personalitat jurídica de la dona d’aquella època, en què estava sotmesa a 

l’obediència i a la tutela del pare per passar a la voluntat i a la custòdia del marit.172  

                                                 
171 Carta de Gaietà Pujol Boada a Rosa Pujol Guarch. [ARM-JA, 503]. 
172 Entre l’epistolari de Joan Alcover, conservat a l’Arxiu del Regne de Mallorca, hem observat que hi ha dos 
grups de cartes de Gaietà Pujol Boada: un grup més afectuós, adreçat a Rosa Pujol, la filla única; i un altre més 
formal, adreçat a Joan Alcover, com a marit de la seva filla. Els temes més delicats, referits a l’herencia materna 
de Rosa Pujol, van adreçats al marit, a l’advocat Joan Alcover. 
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Malgrat tot Joan Alcover i Rosa Pujol passaren les hores més plàcides d’aquell 

estiu de 1881 a la casa de Gènova. Enmig d’aquella tranquil·litat, Joan Alcover sovint 

baixava a Palma, especialment els dimecres per assistir a les sessions plenàries de 

l’Ajuntament. Aviat, quan el sol encara daurava les fulles dels arbres amb les darreres 

llambregades de l’agost, Joan Alcover i Rosa Pujol tornaren a Palma, al carrer del Beat 

Alonso.  

Al cap de pocs dies, arribà la comare i, a les cinc del capvespre del dia 5 de 

setembre de 1881, Rosa Pujol, que llavors tenia vint-i-tres anys, donà a llum una nina, a 

la qual posaren el nom de Teresa Alcover Pujol, el nom de l’àvia, tal com manava la 

tradició catalana i mallorquina. La soca materna amb afanys i delits havia brostat la 

primera branca novella i cap ombra no podia enterbolir aquell instant de vida 

esplendorosa i de goig inefable. Al cap de tres dies, el 8 de setembre de 1881, a les 

dotze en punt del migdia, Joan Alcover, amb el somriure als llavis i la mirada 

lluminosa, va comparèixer al Registre Civil del Jutjat, en el districte de la Catedral de 

Palma per inscriure Teresa Alcover Pujol, el primer fruit del seu amor amb Rosa Pujol i 

Guarch.173 Uns dies més tard, l’11 de setembre de 1881, quan l’avi Gaietà Pujol pogué 

acompanyar la seva néta a la pila baptismal, l’església de Santa Eulàlia obrí les portes 

als padrins i als dos pares jovenívols, delerosos de celebrar el bateig d’aquella nina 

benaurada, que havia omplert el seu cor de joia i no solament refermà llur l’amor, sinó 

que el renovà en una nova flama més intensa i més ardorosa. Gaietà Pujol Boada i 

Teresa Maspons Serra foren els padrins de la primera filla del poeta.174 A Joan Alcover, 

la vida li somreia irisada de besllums, assaboria l’essència de totes les seves fragàncies i 

s’hi donava tot sencer. 

Joan Alcover, que vivia uns moments esplendorosos de plenitud radiant, el 15 de 

setembre de 1881 va participar en el certamen literari i artístic, convocat amb motiu de 

les Fires i Festes, dedicades als beats Ramon Llull i Catalina Tomàs. L’acte de 

lliurament de premis, que fou presidit per Josep M. Quadrado i pels membres del jurat, 

se celebrà en el Saló de Sessions de la Diputació Provincial enmig d’una jornada 

solemne i emotiva. Joan Alcover fou guardonat amb una rosa d’argent per una poesia 

lírica titulada Credo (avui desapareguda), que llegí enmig de gran expectació.175 Els 

                                                 
173 Còpia del Registre Civil. [ARM-JA, 501] i Llibreta d’adreces i notes de Joan Alcover [ARM-JA, 23]. 
174 Teresa Alcover y Pujol, hija de D. Juan  y Dª Rosa nació día 5 de septiembre de 1881 y fué bautizada el día 
11 del mismo mes, asistiéndole de padrinos el abuelo materno D. Cayetano Pujol y la abuela materna D.ª Teresa 
Maspons. [ARM-JA, 505]. 
175 Juan POU MUNTANER: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, op. cit., pàg. 51-52. 
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altres premiats foren: Tomàs Forteza va ser guardonat amb dos gerros, regalats per S. 

M. el Rei, per un treball filològic; Antoni Frates va obtenir una ploma d’or per una 

novel·la; Marià Aguiló va merèixer un clavell d’or i d’argent per un tom de poesies; i 

Mateu Obrador va rebre una escrivania per un poema titulat Sa Roqueta. També es van 

premiar altres treballs de ciència, de música, de pintura i d’escultura. Entre els premiats 

hi havia un jove de Manacor, també anomenat Alcover, que va obtenir un accèssit. 

Probablement es tractava del jove Antoni M. Alcover.  

Mentre Joan Alcover seguia immers en el quefers de la vida municipal i continiuava 

capficat en el curs ordinari de la professió d’advocat, Rosa Pujol s’afanyava amorosa 

per atendre la mirada angèlica de la filla Teresa, venguda del cel com un bé de Déu. 

Enmig d’aquella felicitat pregona, una espurna de recança enterbolia el cor de Rosa 

Pujol que havia deixat el seu pare tot sol i només adesiara en rebia alguna carta. Potser 

en el fons del seu esguard anhelava rebre notícies d’aquell pare contrariat, que s’havia 

negat a acceptar el seu matrimoni amb Joan Alcover. Però les aigües esvalotades del riu 

tornaren a la calma i reprengueren una tímida comunicació epistolar. 

Segons es desprèn de la carta del 20 d’octubre de 1881, Gaietà Pujol ja havia admès 

l’autoritat de Joan Alcover com a gendre i el convidava a desencallar els tràmits 

judicials de l’herència de Bonaventura Espalter, l’àvia de Rosa Pujol, perquè poguessin 

rebre-la sense cap dificultat. Marià Maspons, el parent del nostre poeta que féu de 

testimoni a les seves noces, ara actuava com a advocat per designació de Joan Alcover 

per tal de vetllar per l’herència de Rosa. Però, segons paraules de Gaietà Pujol, el cosí 

del nostre poeta es desentenia d’aquest problema judicial, que devia veure com una cosa 

aliena i de poc interès personal. Per aquest motiu, Gaietà Pujol, que vivia el problema 

de prop i que en el fons vetllava pels interessos de la seva filla, proposà al seu gendre 

que nomenàs un nou advocat i que atorgàs poders a un procurador: 

 
“Apreciado yerno: hace tres o cuatro correos os escribí haciendo os saber mi llegada con mi 

señora en perfecta salud y al mismo tiempo incluía un décimo de billete para que lo cobres de 
[?] el Teatro Principal y no he recibido contestación ninguna. 

Tu pariente D. Mariano Maspons, [que] he estado varias veces en su casa y no le he 
encontrado, [hasta que] al fin le dejé una nota para que señalase día y hora para pasar a su 
casa, [pero] no he recibido ningún aviso. 

Así debo advertirte para tu gobierno que según noticias el Sr. Maspons no quiere meterse en 
nada de tus asuntos y creo no hará ningún paso a tu favor. 

Espero me contestes enseguida, pues es necesario nombrar otro abogado y hacer poderes a 

un procurador y no hacerse ilusiones sino es por el camino recto y pedir lo que sea justo.”176 
 

                                                 
176 Carta de Gaietà Pujol Boada adreçada a Joan Alcover, datada a Barcelona el 20 d’octubre de 1881. [ARM-
JA, 378]. 
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 A mitjans de novembre, quan Teresa Alcover Pujol ja tenia dos mesos de vida, el 

vapor Jaume I arribava de Barcelona a Palma carregat amb vint-i-sis paquets de mobles, 

que Gaietà Pujol enviava al seu gendre Joan Alcover Maspons. Gaietà Pujol, potser 

imbuït d’una certa tendresa paternal, potser obligat per la demanda que Joan Alcover li 

havia reclamat en concepte de l’herència legítima de la seva esposa, li va remetre 

algunes pertinences de la casa familiar, que corresponien als béns de Rosa. Al cap de 

poc, arribà al carrer del Beat Alonso una carta adreçada a Joan Alcover,177amb  una 

munió de paquets, que contenien una dotzena de cadires de caoba, un canterano, tres 

taules de caoba (una d’escriptori, una rodona de menjador i una de més petita), una 

dotzena de cadires normals, una consola amb mirall i el bressol de xicaranda on havia 

nascut Rosa Pujol. La bona diligència de Joan Alcover i la seva preparació jurídica 

afavoriren la conquesta dels drets de Rosa sobre la seva herència, però tensaren la corda 

de les relacions entre el sogre i el seu gendre.  

 Gaietà Pujol, que no es resignava a perdre els antics ressorts paternals, volgué fer 

sentir la seva veu davant aquella filla que només tenia ulls pel seu marit. El 22 de juliol 

de 1882 escrigué una carta mel·líflua a Rosa per veure si la podia convèncer de la 

conveniència de vendre les cases del carrer de l’Hospital i del carrer de la Plateria, que 

havia rebut de l’herència materna. Adduïa raons econòmiques de pes, com la baixa 

rendibilitat que provocava el manteniment d’aquestes dues cases i l’elevada contribució 

que hom pagava per elles. Pel que sembla encara havien quedat sense resoldre alguns 

punts que afectaven tant l’herència materna com la de l’àvia Bonaventura Espalter. 

Antoni Guarch Espalter, com a hereu de la universal herència de Pelegrí Guarch i de 

Bonaventura Espalter, devia guardar ben gelós tots els papers sota el seu poder i devia 

estar poc disposat a cedir-los a la filla de la seva germana morta: 

 
“Apreciada hija: no extrañes [que no] te haya escrito por motivo que he estado ausente en 

Madrid por varios asuntos con los cuales he salido muy bien. 
Vine después a ésa de Barcelona y con muchas ocupaciones que aún duran por haber estado 

enfermo algunos días. Estoy ocupado en la Caja de Ahorros y Préstamos, [lo] cual marcha por 
ahora muy bien.  

Pero teniendo la edad bastante ya adelantada he pensado retirarme y no quedarme sino en la 
caja, así espero, de aquí a poco tiempo, liquidar nuestros asuntos y creo lo mejor vender las dos 
casas que hay en ésa de Barcelona, caso que tu Esposo no quisiera venir a establecerse a ésa. 

Así con los dineros que podrás sacar de ellas las podríais emplear en fincas o lo que sea más 
conveniente, pues aquí con las contribuciones, remiendos [?] y falta de alquileres no se saca nada 
de dichas fincas; así espero que Juan dé su consentimiento [y luego] me veré con mi hermano 
político Antonio para [ver] si quiere entregarme los documentos o papeles referentes a dichas 

                                                 
177 Carta de Gaietà Pujol Boada adreçada a Joan Alcover, datada a Barcelona l’11 de novembre de 1881 en la 
qual es detallen tots els mobles esmentats.  [ARM-JA, 378]. 
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fincas y en caso se hicieran el tonto se las sacaría de otra manera, pues no tiene otro remedio que 
entregarlas; así me mandarás la respuesta sobre dicho particular. [...] 

De Anita hace a lo menos dos meses que no sé nada y no fuere extraño que se fuese al otro 
mundo, puedes escribir a Pelegrina que ella lo sabrá, pues como no veo ningún pariente no 

extrañes [que] lo ignore.”178 
 

Però Gaietà Pujol no solament havia de convèncer la seva filla de la conveniència de 

vendre les cases del carrer de l’Hospital i de l’Argenteria, sinó que havia de vèncer les 

resistències de Joan Alcover, que no creia en la bona voluntat de les seves paraules i, 

com a marit de la seva filla, havia de donar el consentiment per a qualsevol transacció 

sobre els béns de la seva muller. Per aquells dies circulava la notícia que l’Ajuntament 

de Barcelona projectava eixamplar la ciutat i Gaietà Pujol, assabentat pel seu cunyat 

Antoni Guarch, advertia al seu gendre, a la carta del 25 d’agost de 1882, que les dues 

cases de Rosa Pujol entraven de ple en els terrenys que, ben segur, serien expropiats. 

Així, Gaietà Pujol li ho argumentava el dia de Santa Rosa: 

 
“He recibido las vuestras junto con las nuestras, en las cuales no tengo contestación y creo no 

habrá más que una clase [que] convenga. Mi hermano político creo entregará los papeles. Al 
mismo tiempo, como decía, me convenía vender las casas, dijo que si mantuvo que el ensanche 
es arreglado cerca de la ciudad las coja todas dos y como la expropiación es forzosa, mejor será 
venderlas y de su fondo comprar una sola. En la de la calle Hospital hay [un] comprador [que] ha 
pedido 12.000 pts. Por ella, deduciendo los censos, pero sin compromiso de ninguna clase; así 
escribo la presente para ver tu parecer y según él la persona se arreglaría contigo; por hoy no 
tengo tiempo para extenderme más.  

Felicita por mi parte a Rosita y nieta y que paseis felices días. 

      Cayetano Pujol”179 
 

JOAN ALCOVER AL BELL MIG DE LA VIDA MUNICIPAL (1881-1882) 
 

 Mentrestant ja s’havien constituït els nous ajuntaments sorgits de les eleccions del 

mes de maig. A Palma el dia 1 de juliol de 1881, a les dotze del migdia, es produí la 

Sessió extraordinària a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en la qual els nous regidors 

prengueren possessió de llur càrrec, excepte Alexandre Rosselló, que no es possessionà 

fins al 20 de juliol. Marià Canals i Perelló (advocat, Secretari de la Junta d’Instrucció 

Pública) va ser un dels nous regidors elegits pel Partit Liberal, afí al gamacisme 

introduït per Antoni Maura,180 i el nou batle de Palma, que llavors era nomenat pel 

governador.  

                                                 
178 [ARM-JA, 503]. 
179 [ARM-JA, 378]. 
180 Vegeu Pere FULLANA I PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., 
pàg. 49. 
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Aquest mateix dia s’elegiren dos Procuradors Síndics: Alexandre Rosselló i Joan 

Alcover, els quals, en la sessió del dia 6 de juliol, també foren nomenats vocals de la 

Comissió d’Aigües. Però la tasca municipal de Joan Alcover anà més enllà: mantingué, 

com a la legislatura anterior, la representació del Consistori en el Sindicat de Regadius i 

encapçalà la comissió de Beneficència, amb Jeroni Rosselló, regidor del Partit Liberal.  

Durant tot aquest any de 1881 Joan Alcover es dedicà plenament a les tasques 

municipals. El veiem assistir amb regularitat a les sessions plenàries de l’Ajuntament, 

tot vetlant pels interessos dels ciutadans de Palma. Alexandre Rosselló i Joan Alcover, 

els dos amics que durant la primera joventut havien compartit les quimeres d’aquell 

Ateneu juvenil, es retrobaren de bell nou en aquest fòrum de la vida municipal. El 

nostre poeta el 1919 evocà ple de nostàlgia en el discurs Don Alejandro Rosselló. Hijo 

Ilustre de Mallorca aquells moments vitals en què la vida política tornà a unir els dos 

vells amics de la infantesa:  

 
“Rosselló tomó posesión del cargo de concejal en 1º de julio de 1881. Cúpome la honra de ser en 

su compañía Regidor Síndico de este Ayuntamiento, y fui testigo de su celo, de su asistencia 
asidua, del interés que despertaba, dentro y fuera del Consistorio, su intervención en los debates, 
serena o calurosa, según los casos, siempre elevada del sentimiento de la dignidad edilicia, y como 
nunca viril y contundente al estimar vejada por ingerencias caciquiles la representación de la 

ciudad.”181 
 

Joan Alcover i Alexandre Rosselló sovint votaven junts les mateixes propostes en 

harmoniosa comunió de pensaments. A la sessió plenària del dia 20 de juliol de 1881, 

ambdós regidors plantejaren al Consistori la conveniència d’il·luminar les muralles del 

mirador de la Seu amb sis o vuit faroles de gas. Tots dos argüien que la gent de ciutat 

acostumava passejar pels jardins i pels voltants de la murada per prendre la fresca i per 

amarar-se del salobre del mar. Però sobretot a l’estiu, quan les passejades empeses per 

la calor s’allarguen fins a altes hores, els ciutadans, que havien de caminar d’esma com 

a ombres esllanguides sota el mantell de la fosca nit, potser se sentien més insegurs i 

esporuguits. Calia vetllar per la tranquil·litat dels bons ciutadans de Palma. Alexandre 

Rosselló esgrimia que Palma tenia pocs jardins i escassos passeigs i que era del tot 

necessari il·luminar la passarel·la entorn d’aquella muralla, banyada per la remor del 

mar. Els dos amics votaren junts aquesta proposició d’interès general.  

En un afany de reconstruir el passat del poeta, seguim les seves passes i el trobam 

submergit de ple en les sessions plenàries de l’Ajuntament, on es debatien aspectes de la 

vida quotidiana de la ciutat, com la manutenció dels presos, situats a l’edifici del costat 
                                                 
181 Joan ALCOVER: “Don Alejandro Rosselló. Hijo Ilustre de Mallorca”, OC, pàg. 601. 
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de l’Ajuntament de Palma. Llavors la vida quotidiana transcorria plàcida i monòtona en 

aquella barriada de la Calatrava i Joan Alcover continuava immers en els quefers de la 

vida municipal, preocupat per millorar la salut i el benestar dels ciutadans. L’octubre de 

1881 el trobam formant part d’una nova Comissió d’Higiene i Sanitat, per a la qual el 

jove advocat havia elaborat un informe sobre un dels temes que llavors preocupaven els 

ciutadans del municipi de Palma: la circulació de cans per les vies públiques, car calia 

protegir els vianants d’algunes races que eren perilloses i sovint els atacaven i 

propagaven la ràbia.182 

El nostre poeta seguia el curs de les aigües somes de la política municipal. El dia 

16 de desembre de 1881, Joan Alcover arribà al ple de l’Ajuntament, que fou més 

emotiu que l’anterior. Aquell dia, tots els regidors evocaren la figura de Miquel Estada i 

Sabater, aquell batle que amb gran generositat es desfeu per salvar Palma del flagell 

mortuori, quan el 1865 va ser assotada per l’epidèmia del còlera morbo asiàtic. El 23 

d’agost d’aquell any,183 quan feia dos mesos que Miquel Estada i Sabater havia deixat 

aquest món, els regidors, agraïts a l’heroic batle, li volgueren retre un homenatge i 

proposaren que el seu retrat presidís la sala de sessions, alhora que decidiren dedicar-li 

un carrer. Miquel Estada i Sabater, a més de batle, havia estat comerciant i propietari 

dels vapors El Mallorquín i El Barcelonés, que feien la trajectòria Palma-Barcelona-

Palma i que Joan Alcover havia fressat tantes vegades sobre el mar. També havia 

presidit la Diputació Provincial i la Junta Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç.  

El 30 de desembre de 1881 Joan Alcover va comparèixer a l’última sessió plenària 

de l’any, que tractà de regular la normativa que havia de regir les noves fàbriques 

bastides dins el casc emmurallat o les que estaven escampades per les rodalies de la 

ciutat, car sovint eren un niu de renous i de males olors. Però en aquesta ocasió Joan 

Alcover proposà una esmena que afavoria les antigues fàbriques construïdes dins la 

ciutat, car considerà que no era just aplicar les noves ordenances municipals a aquelles 

indústries que ja feia anys que funcionaven. El ple de l’Ajuntament acomiadà el 1881 

amb l’esmena de Joan Alcover, que fou aprovada per unanimitat.  

                                                 
182 Així s’ordenà que tots els cans, prèviament inscrits, havien de dur un collar i els cans grossos, de pressa o de 
raça creuada havien de transitar amb morral i cadena, ben subjectats pels seus amos... Sessió del 9 d’octubre de 
1881. Dins Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma del 24 d’abril de 1881 al 26 de maig de 1882 (núm. 
175). [Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
183 El 23 d’agost de 1881 un dels que van acompanyar el fèretre del batle Miquel Estada i Sabater fou l’oncle de 
Joan Alcover, Teodor Alcover, que llavors ja era canonge i degà de la Seu. Vegeu Juan POU MUNTANER: 
�oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Tom VI (Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, 1985), 
pàg. 45. 
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Feia poc que l’Ajuntament havia encetat el nou any amb renovats afanys de 

millora per a la ciutat de Palma. Joan Alcover, com a Síndic, participà de manera activa 

en la sessió del dia 13 de gener de 1882, en la qual presentà un informe sobre la 

substitució de l’antic sistema de tracció del tramvia per una locomotora del sistema 

Browne per tal de provar, durant un temps, si el tren seria més diligent i més funcional 

que el que es feia servir fins ara, que era estirat per muls. Quan el 1877 s’havia 

inaugurat a Palma el servei ferroviari, ideat per Eusebi Estada (que enllaçava el moll 

amb l’estació, situada vora la Porta Pintada, a l’actual Plaça Espanya), s’usava el 

sistema de tracció per cavalleries. El 1881 la companyia de Ferrocarrils de Mallorca 

havia demanat permís a l’Ajuntament per canviar aquest sistema de tracció, que havia 

quedat obsolet. Joan Alcover plantejà una esmena en la qual proposava que la durada 

del període de proves en el canvi de tracció del ferrocarril fos “por tiempo 

indeterminado y reservándose el Ayuntamiento la facultad de retirar el permiso” si 

causava  problemes als vianants. Joan Alcover “sostuvo su dictamen fundándose en la 

necesidad del ensayo que se solicita para que en su día pueda el Ayuntamiento informar 

con conocimiento de causa,  cuando se solicite el cambio definitivo del Ministerio de 

Fomento.”184 A partir d’aquest moment, s’empraren locomotores de tipus miner, les 

úniques que eren aptes per a un trajecte amb corbes d’ample reduït, com era aquest 

ramal que enllaçava la xarxa ferroviària de Mallorca amb el moll. Però l’increment de 

trànsit rodat a la Rambla i al Born dificultava notablement el seu pas.185 

L’Ajuntament, que havia començat el nou any amb una forta embranzida, s’havia 

proposat treure endavant una sèrie d’ordenances municipals que afectaven la Comissió 

d’Higiene, de la qual Joan Alcover formava part. En la sessió plenària del dia 27 de 

gener de 1882, aquesta comissió presentà una proposta per reglamentar l’activitat de la 

prostitució a Palma. Atès que el governador no havia dictat cap disposició, la comissió 

estava decidida a intervenir en el control fiscal de la prostitució. Enmig de la Sala de 

Plens, Joan Alcover esgrimí el seu vot en contra del dictamen emès per la seva 

comissió, que pretenia controlar els serveis d’aquesta activitat i proposà “que en lugar 

de lo que en él se pide, se acorde elevar una instancia al Excelentísimo Ministro de la 

Gobernación en solicitud de que se sirva declarar si es de la incumbencia de los 

ayuntamientos lo relativo a higiene de la prostitución.” En el llibre de les actes 

                                                 
184 Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma del 24 d’abril de 1881 al 26 de maig de 1882 (núm. 175). 
[Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
185 Vegeu Gran Enciclopèdia de Mallorca, volum V (Mallorca: Promomallorca Edicions, 1989), pàg. 293. 
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municipals quedà anotat: “Puesto a discusión el voto particular del S. Alcover lo apoyó 

éste aduciendo varias consideraciones para demostrar lo dudoso del asunto sobre el cual 

nada hay legislado y la conveniencia de que ante esta duda se consulte si es o no de la 

incumbencia de esta Corporación la reglamentación de este servicio.”186 Però la 

proposta de J. Alcover va ser rebutjada per la majoria dels regidors, que s’hi oposaren 

amb 11 vots en contra i només 7 vots a favor de la seva esmena. 

La primavera de 1882 s’anuncià crispada i tumultuosa durant els mesos de març i 

d’abril i a Palma s’inaugurà amb posat de braços caiguts i amb les portes de la feina 

tancades en protesta per la forta tributació industrial que el Govern central gravava 

sobre els comerços, fruit del tractat comercial hispanofrancès. La sessió plenària del dia 

1 d’abril de 1882 reflectí la queixa i el malestar de la classe industrial i comercial de 

Palma, que havia tancat les fàbriques i els comerços, perquè el govern de Madrid els 

havia apujat les contribucions. Sembla que “Maura defensà una esmena en el Congrés 

encaminada a frenar els imposts directes abusius, tal com passava amb la proposta de la 

nova llei, però l’esmena no prosperà.”187 Davant la protesta legítima dels industrials i 

comerciants de Palma, que s’havia convertit en una ciutat grisa, on bullia la pobresa i la 

misèria, Alexandre Rosselló exposà, en nom de l’Ajuntament de Palma, un comunicat 

adreçat a la classe empresarial, enfrontada a l’autoritat governamental, per tal 

d’apaivagar llur agitació. El missatge, redactat per la comissió, formada pel mateix 

Rosselló i per Joan Alcover, manifestava la seva adhesió als gremis revoltats, encara 

que, per tal d’evitar mals majors entre la població obrera, exhortava els ciutadans de 

Palma a reprendre la feina diària amb aquestes paraules: 

 
“Palmesanos. Vuestro Ayuntamiento que os ha prestado incondicional apoyo para obtener la 

suspensión y reforma del Reglamento y Tarifas de la contribución industrial últimamente publicados 
y que aplaude la forma legal y respetuosa con que habéis llevado a cabo la espontánea y pacífica 
manifestación que con el cierre de los establecimientos industriales y mercantiles habéis realizado 
contra dichas tarifas, se cree en el deber de dirigiros su voz amiga para evitar a la población y en 
especial a la clase obrera los perjuicios tan estériles como irreparables que ocasionaría la 
continuación de tal estado de cosas.  Si la Industria y el Comercio  de esta capital  tienen recursos 
para prolongar una protesta que ha sido solemne, la clase trabajadora no puede continuar privada de 
sus medios normales de subsistencia; y aunque no fuera más que en su obsequio, esta Corporación 
municipal tiene la seguridad de que los comerciantes e industriales reanudarían sus ordinarias tareas 
devolviendo a esta población la animación y movimiento que su laboriosidad le imprime. En la 
esperanza de que no serán desatendidas sus indicaciones, este ayuntamiento invita a los comerciantes 

                                                 
186 Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma del 24 d’abril de 1881 a 26 de maig de 1882 (núm. 175). [Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
187 Vegeu Pere FULLANA I PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 62-
63. 
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e industriales a abrir de nuevo sus establecimientos y a los trabajadores a que acudan a sus cotidianas 

faenas, que así serán más eficaces sus reclamaciones y más respetable su derecho.”188 
 

El Consistori, presidit pel batle Marià Canals, no solament recolzà les 

reivindicacions d’aquests gremis ciutadans, sinó que juntament amb la Diputació 

Provincial demanà al Govern de Madrid “la suspensió del nou reglament de la 

contribució industrial.”189 Però el Ministeri d’Hisenda, que estava disposat a embargar 

els béns de tots aquells que es negaven a pagar els nous tributs, va fer esclatar la tensió a 

Palma amb una vaga que començà el 31 de març i acabà el dia 2 d’abril amb la 

intervenció del governador Tomàs Fàbregas de Medina i de la Guàrdia civil. Al cap de 

poc temps, aquest governador, que havia manifestat una actitud vacil·lant, fou acusat 

pels republicans radicals al diari El Demócrata d’afavorir en excés els conservadors i 

ben aviat va ser substituït per Juan Bautista Samogy, el qual arribà a Palma el 4 de juny 

de 1882. 

Enmig d’aquest clima de tensió política, econòmica i social, la sessió del 28 

d’abril de 1882 va fluir per unes aigües més plàcides i de caire cultural. Aquell dia, 

alguns regidors, potser impulsats per Joan Alcover, proposaren al batle, Marià Canals 

Perelló, que, atès el prestigi acadèmic i literari de Josep M. Quadrado, s’incorporàs el 

seu retrat a la Sala de Plens del Consistori, al costat dels altres fills il·lustres de la ciutat:  

 

 “Excmo. Sr. – Gloria de España el eminente literato, historiador y publicista Sr. D. José M. 
Quadrado es con mayor razón gloria de Mallorca a la cual ha consagrado gran parte, a caso la 
mejor, de las ya numerosas obras que constituyen su pedestal cada día más sólido y elevado. Si al 
brillo de su talento se añade el de sus preclaras virtudes, resultarán doblemente acreedores a la 
pública estimación los méritos que adornan a nuestro compatriota que no es menos ilustre por 
haber preferido cultivar su inteligencia en austera y retirada vida a perseguir el oropel de los 
ruidosos triunfos. Hora es ya de que VE. le haga partícipe del patrio laurel a cuyo crecimiento y 
lozanía tanto ha contribuido regándolo con los sudores de su laboriosa existencia. El país que 
olvida a sus hijos esclarecidos se hace indigno de ellos; el que los honra, se honra a sí mismo. Los 
que suscriben proponen, pues, a VE. que se sirva acordar que se una a la galería de retratos de la 

Casa Consistorial el de D. José M. Quadrado. Palma, 28 d’abril de 1882.”190  
 

Quan aquesta petició honorífica fou signada pel mateix batlle, Marià Canals, Joan 

Alcover i quinze regidors més (José Rosich, Pasqual Ribot, Antoni Marroig, Gabriel 

Sorá, Mateu Gamundí...), Josep M. Quadrado Nieto encara sostenia una fèrria activitat 

intel·lectual. 

                                                 
188 Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma del 24 d’abril de 1881 a 26 de maig de 1882 (núm. 175). [Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
189 Pere FULLANA I PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 62-63. 
190 Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma del 24 d’abril de 1881 a 26 de maig de 1882 (núm. 175). [Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
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Tanmateix, la tensió política va esclatar de manera virulenta a principis de juny 

pels embargaments que el Ministeri d’Hisenda realitzava de forma implacable. El 

malestar bullia en els cafès i en les tertúlies del Círculo, on els homes no parlaven 

d’altra cosa. El desassossec popular es palpà de forma directa el dia 7 de juny de 1882 a 

la Plaça de Cort. Les cròniques dels diaris d’aquells dies ressenyaren aquesta crispació: 

 

“En la plaza de Cort gran número de curiosos esperaban a los comisionados para proceder por la 
vía ejecutiva. Comenzaron por la ebanistería y tapicería del Sr. Obrador. Éste extendió protesta 
notarial fundada en las ilegalidades del expediente. Se siguió por el de una botellería o taberna de la 
plaza del Aceite. 

Los grupos crecían por momentos. Los agentes del orden público no podían contener a la 
muchedumbre y se promovió un gran alboroto con gritos y pedradas. Los comisionados 
desaparecieron, uno herido en su huída a consecuencia de haberse caído y que fue perseguido hasta el 
Banco de España y, después, en la Plaza del Aceite fue atropellado y hubo de refugiarse en un 

estanco. Acudió la Guardia Civil, incluso la de los pueblos.”191 
 

El nou governador Juan Bautista Samogy acabava d’arribar a Palma feia tres dies. 

Per tal de resoldre els desordres que feia poc havien aflorat amb virulència a Ciutat, 

ocasionats per la negativa dels contribuents a pagar els tributs industrials, convocà una 

sessió extraordinària de l’Ajuntament. Aquell dia, enmig d’un silenci expectant, el 

governador obrí la sessió davant el batle, el ple dels regidors i l’esguard amatent de Joan 

Alcover, que ho mirava tot amb ulls reflexius. El discurs del governador Samogy fou 

contundent a l’hora d’al·ludir aquella actitud revoltada dels ciutadans de Palma, als 

quals creia homes gentils, pacífics i assenyats, com li havien dit. L’agressivitat que 

segons el governador els mallorquins havien manifestat aquells dies crispats 

tampoc no s’avenia gens amb la placidesa del paisatge, que surava en aquella illa de la 

calma. I, amb un to ferm i dolgut, manifestà contundent als regidors que l’escoltaven 

esblaimats: 

 
... “el disgusto que le habían causado los sucesos ocurridos con motivo de los embargos que se 
habían intentado, siendo más de extrañar en un pueblo tan sensato y morigerado, cual es el de esta 
provincia según los informes que de todas partes me han manifestado antes de ser nombrado para 

ejercer el cargo en esta provincia.”192 
 

Així mateix ―com assenyala l’acta del llibre de sessions d’aquest dia― el 

governador continuà el seu discurs persuasiu davant el silenci mut d’aquells regidors, 

que gairebé no alenaven. I, amb el to sever i conciliador alhora, convidà el batlle Marià 

                                                 
191 Vegeu Juan POU MUNTANER: �oticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX. Tom VI, op. cit., pàg. 
106-107. 
192 Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma del 27 de maig de 1882 al 30 de juny de 1883 (núm. 176). 
[Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
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Canals i els regidors de l’ajuntament perquè exhortessin els ciutadans de Palma a 

complir les lleis que marcava la nova reglamentació del Ministeri d’Hisenda, com un 

deure inamovible i com l’única manera d’evitar nous conflictes i aldarulls entre la 

població: 

 
“Se extendió en vastas consideraciones acerca de las innovaciones introducidas en el ramo de 
Hacienda, indicando el deber en que se hallan todos de no oponer dificultades a la marcha 
administrativa y al cumplimiento de las leyes y el que con arreglo a ellos se entablen las 
reclamaciones correspondientes y se apoye la favorable resolución de las que sean justas; que 
deseaba que los palmesanos no dejaran de oír su voz amiga y la más autorizada del Ayuntamiento 
para que no volvieran a reproducirse aquellos sucesos evitándole el tener, en otro caso, que ser 
enérgico como estaba dispuesto a serlo; y terminó pidiendo a la Corporación municipal, en donde 
se hallan representadas todas las opiniones, se sirva dirigirse al público aconsejándole el 

acatamiento a las leyes y la cordura de que ha dado siempre pruebas.”193 
  

Encara que el discurs del governador destil·lava un cert aire comminatori, que no 

passà desapercebut a la sala de sessions, el batle Marià Canals li agraí el perfil amable 

que havia dibuixat dels ciutadans de Palma i, obedient i submís, n’acceptà totes les 

seves prerrogatives i reiterà les seves paraules als regidors de la sala: 

 
“El Sr. Alcalde agradeció al Sr. Gobernador el juicio que había formado del pueblo Palmesano y en 
apoyo de lo expuesto por tan digna Autoridad con lo que estaba conforme el Ayuntamiento, según 
lo indicaba el silencio de los SS. Concejales, propuso que se aconsejara al público el respeto de las 
Leyes y la prudencia de que tiene todas pruebas, pues que era sensible que por no pagar ahora una 

cantidad dada, tuviese que satisfacerla luego mayor.”194 
 

Enmig d’aquest silenci respectuós, s’alçà la veu del regidor Serra, que s’atreví a 

justificar la negativa dels contribuents mallorquins i argüí que tenia la certesa que la 

seva resistència era motivada per la impossibilitat de poder pagar aquests tributs 

excessius que l’Estat els exigia. El governador, potser amb gest conciliador, assenyalà 

que els casos particulars s’estudiarien, però que calia mantenir l’ordre i la serenitat a la 

província. I Marià Canals, que havia treballat a favor dels interessos dels grans 

industrials, “claudicà davant les exigències dels Ministeri d’Hisenda” i, com a batle de 

Palma, “autoritzà l’expedientació dels industrials morosos.”195 Ben aviat començaren 

els embargaments forçosos, que anaren acompanyats de grans aldarulls i desordres 

públics. Palma sortí al carrer per defensar-se d’aquella expoliació injusta, enmig d’una 

massiva presència de guàrdies civils. 

                                                 
193 Ibídem. 
194 Ibídem. 
195 Vegeu Pere FULLANA PUIGSEVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 65-66. 
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 Aquell mateix 7 de juny, representants del Sindicat Balear i un grup important 

d’industrials s’entrevistaren amb el governador i amb el delegat d’Hisenda per demanar 

clemència. Els homes del Sindicat Balear només aconseguiren ablanir la duresa del cor 

de Samogy, el qual es mostrà disposat a negociar amb els afectats per tal de trobar una 

solució, però el delegat d’Hisenda no solament decidí reprendre els embargaments, sinó 

que afinà encara més el seu fuet amb mà de ferro.  

Encara el dia 9 de juny els comissionats d’Hisenda continuaren la seva tasca 

ingrata i es mostraren tan implacables com insensibles i, amb l’ajut del sabre de 

l’Exèrcit i el ferro de la Guàrdia Civil, aplicaven la llei a tots els comerciants que es 

resistien. El governador Samogy no tan sols no va resoldre la situació conflictiva per a 

la qual havia estat designat, sinó que exasperà els ànims dels mallorquins, els quals, en 

sentir-se atuïts per l’hostilitat dels recaptadors d’Hisenda, esclataren de manera violenta. 

 La magnitud dels fets arribà a ser tan hostil i virulenta que vers el 12 de juny 

molts d’aquests recaptadors dimitiren i aviat es féu difícil trobar cap mallorquí que 

volgués treballar com a recaptador d’imposts. Les Corts de l’Estat tampoc no escoltaren 

la crida desesperada dels mallorquins, quan, el 14 de juny, la Lliga de Contribuents anà 

a Madrid per demanar una rebaixa dels imposts a Palma. Antoni Maura, com a diputat, 

també la defensà al Congrés, però sembla que no ho aconseguí, la qual cosa ―segons 

Pere Fullana― palesava una “divisió en el si del Partit Liberal Fusionista”. Perquè “la 

política econòmica del maurisme mallorquí”, liderada per Gamazo, afavoria els 

interessos agraris dels castellans, “davant la política dominant del lliurecanvisme del 

Partit Liberal Fusionista.”196  

A Palma la situació es complicà en gran manera: els capdavanters del Partit 

Liberal Fusionista no confiaven en la gestió del governador Samogy i la resistència que 

mantenien els diferents grups republicans a favor dels industrials, que no volien pagar 

els nous tributs, obligaren a dimitir Marià Canals, el qual el dia 1 de juliol de 1882 va 

ser substituït al capdavant de la batlia de Palma per diferents regidors.197 Al cap de poc 

temps el ministre de la Governació, pressionat per Antoni Maura, va cessar el 

govenador civil Juan Bautista Samogy per la seva actitud “mig figa mig rem” –segons 

expressió de Maura– davant l’afer dels tributs i sobretot perquè havia donat suport a un 

industrial dissident. Però la mà de ferro també arribà al Sindicat Balear, alguns membres 

                                                 
196 Ibídem, pàg. 65. 
197 Vegeu Juan POU MUNTANER: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Tom VI, op. 
cit., pàg. 112; i Pere FULLANA PUIGSEVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., 
pàg. 66. 
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del qual foren detinguts i processats. L’agost de 1882 arribà a Palma el nou governador 

civil Ramon Larroca, el quart d’ençà que Sagasta havia pujat al poder. 

 Des del principi, el homes de Maura intentaren controlar la situació i Larroca 

aconseguí una pròrroga inicial als industrials per pagar els recàrrecs i, uns dies després 

es dissolgué el Sindicat Balear. L’Ajuntament de Palma, que volia ajudar els industrials 

rebels que no havien pagat els tributs comercials, trobà el suport del governador i, al cap 

de pocs dies, aprovà un crèdit de 10.000 pessetes per auxiliar els industrials que no 

havien pogut pagat les quotes tributàries. 

La nova tardor arribà amb aires d’agitació preelectoral. El dia 8 de setembre de 

1882 s’obrí la sessió de l’Ajuntament sota la presidència del batle accidental Gabriel 

Sorà i Font amb una comunicació del governador Larroca, que anunciava als senyors 

regidors del consistori la prompta formació de les llistes electorals per a les properes 

eleccions a la Diputació Provincial, que s’havien de celebrar el desembre de 1882. El 

governador demanava al consistori que indicàs les persones que havien de formar part 

de la comissió inspectora del cens. 

Per aquests dies rovellats de tardor Joan Alcover i Joan Munar, regidors de 

l’Ajuntament de Palma, havien presentant la seva renúncia al càrrec municipal per 

motius d’incompatibilitat ètica i moral, atès que ambdós havien comprat accions de la 

“Sociedad del Alumbrado por gas” i qualsevol adjudicació a la companyia podia ser 

entès com un acte de favoritisme. A la sessió del 6 d’octubre de 1882, el ple de 

l’Ajuntament de Palma es reuní sota el batle en funcions Antoni Marroig i Bonet i es 

llegí l’acta de la renuncia dels regidors Joan Alcover i Joan Munar: 

  
 “Se dió cuenta de las solicitudes presentadas por D. Juan Munar y D. Juan Alcover, concejales de 
este ayuntamiento pidiendo le sea admitida la renuncia o dimisión del cargo de concejal por ser 
accionistas de la Sociedad del Alumbrado por gas y por lo mismo hallarse incapacitados para 
ejercer dicho cargo y el Ayuntamiento acordó admitir las expresadas renuncias habiendo visto con 

bastante sentimiento la excusa legal que les asiste para separarse de esta Corporación.”198 
 

Atès que per l’octubre Joan Alcover ja havia renunciat al càrrec de regidor de 

l’Ajuntament de Palma, no podia exercir com a Síndic, per la qual cosa en el ple de dia 

17 de novembre de 1882 s’elegí el regidor que l’havia d’exercir les funcions que 

deixava Joan Alcover, per a les quals es trià Pasqual Ribot:  

 
“Habiendo renunciado el cargo de Concejal de este Ayuntamiento, D. Juan Alcover que 

desempeñaba el de Síndico y concedido a otro Síndico Sr. Rosselló tres meses de licencia, propuso el 

                                                 
198 Actes de Sessions de l’Ajuntament de Palma del 27 de maig de 1882 al 30 de juny de 1883 (núm. 176). 
[Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palma]. 
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Sr. Estade se nombre Síndico interino al Sr. Serra. El Sr. Camps propuso para el mismo cargo al Sr. 
Ribot. 

Pasado a votación el nombramiento de Síndico interino resultó elegido D. Pascual Ribot por ocho 
votos de los SS. Sorá, Jaume, Puig, Bisañez, Lladó, Camps, Ferrer y Serra; habiendo votado para 
dicho cargo a favor de D. Guillermo Serra los SS. Estade, Ribot y Presidente; y a favor del Sr. Camps 

el Sr. Bennásar.”199 
 
 
JOAN ALCOVER: DIPUTAT PROVINCIAL PER MANACOR 

 
Finia l’any 1882 sota la boira dels passats desordres urbans, que encara suraven 

pels carrers ombrívols de Palma i amb timidesa embolcallaven els cors de la gent, que a 

poc a poc es despertava il·lusionada. Aquell desembre Joan Alcover, en sentir-se 

alliberat per un lleuger consol de transparència i equanimitat, es veié empès per l’aura 

màgica i per les dots oratòries que desprenia la política d’Antoni Maura, l’amic de la 

infantesa que l’impulsà a emprendre sense límits un nou camí polític més agosarat que 

el que acabava de deixar. Amb la mirada lluny, despresa de núvols, es presentà com a 

candidat a les eleccions de Diputat provincial i, des de l’1 de gener de 1883 fins al 1886 

exercí aquesta tasca.   

La presència d’Antoni Maura, que vengué a Palma amb el vent geliu de Nadal per 

atiar la flama del seus correligionaris, afavorí la victòria del Partit Liberal Fusionista. 

Maura va ser el guanyador d’aquestes eleccions enfront de l’ala més liberal del partit, 

liderat pel poeta Jeroni Rosselló, que fou derrotat. La força que Antoni Maura imprimia 

al Partit Liberal Fusionista arribà a ser tan aclaparadora en aquestes eleccions que 

generà conflictes i desfermà la ira dels republicans, en descobrir que havia intentat 

controlar el procés electoral a l’Ajuntament de Palma. La queixa enfurismada dels 

republicans s’adreçà de manera especial contra Pasqual Ribot, que des del 25 de 

novembre de 1882 ocupava la batlia de Palma en substitució de Marià Canals. 

En aquelles eleccions provincials, que se celebraren el 17 de desembre de 1882, 

Joan Alcover fou elegit diputat pel districte de Manacor.200 Miquel Socias Caimari fou 

nomenat President de la Diputació, Manuel Guasp en fou elegit Vicepresident i Teodor 

Ládico Oliver fou designat secretari segon.201 La majoria dels diputats elegits pertanyien 

                                                 
199 Ibídem. 
200 Els altres diputats elegits foren: pel districte de Palma, Manuel Guasp, el marquès de la Bastida, Gabriel 
Alzamora i Gabriel Reus; pel districte d’Inca, Pere Sampol, Miquel Lladó, Antoni Llompart i Manuel Moll; pel 
districte de Manacor, Joan Burges Zaforteza, Joan Alcover, Pasqual Ribot i Sebastià Domenge; pel districte de 
Maó, Agustí Carrió, Teodor Ládico, Josep Vidal i Antoni Blanch; i pel districte d’Eivissa, Miquel Socias 
Caimari, Frederic Lavilla, Felip Curtoys i Vicenç Colomar. 
201 Vegeu Pere FULLANA PUIGSEVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 71. 
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al Partit Liberal Fusionista, de l’òrbita que dirigia Antoni Maura. D’aquesta manera, el 

grup maurista es féu amo de la Diputació Provincial i passà a controlar tots els seus 

ressorts. L’1 de gener de 1883 quedà constituïda la Diputació Provincial i Joan Alcover 

fou nomenat Secretari primer. El dia 3 d’aquell mes es reuniren a la Diputació, on 

determinaren el nou organigrama que l’havia de regir. Quedà perfilada en quatre 

seccions al front de les quals es distribuïren els diputats electes i Joan Alcover Maspons 

quedà adscrit a la primera secció. 

Antoni Maura, cap dirigent de tot l’entramat del Partit Liberal Fusionista, havia 

creat entorn de la seva personalitat abassegadora una xarxa d’adeptes entre els vells 

amics i els grans cacics de l’illa, els quals reforçaren el seu poder i el consagraren com a 

líder polític. Amb gran habilitat Antoni Maura triava les persones més afins al seu 

pensament i a la seva idiosincràcia per ocupar els càrrecs públics, perquè eren una 

garantia de confiança i de seguretat. Mai no oblidà els amics de la infantesa, com els 

germans Alcover, als quals afavorí sempre que pogué. Així, en comptes de Josep Socias 

Gradolí, Maura proposà Josep Alcover Maspons  (que des del 17 de febrer de 1882 era 

oficial primer de la Secretaria del Govern Civil) com a jutge municipal per substituir 

Antoni Llompart, que en aquestes eleccions havia estat elegit diputat provincial. En 

aquests darrers comicis de la Diputació Provincial continuaren com de costum les 

mostres del caciquisme electoral per part dels grups hegemònics, tant els conservadors 

com els liberals, que controlaven l’escena política de l’illa. Per aquells dies “La xarxa 

caciquil de la Restauració s’estenia per la zona agrària mallorquina dominant la vida 

local del municipi i recolzant-se en les diputacions provincials i en el governador”,202 el 

qual defensava els interessos dels oligarques i dels prohoms de la província. El perfil 

manipulador dels oligarques arribava a extrems tan insospitats ―escriu Isabel 

Peñarrubia― que determinava, de manera fraudulenta, la victòria d’un partit o altre, 

segons els convenia: 

 
“Els cacics es reclutaven entre els terratinents locals i, en segons quines èpoques, entre els 

arrendataris. El seu poder es basava, bé en la simple compra en metàl·lic del vot, o bé en la petició 
d’aquest, acompanyada d’amenaça d’acomiadament als seus assalariats o arrendataris o de 
promesa de lliurar els fills de les quintes, o finalment, quan la posició econòmica del votant era 
més ben estant, bastava l’amenaça de pujar-li la quota de consums, ja que ells eren els encarregats 
de repartir aquestes quotes entre els vilatans. Falsejat d’aquesta manera el sufragi universal, 
l’escepticisme i l’apoliticisme traspuaven en les expressions i manifestacions més genuïnes dels 

pagesos mallorquins.”203 
 

                                                 
202 Isabel PEÑARRUBIA: Mallorca davant el centralisme (1868-1910) (Barcelona: Curial, 1980), pàg. 172-173. 
203 Ibídem. 



 169 

Durant els primers mesos de 1883, en què Joan Alcover va ser elegit diputat 

provincial per Manacor, Madrid vivia dominada sota les regnes del Partit Liberal de 

Sagasta, que intentà aglutinar l’esquerra. El primer govern de Sagasta, que amb la força 

del Partit Liberal Fusionista havia dissenyat un estat progressista, s’enfonsà l’octubre de 

1883 per manca de cohesió interna. Al cap de poc, el curs dels fets donà el poder a un 

govern d’Esquerra Dinàstica, de caire més liberal, que només durà fins al mes de 

desembre d’aquell any, tot cedint el pas als conservadors de Cánovas del Castillo. 

Joan Alcover, que representava els interessos del Partit Liberal Fusionista 

d’Antoni Maura, el 18 de febrer de 1883 pronuncià una conferència a l’Escola Mercantil 

titulada Catalanismo, de la qual no se’n conserva cap esborrany ni cap còpia.204 La nova 

Diputació Provincial, delerosa d’organitzar noves activitats, l’11 de març de 1883 

volgué retre un homenatge a l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i el declarà fill adoptiu 

de Balears. Durant els dies que seguiren la roda de l’any de 1883, la Diputació va 

emprendre una sèrie de millores per a la província: dissenyà la construcció del nou 

Palau de la Diputació, al costat de l’Ajuntament de Palma, on llavors s’aixecava la 

presó, alhora que dugué a terme diverses reformes sanitàries per a l’Hospital provincial. 

També Pere Alcover Maspons, que llavors ja era advocat, es presentà a les eleccions 

municipals del 3 de maig de 1883 i fou elegit regidor de l’Ajuntament de Palma sota la 

vara de Pasqual Ribot. 

Aquell any fou una època de foscor per al Partit Liberal Fusionista d’Antoni 

Maura, que s’esfondrà per l’octubre i, a principis del 1884, passà a l’oposició fins al 

1885. També fou una etapa grisa per a Joan Alcover com a polític.  

 

EL POETA CASTELLÀ A L’ESTIL DE CAMPOAMOR, PRÒLEG A PRIMICIAS I 

NAIXEMENT DE PERE ALCOVER PUJOL 

 
Malgrat aquesta època de grisor política, el poeta era feliç al costat de Rosa Pujol, 

perquè sentia vibrar les potències de la vida i la joia de la paternitat renovada en el seu 

si i la vocació de poeta li creixia ufana en el verger de la seva ànima. Encara que Joan 

Alcover llavors era un poeta buròcrata que vivia immers en la societat de finals del XIX, 

una època bamba en què l’alta cultura era sol·licitada pel prestigi de la llengua 

castellana. Joan Alcover es deixava arrossegar per les aigües mundanes, que afalagaven 

                                                 
204 Notícia apareguda a Juan POU MUNTANER: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Tom 
VI, op. cit., pàg. 156. 
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el seu esperit i la seva vanitat de poeta burgès. Però, encara no se “sentia cridat a la vida 

literària per una alta missió”205 i llavors només es delia per imitar els poetes de moda 

d’aquesta època tan poc profunda com ploranera, una època de frivolitats poc avinent 

per al conreu de l’alta poesia. Ramón de Campoamor era un dels poetes burgesos que 

més brillà durant la Restauració monàrquica i que ocupà diversos càrrecs públics amb el 

govern conservador de Cànovas. Joan Alcover, enfervorit per la renovació lírica de Los 

pequeños poemas i empès per un diletantisme poètic, s’afanyà a compondre versos a 

l’estil dels que escrivia el poeta asturià. El 1883 donà a conèixer aquesta fervorosa 

admiració vers la figura del poeta asturià Campoamor, amb la publicació del poma El 

�ido, a la primera estrofa del qual afirma: 

 
  “Si fuese Campoamor, a quien profeso  
  devota admiración, o no creyera  
  que vende leche aguada el que le imita, 
  haría de ese histórico suceso 
  un pequeño poema, o poemita, 
  o como la alta crítica lo quiera, 
  que el nombre, a mi entender, no da ni quita.”   (PC, 505)  
 
 Joan Alcover potser no s’adonava que justament venia “leche aguada” quan 

estrafeia aquesta poesia, que pretenia incorporar una certa filosofia de la vida entre els 

seus versos i maldava per conjuminar tots els gèneres poètics. Tanmateix, Joan Alcover 

era fill del seu temps, com assegura Jaume Vidal Alcover, “quan es decideix a escriure 

en castellà, no n’és un fill moral, o espiritual, del seu temps; n’és un fill literari; és un 

enfant du siècle per raons i via de retòrica. Queda lligat a la literatura castellana i en 

pren, no solament la veu i les formes, sinó, a més, l’estètica global, l’esperit.”206 Així no 

és gens estrany que en les poesies castellanes de Joan Alcover poguem trobar-hi rastres 

de Núñez de Arce, de Bécquer i de Campoamor. La poesia castellana de Joan Alcover 

s’emmarca segons Jaume Vidal Alcover dins el postromanticisme, un moment en 

què l’estètica romàntica havia començat a decaure i s’obria a la moda del realisme, els 

recursos del qual el nostre poeta volgué imitar durant un temps. Tanmateix, la crítica 

posterior acusaria amb vehemència la poesia castellana de Joan Alcover de frivolitat i 

de buidor poètica, un error que segons Jaume Vidal Alcover es devia als “models 

                                                 
205 Joan ALCOVER: “Discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès l’octubre de 1906 amb motiu del Congrés de la 
Llengua”, OC, pàg. 277. 
206 Jaume VIDAL ALCOVER: “Les literatures de Joan Alcover” dins Joan Alcover en els seus millors escrits, op. 
cit., pàg. 12-13. Reeditat dins Estudis de Literatura Catalana Contemporània, op. cit., pàg. 214. 
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de facilitat que ell va triar”, perquè “els fallava allò que, lògicament, no li ha de fallar 

mai a un poeta: la poesia.”207 

 Malgrat que Joan Alcover encara no havia assolit ni el llorer ni la glòria com a 

poeta, va gaudir sempre entre els seus amics d’un prestigi intel·lectual, que vessava de 

la seva mirada reflexiva, del bon gust per la paraula i del rigor poètic. L’elegància del 

seu gest, la bonhomia del seu caràcter i la clarividència del seu pensament artístic el 

feren el centre de totes les mirades que confiaven en la seva visió crítica. Aquestes raons 

i la bona amistat que l’unia amb alguns companys de l’Institut Balear feren que l’amic 

Joan Lluís Estelrich, que llavors tenia vint-i-cinc anys i estudiava a Madrid, li demanàs 

l’opinió sobre els seus primers versos d’adolescència que ara volia publicar sota el títol 

de Primicias (1883). Joan Lluís Estelrich, amic de Costa i de Joan Alcover, defensor 

aferrissat de la llengua castellana, aspirava a ser poeta a l’estil de Fray Luis de León, 

però, conscient del seu esperit vacil·lant i de la seva mà insegura, sentia que la 

inspiració li fallava en el paradís de les Muses. Per això demanava al bon amic que 

l’acompanyàs en el seu itinerari poètic amb la seva paraula gentil i clara, sensual i 

vigorosa com una torxa encesa. Així, la tardor de 1883 Joan Alcover rebé una carta de 

Joan Lluís Estelrich en què li manifestava el desig que fos ell qui presentàs el volum de 

Primicias amb un pròleg: 

 
“Estimado amigo: He cumplido veinticinco años, y soy por descripción de ley mayor de edad. No 

me preocupa este número [...]. Pero es el caso que, siendo Costa el conspirador y tú el encubridor, he 
lanzado, en la que llama un amigo mío rebuznez de la juventud, algunos versos, con los cuales, y con 
ser los primeros, ni siquiera aspiro a la inmortalidad, sino que me gozo con verlos feísimos y 
deformes. [...] Agasajado por el ex fraile, director de aquel colegio donde se aprendía de memoria la 
Epístola ad Pisones, por un epigrama que compuse [...]; alentado luego por un canónigo vecino tuyo, 
quien me proporcionó amigos tan íntimos como Fray Luis de León; incitado por Costa a la lectura, y 
por las circunstancias a componer algunos que otros versos, en los que era fácil adivinar mis últimas 
lecturas, acudía a ti finalmente, seguro de tu buen criterio, de la sinceridad de nuestras amistades, y 
de la franqueza de los pocos años, para que suprimieras una y otra estrofa, o hicieras correcciones sin 
las cuales con dificultad hubiera logrado encauzar mi criterio, un tanto voluntarioso, ni publicar en 
aquel Museo Balear los que pueden serme hoy auténticos términos de comprobación. Así nacieron 
mis versos Artá, posteriormente corregidos para reimprimirlos; aquel montón de palabras sin sentido 
que titulé A la Música; una Expansión digestiva y cólico a los lectores; la Melancolía... ¡Para 
melancolías estaba yo! Suelto en Madrid con un curso escolástico por pretexto, y sonriéndome 
cuanto me rodeaba, cayó en mis manos el tomo de poesías de Leopardi, no vaciadas en los primeros 
moldes de las españolas contemporáneas, sino líricas por excelencia, y produjeron en mi ánimo viva 
impresión que quise consignar, pero en vano, en los últimos citados versos. Ésta es, mutatis 
mutandis, la historia de cada una de mis primicias, que por la pedrea que descargan sobre el sentido 
común, debiera titular cantos. [...]. Preséntalos tú al público y te lo agradecerá tu amigo de siempre.  

J. L. Estelrich”  (OC, 614) 
 

                                                 
207 Ibídem, pàg. 14; Ibídem, pàg. 215. 
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L’1 de novembre de 1883 Joan Alcover va contestar al bon amic Estelrich amb 

una carta ben llarga, amarada d’ironia i de bon humor amical, que encapçalaria el seu 

llibre Primicias, amb paraules flamejants i incisives com la punta fina d’un robí encès. 

L’amistat que unia els dos poetes permetia que Joan Alcover pogués expressar-se sense 

embuts amb una sinceritat i una elegància de paraula que traduïa la complicitat que 

existia entre ambdós. Tanmateix en les paraules exasperades de Joan Alcover surava un 

deix d’amonestació que vessava tota la fragància de l’amor fraternal. Li reprovava la 

seva manca d’autoestima com a únic mal capteniment, atès que podia dur-lo a la ruïna 

moral: 

 
“Amigo Luis: Contesto a tu carta con indignación, y en fe de nuestra amistad te digo que la 

hubiera echado al fuego sin leerla hasta el fin, a no ser porque he de vindicarte, mal que te pese, de 
los insultos que contra ti mismo fulminas, de la saña con que clavas las uñas en tus carnes, como 
si, para cumplir alguna terrible penitencia, tuvieses que exponerte a la piedad y al ludibrio de las 
gentes, maltrecho y herido por tu mano. [...] 

Protesto, pues, enérgicamente contra tus arrebatos suicidas, y te aconsejo que en adelante 
procures irte más a la mano en los arranques de tu modestia desmedida, porque de lo contrario, 
como en los tiempos que corremos suele acogerse y propagarse de mejor gana lo desfavorable que 
lo bueno, te expondrás a que se te crea bajo tu palabra, lo cual sería monstruosamente injusto. Nada 
logra uno con ser cómplice en perjuicio propio del ajeno disfavor que por sí solo se basta y se 
sobra, y más en este bello país, donde puede decirse no ya nadie es profeta en su patria, pero ni 
siquiera profeta menor, a menos que traiga sus credenciales de allende el canal. 

En todo parece que has tirado a descalabrarte, incluso en lo de escogerme a mí para que te 
presente al público. ¡Presentarte al público! Y a mí ¿quién me presenta? Mucho me temo que esta 
genialidad tuya va a costarme alguna desazón, porque ¿cómo he de componérmelas yo para subir 
al sitio que me indicas sin el riesgo de que se me echen piedras desde los guardacantones y aún se 
me haga bajar a gritos?  Si todo se redujera a echar el cartabón, como hacían los críticos de antaño, 
fieles custodios de unas ordenanzas literarias universalmente reconocidas, tal vez no me sería 
difícil salir adelante con la empresa; pero hoy cada maestro tiene su librito; [...] ¿Y por ventura en 
la moderna baraúnda de escuelas y sectas que se disputan el campo de la crítica artística y literaria  
sé yo a qué atenerme en materia de principios?” (OC, 614-615) 

 
Però Joan Alcover no solament s’afanyava per vèncer l’apatia i els escrúpols de 

l’amic, sinó que exposava la seva teoria literària, que ja contenia el germen del seu 

pensament estètic, que el 1904 desenvoluparia a Humanització de l’art. Considerat un 

dels millors crítics d’aquella època de la Restauració a Mallorca, Joan Alcover 

manifestava el seu punt de vista sobre la poesia de Fray Luis de León i els cants de 

Leopardi. Saludava els ritmes melodiosos, aquella harmonia recòndita, aquella 

entonació reposada i ferma, aquella sobrietat, aquell vigor i noble senyoriu de la poesia 

de Fray Luis de León, que es deixava traslluir en alguns versos d’Estelrich i que tan bé 

s’avenia amb el seu natural. D’aquesta manera s’expressava Joan Alcover: 

 
“Siempre me ha conmovido y encantado aquella armonía recóndita, aquella entonación 

reposada y firme, aquella sobriedad, aquel vigor y noble señorío que es peculiar y característico 
de Fray Luis. Ninguno le iguala en el altivo desdén de vanos oropeles, en la serenidad y audacia 
de los vuelos de la mente, en el movimiento lírico, en la sencillez de la frase, siempre gráfica y 
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pintoresca; ninguno tan profundo y comprensible a la vez; ninguno en fin tan superior a su 
tiempo, tan digno de ser imitado y a quien pudieses estudiar e imitar con más provecho. La 
prueba de que no has podido beber en mejores fuentes es que tus mejores poesías son las que 
recuerdan  a Fray Luis.”   (OC, 615). 

 

Però Joan Alcover, en descobrir que Joan Lluís Estelrich havia volgut imitar en 

alguns dels seus poemes els cants de Leopardi, l’amonestà amb afecte vehement i es 

manifestà contrari a reflectir les notes ombrívoles de la lira del poeta italià per la seva 

tendència pessimista. Observava a l’amic que l’esperit tètric d’aquest gran poeta de 

temperament hipocondríac era difícil d’imitar per a una personalitat alegre i vital com 

era la d’Estelrich. Així li aconsellava: 

 
“Mejor se armoniza tu buen natural con la serena inspiración leonina que con el sombrío genio 

de Leopardi, altísimo poeta sin duda, pero de imitación difícil para quien, como tú, ni tiene mala 
salud, ni temperamento hipocondríaco, ni motivos serios para renegar de su estrella.” [...] 

No digo que hayas hecho mal en estudiar a Leopardi, ni te censuraré que le tomes por modelo en 
lo artístico, pero sí en lo moral o psicológico. Imposible trazar aquellos rasgos lúgubres y 
sangrientos mojando la pluma en úlceras imaginaras. Sólo el infortunio enseña a ser poeta al estilo 
de Leopardi, y no el infortunio que ocasionan pasajeros accidentes de la vida, sino el que forma 
parte de ciertos organismos, el que nace con el individuo, pesando sobre él como una fatalidad 
implacable. A mi humilde entender, una de las cualidades que más avaloran la poesía de Leopardi 
es la sinceridad, y mal puedes tú, espíritu apacible y regocijado, cantar sinceramente dolores y 
pasiones como las que agitaban las entraña de aquel gigante de la melancolía. Tú no te llevas mal 
con esta vida; tú no pierdes ocasión de amenizarla con tiernas amistades, como atestiguan la 
variedad de nombres femeninos que en tu libro campea; [...]  

Afortunadamente, son contadas tus composiciones en que se nota, desde el punto de vista 
expresado, el influjo del famoso lírico italiano, tan saludable en lo tocante a la forma, como funesto 
en lo demás, para quien no participa del humor que impregna sus creaciones. En general, has 
adoptado el tono y los asuntos que convienen a tus aptitudes.” (OC, 615-616). 

 
 Aquell any de 1883 Joan Alcover i Rosa Pujol havien traslladat el seu niu d’amor 

al segon pis, del número 6, del carrer de Sant Francesc, dos carrers més avall de la casa 

paternal. La nit de Nadal de 1883 es presentà graciosa i casolana, curulla d’aromes 

florals i de prometences infinites entorn de la llar familiar del carrer del Beat Alonso, 

perquè en el si de Rosa Pujol creixia la nova llavor de l’arbre paternal.  

Uns mesos més tard, el dia 16 de febrer de 1884 la comare arribà apressada al 

número 6 del carrer de Sant Francesc; pujà a l’alcova del segon pis i, a les quatre del 

capvespre, Rosa Pujol infantà Pere Lluís Alcover Pujol, el segon fill de Joan Alcover.208 

Al cap de quatre dies, el 20 de febrer de 1884, el primogènit de Joan Alcover va rebre 

les aigües baptismals a l’església de Santa Eulàlia, amb les quals l’infant obtenia la 

benedicció cristiana i el nom de Pere Lluís, en memòria de l’avi desaparegut i de l’oncle 

                                                 
208 Llibreta d’adreces i notes de Joan Alcover [ARM-JA, 501 i 23]. 
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avi més jove, Lluís Alcover Jaume, que juntament amb l’àvia materna del poeta, 

Mariana Serra Julià, l’assistiren com a padrins.209 

Mentrestant Palma es tornava a preparar per renovar la meitat dels regidors de 

l’Ajuntament i s’organitzava per afrontar les noves eleccions al Congrés de Diputats. 

Joan Alcover, que llavors era diputat provincial per Manacor i navegava per les aigües 

somes de la política, no empadronà el fill primogènit fins al dia 31 de març de 1884, 

quan ja tenia un mes i mig. Aquest dia, segons figura en la inscripció, a les dotze en 

punt del migdia, Joan Alcover tornà al Jutjat de Palma del districte de la Catedral per 

inscriure el seu fill Pere Lluís Alcover Pujol en el llibre de naixements. 210 

Mentrestant la burgesia de l’època bamba, sorgida de l’embranzida romàntica, es 

consolidava de ple embolcallada en una sensibleria “tan poc profunda com ploranera.” 

“La política, l’art, la literatura” i “les formes de vida traspuaven”211 un aire de sarsuela o 

de quadre de costum. L’esperit provincià, emmirallat en uns ideals de poca estatura, es 

complaïa en la imitació dels models culturals que provenien de la metròpoli. Josep M. 

Llompart afirmava que “l’esperit de la província és l’esperit del parvenu que xifra tot el 

seu ideal en esser com, i no, simplement, en esser.” Llompart compara aquesta 

personalitat mimètica dels pobles a la imatge d’“un casino per a llegir-hi els diaris de la 

capital, una reposada burocràcia, una taula de camilla, una enveja sense passió.”212 

  A Mallorca, la nova burgesia, de la qual formaven part els germans Alcover 

Maspons, s’aplegava entorn de la Biblioteca del Círculo Mallorquín, on podia llegir la 

premsa diària, que arribava de Madrid i de Barcelona, podia escoltar música i assistir a 

alguna representació teatral. A la Sala de les Cariàtides inaugurada el 21 de febrer 

1884 decorada amb les pintures de Ricard Ankermann, acudia Joan Alcover de bracet 

de Rosa Pujol, juntament amb el seu germà Josep de bracet de Dolors Sureda. Ballaven 

embadalits i riallers sota la volta d’aquella sala ornada amb una al·legoria de la Música i 

una altra de la Dansa, ambdues custodiades per la figura d’Apol·lo, que presidia amb la 

rialla als ulls l’expansió musical de llurs ànimes. Llavors, en aquesta època, Joan 

Alcover responia al retrat que féu Josep M. Llompart del poeta burgès que fa versos. Es 

presentava “com a tal als salons i a les tertúlies” i firmava, “amatent, els ventalls de les 

                                                 
209 [ARM-JA, 505]. 
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211 Vegeu Josep M. LLOMPART: Joan Alcover (Història d’un home) (Palma: Obra Cultural Balear, 1964; 
Monografies, 2), pàg. 6. 
212 Ibídem, pàg. 8. 
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dames”213 quan era felicitat pels seus versos de sabor lúdic i dolça filosofia, amarada de 

tòpics i de banalitats, espill de la mentalitat de l’època. 

 

LA VENGUDA DE MENÉNDEZ Y PELAYO I LES NOVES ELECCIONS AL 

CONGRÉS 

 
El nou any de 1884 s’havia inaugurat amb el govern de Cànovas del Castillo, que 

menava les brides del Partit Conservador. Antoni Maura teixia la seva xarxa de poder a 

Mallorca entorn dels cacics per enfortir el Partit Liberal, desbancat en les darreres 

eleccions. Mentre a Madrid els líders conservadors pretenien desfer-se de Maura, ell es 

refugiava en el bastió de l’enginy i reforçava l’estratègia que més tard havia de retornar 

el poder al Partit Liberal. 

Al cap de poc, el 27 d’abril de 1884, es tornaren a celebrar eleccions generals a les 

quals el Partit Conservador de Cánovas del Castillo presentà Marcelino Menéndez y 

Pelayo, procedent del partit Unió Catòlica, com un dels seus candidats per a Balears. 

L’eminent escriptor santanderí, que res tenia a veure amb Mallorca, però que coneixia a 

fons la figura de Ramon Llull, va ser elegit enfront del candidat liberal, l’il·lustre literat 

i lul·lista Jeroni Rosselló, que ―segons la crònica local― “se vio desairado por sus 

paisanos que dieron preferencia a dos candidatos extraños al país.”214 Malgrat que 

Marcelino Menéndez gaudia de la simpatia personal de Joan Alcover, de Miquel Costa i 

dels intel·lectuals mallorquins, no tenia cap vinculació amb Mallorca, va rebre les 

crítiques dels carlistes i dels republicans. Fou en aquesta avinentesa de la campanya 

electoral que Menéndez y Pelayo el 22 d’abril d’aquest any vengué a Mallorca per 

conèixer la terra de Ramon Llull, una terra que, per designació del seu partit, havia de 

representar al Congrés. 

Tot just arribà a Palma, visità el sepulcre de Ramon Llull a l’església de Sant 

Francesc, acompanyat del general Cotoner, de Josep M. Quadrado, de Bartomeu 

Muntaner i de Tomàs Forteza.215 Menéndez y Pelayo sojornà alguns dies a la roca 

insular i l’1 de maig de 1884 acudí al saló d’actes de l’Institut Balear, on davant un 

públic distingit d’autoritats i de poetes, com Josep M. Quadrado, Mateu Obrador, Jeroni 

                                                 
213 Ibídem. 
214 Pere FULLANA PUIGSEVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 82; nota 
191. 
215 Vegeu Juan POU MUNTANER: �oticías y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX. Tom VI, op. cit., pàg. 
232. 
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Rosselló, Miquel Costa i Joan Alcover, que admiraven el seu talent intel·lectual, 

pronuncià una conferència sobre el beat Ramon Llull. L’eminent erudit ―segons 

Salvador Galmés― “determinà magistralment” la jerarquia de l’autor del segle XIII i la 

seva obra “dins tota la producció mística, no ja de Catalunya sinó de tota la Ibèria.”216 

El seu discurs despertà encara més el respecte dels intel·lectuals mallorquins reunits en 

aquella sala de l’Institut Balear. Anys més tard, el 15 de juny de 1915, amb motiu del 

sisè centenari de la mort del Beat Ramon Llull, Joan Alcover recordà a la conferència El 

lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX, que llegí a l’Ajuntament de Palma, 

el ressò que havien tengut a l’Institut Balear les paraules de Menéndez, que assenyalà 

com un dels més grans lul·listes: 

 
“Él [Marcelino Menéndez y Pelayo], no una vez, sino ciento, ha esgrimido su verbo luminoso 

en defensa de Llull y su doctrina, sin que entibiara su predilección de consanguíneo, la lengua 
del escritor, esa lengua nuestra que en su propio país, restringe la clientela. Él no ha nacido aquí, 
pero aquí levantó su voz en honor de nuestro héroe, demostrando que le era familiar como a 
ninguno de sus compatricios, y aquel discurso memorable cuyos ecos perduran en el salón de 
actos públicos del Instituto Balear, es una página radiante de amor, de lucidez, de entusiasmo, 
excelsa ejecutoria para Ramón Llull, y título sobrado para que reputemos nuestro a Menéndez y 
Pelayo. 

Aquel discurso fué resumen de muchos fragmentos dispersos en las obras del autor. Todas o 
casi todas contienen largos pasajes en que su vuelo de águila se cierne sobre las amplias 
vertientes de la producción luliana, y se desentraña y filtra el pensamiento filosófico de Llull, y 

se aquilata su inspiración y se afirma su ortodoxia y se exalta su santidad y grandeza.”217 
  
La conferència titulada Ramon Lull (Raimundo Lulio) que Marcelino Menéndez y 

Pelayo llegí al saló d’actes de l’Institut Balear va ser un èxit tan clamorós d’entusiasme 

i d’adhesió a l’eminent erudit que el mes de setembre d’aquell any 1884 aparegué 

luxosament impresa per la Biblioteca Popular. 

Pocs dies després, el Partit Conservador se’n dugué la victòria en aquestes 

eleccions al Congrés de Diputats i va obtenir quatre escons, que foren ocupats per Josep 

Cotoner (Comte de Sallent), Joan Massanet, Marcelino Menéndez Pelayo i el marquès 

de Casa Fuerte. En canvi, el Partit Liberal Fusionista només va obtenir un escó al 

parlament, que fou per a Antoni Maura. D’aquests cinc diputats elegits per Balears, 

només Joan Massanet residia a Mallorca, mentre que Marcelino Menéndez Pelayo i el 

marquès de Casa Fuerte no tenien cap lligam amb l’illa i Josep Cotoner i Antoni Maura 

vivien a Madrid. Aquesta anomalia, que permetia que un diputat representàs l’escó 

d’una província que no coneixia, era un botó de mostra del que s’ha anomenat 

                                                 
216 Salvador GALMÉS I SANXO: Obres Completes/3: Lul·lisme (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1997), pàg. 69. 
217 Joan ALCOVER: “El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX. Conferencia pronunciada en el 
Salón de Sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento de Palma el día 15 de junio de 1915”, OC, pàg. 583. 
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cunerisme, que consistia en la presentació d’uns candidats a les Corts Espanyoles, 

sempre designats per Madrid, sovint pel ministeri de la governació, que els imposava de 

manera interessada. Aquest fet generà conflictes entre els diversos partits mallorquins i 

va encendre les ires dels republicans federals i dels carlins.218 

Atès que les eleccions generals del 1884 celebrades el 27 d’abril per al Congrés 

de Diputats i el 8 de maig per al Senat havien atorgat la majoria al Partit 

Conservador, Miquel Socias Caimari, del Partit Liberal Fusionista, el maig renuncià a la 

presidència de la Diputació Provincial, fins que el 14 de setembre de 1884, en celebrar-

se les noves eleccions, tornà a la Diputació Provincial de Balears.219 Altre cop la 

majoria dels elegits foren del Partit Conservador, encara que n’hi havia alguns que eren 

del Partit Liberal Fusionista, com Miquel Socias Caimari, Manuel Guasp i Joan 

Alcover. En aquesta avinentesa de la història illenca Pere Sampol va ser nomenat 

president de la Diputació, Nicolau Siquier vicepresident i Joan Alcover i Guillem 

Marcel ocuparen les secretaries.220 Joan Alcover seguia immers en els quefers de la vida 

professional del buròcrata al compàs de les ones grises que dictava la política illenca, tot 

seguint l’òrbita de l’amic Antoni Maura.  

 
JOAN ALCOVER ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL I LA VIDA CULTURAL 

(1884-1885) 

 
A principis de juliol de 1884 es va declarar l’epidèmia de còlera a Tolón que, al 

cap de poc, es propagà a la veïna Marsella. Atès els contactes que l’illa mantenia amb 

Marsella, les autoritats arbitraren un cordó sanitari que impedia l’arribada de nous 

vaixells sense passar la quarantena per temor a possibles contagis. Per aquest motiu, el 

dia 24 de juliol el nou governador civil Fernando Santoyo (que era del Partit 

Conservador) convocà un ple de la Diputació Provincial per tal de tractar el tema 

sanitari i mirar de preservar l’illa d’aquesta plaga. Aquell dia, però, cap membre del 

Partit Conservador no assistí a la convocatòria de Fernando Santoyo. I el governador 

civil, en veure’s abandonat pels seus i envoltat dels diputats del Partit Liberal, entre els 

quals hi havia Joan Alcover, va dissoldre la reunió “haciendo uso de la facultad que le 

concede el Art. 63 de la ley provincial, el cual se refiere solamente al caso de que pueda 

                                                 
218 Vegeu Isabel PEÑARRUBIA: Mallorca davant el centralisme(1868-1910), op. cit., pàg. 177-182. 
219 Vegeu Juan POU MUNTANER: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Tom VI, op. cit., 
pàg. 263. 
220 Vegeu Pere FULLANA PUIGSEVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 83. 
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sobrevenir alteración en el orden público.”221 Amb aquest gest, els diputats presents a la 

reunió se sentiren menyspreats pel governador civil i acordaren redactar una acta dels 

fets esdevinguts, remetre una queixa al Ministre de la Governació i enviar un telegrama 

als diputats de les Corts per Balears per tal d’explicar la situació anòmala de 

l’Administració Pública a les Illes.222 Era la constatació de les males relacions que 

llavors hi havia entre el governador del Partit Conservador i els diputats liberals de 

Balears.  

Ja dins el 1885 Joan Alcover, juntament amb Joan Burges Zaforteza, fou designat 

per la Diputació Provincial per formar part de la Junta Consultiva de teatres.223 També 

pel novembre d’aquell 1885, la Diputació Provincial acordà fer-se càrrec de les obres 

dels tres torrents que travessen Sóller i Fornalutx per tal d’evitar les inundacions que 

provocaven les pluges. 

Joan Alcover seguia el curs de la vida quotidiana esfullat entre la feina grisa de la 

Diputació, l’advocacia i la poesia, que pugnava en silenci per fer-se notar. A Palma la 

vida literària d’aquella època es desenvolupava en les tertúlies privades d’alguna 

eminent personalitat, on Joan Alcover acudia sovint. El dia 20 d’octubre de 1884 Josep 

Lluís Pons i Gallarza obria les portes de casa seva per celebrar una vetllada literària en 

honor del poeta Ramon Picó i Campamar. La sala s’omplí amb les veus poètiques de 

Joan Alcover, Margalida Caimari, el patriarca de les lletres Marià Aguiló, Mateu 

Obrador, Tomàs Forteza, Antoni M. Alcover, Bartomeu Singala, Gabriel Llabrés, León 

Carnicer, el pianista Capllonch i el pintor Cerdà. Al cap de poc, el dia 6 de desembre de 

1884, Joan Alcover acudí al carrer de les Caputxines, on se celebrava la sessió inaugural 

de l’Acadèmia de la Joventut Catòlica. Hi va llegir diverses poesies, al costat d’altres 

literats mallorquins que feren sentir la seva veu poètica, com Margarida Caimari, Tomàs 

Forteza, Miquel dels Sants Oliver, Pere d’Alcàntara Peña, Bartomeu Singala... Durant el 

recital també foren interpretades diverses composicions musicals de Verdi, Bach, 

Duran, Gounod... 

Però Joan Alcover no solament participava de la poesia en les tertúlies que oferien 

els prohoms de les lletres mallorquines, sinó que també es dedicà una temporada a la 

docència al costat del seu germà Pere. L’1 de novembre de 1884 sota la direcció de Pere 

Alcover Maspons s’inaugurà una acadèmia, situada al carrer de Sant Domingo, número 
                                                 
221 Vegeu Juan POU MUNTANER: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Tom VI, op. cit., pàg. 
252. 
222 Ibídem. 
223 Ibídem, pàg. 357-358. 
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1, on s’ensenyaven les diferents matèries del Comerç.224 Entre els professors hi havia 

Joan Alcover, al costat d’Emili Figueres, Lluís Martí, Joaquim Fiol i Pere Alcover. Però 

el curs vinent Pere Alcover Maspons degué abandonar l’acadèmia de Comerç, perquè el 

dia 28 d’agost de 1885 rebé del Ministeri de Gràcia i Justícia el títol de notari 

d’Alaior.225   

 

LES RELACIONS TENSES AMB GAIETÀ PUJOL BOADA 

 
Mentrestant les relacions entre el pare de Rosa Pujol i Joan Alcover cada dia es 

tornaven més agres i més distants. Un i altre havien tibat excessivament la corda de l’arc 

i la sageta enverinada apuntava cap a una ruptura. La tardor de 1884, Joan Alcover va 

rebre una carta del seu sogre Gaietà Pujol Boada, datada el 18 de setembre, que 

contestava a la seva del 5 d’agost, en la qual Joan Alcover li deia que Rosa li havia 

donat a llegir una lletra seva en què es queixava del litigi que ambdós sostenien per 

l’herència de Francesca Guarch i de l’àvia Bonaventura Espalter.  

Joan Alcover, com a marit de Rosa, reclamava a Gaietà Pujol les dues cases que 

Francesca Guarch havia deixat en herència a la seva filla única. Però el pare, en sentir-

se abandonat per la seva filla, devia fer-se el desentès. Potser era una manera de 

mantenir un cert poder, cada cop més feble i més irracional, sobre aquella filla que 

havia partit contra la seva voluntat. El conflicte emmetzinat va anar a judici i es va 

resoldre a favor de Rosa Pujol per una sentència favorable a la demanda que Joan 

Alcover havia interposat, tal com es dedueix de les paraules dolgudes de Gaietà Pujol, 

que hagué de cedir a la seva gasiveria tossuda: 

 

“Recibí su carta de 5 de agosto en la cual dice que Rosita le dio a leer una carta mía en que había 
referencia al litigio que con disgusto sostenemos ambos. 

Entonces V. nada contestó pero como según dice V. que ha ganado la sentencia favorable a su 
demanda pero sin costas... 

Así en vista de tan favorable sentencia me hace proposiciones de arreglo poniendo por delante 
las bases de dicha transacción. 

En una de ellas dice que lo pueden arreglar los abogados. Dichos, tanto el de V., como el mío, se 
hallan ausentes y creo tardarán aún algunos días en venir; motivo por tener la enfermedad del 
cólera; éste ha sido el motivo por lo cual no he contestado. 

Mis proposiciones son las siguientes si las acepta puede escribir a vuelta de correo que aunque 
no esté su abogado me entenderé con su procurador. 

Las casas calle Hospital y Platería se las entregaré enseguida. 
Relativo a cómodas y enseres hasta que cierre los ojos no puedo hacer nada, [por] motivo que no 

tengo fincas de ninguna clase ni muebles y hasta el piso [en donde vivo] es en nombre de otra 

                                                 
224 Ibídem, pàg. 273. 
225 Ibídem, pàg. 341. 
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persona; por este motivo, me veo en la precisión [?] de tener de pedir al Tribunal para poder 
pleitear como pobre. 

Sin más, mande su affmo. 

                                            Cayetano Pujol.”226 
 
Es tractava del llegat de Francesca Guarch i Espalter, la mare de Rosa Pujol, que 

en concepte de dot havia rebut del seu pare Pelegrí Guarch i Salom les cases del carrer de 

l’Hospital, número 75, i del carrer de la Plateria, número 18, de Barcelona. Les cases 

havien de passar a Rosa Pujol i Guarch, com a hereva legal de la seva mare, quan morí 

l’11 de juny de 1874. Així, a Rosa Pujol, li corresponia rebre de la seva mare Francesca 

Guarch i de la seva àvia Bonaventura una herència que havia quedat en poder de Gaietà 

Pujol, perquè aleshores era menor d’edat. Però, segons el testament, Rosa Pujol havia de 

percebre aquesta herència en complir devuit anys o bé en casar-se. Essent així, la petició 

era justa. Tot fa pensar que aquest litigi degué començar quan Gaietà Pujol s’oposà al 

matrimoni de la seva filla amb Joan Alcover i degué prendre un caire fosc a mesura que 

passava el temps i un i altre s’aferraven al seu timó. Aquesta posició intransigent del pare 

de Rosa quedà reflectida en la documentació privada del poeta en una escriptura que deia 

així:  

 
“Como D. Cayetano se resistiera a entregarlas [las dos casas], a reclamación de D. Juan Alcover, 

fue condenado por el juzgado de S. Pedro en sentencia de 11 de julio de 1884 y luego, en virtud de 
apelación, por la Audiencia de Barcelona en sentencia de 31 de enero de 1885, a dicha entrega. 
Preparó D. Cayetano recurso de casación, pero luego, sin llegar a formalizarlo, entregó las dos 

casas al marido de su hija, la cual de hecho entró en posesión de las mismas.”227 
 
Gaietà Pujol, d’esperit negligent i boirós, geniüt i caòtic, havia caigut en el pou de 

la misèria absoluta. Davant les exigències legítimes de la seva filla, hagué de pledejar 

com un pobre pelegrí davant la justícia. Quan s’adonà que ho havia perdut tot: finques, 

mobles, diners i l’única filla que tenia, ja era una mica tard. Però Joan Alcover volia 

tancar el conflicte el més aviat possible per salvaguardar els béns de la seva muller, 

perquè no es devia acabar de creure la queixa de pobresa a què al·ludia el seu sogre, per 

la qual cosa no contestà a la seva carta.  

Al cap d’un mes, el 16 d’octubre de 1884 Gaietà Pujol tornà a remetre a Joan 

Alcover una carta en què reiterava la seva renúncia i es manifestava disposat a donar les 

dues cases, excepte la quantitat en metàl·lic que se li exigia perquè havia quedat a la 

ruïna: 

                                                 
226 Carta de Gaietà Pujol Boada adreçada a Joan Alcover, datada a Barcelona el 18 de setembre de 1884. 
[ARM-JA, 378]. 
227 [ARM-JA, 499]. 



 181 

 
“Contesté a la suya el 5 de agosto y como no he recibido contestación pudiera ser se hubiera 

extraviado, así le mando la presente certificada. 
En la suya me hacía proposiciones de arreglo para zanjar este asunto y la mía le decía que si 

quería las casas estaba pronto en entregarlas; pero en cuanto a metálico [le decía que] no podía 
ser por no poseer nada de bienes ni muebles, pues hasta el piso en donde vivo no pago ya el 
arriendo. 

Por lo tanto, si quiere dichas casas se las entregaré y lo demás que pide cuando muera verá V. 
mi disposición;  si estas condiciones no son de su agrado, puede seguir pleitos o lo que más le 
convenga. 

Su affmo. 

                   Cayetano Pujol.”228  
 

 Ben segur que Joan Alcover volia afluixar la corda aspra i ferrenya que 

escanyava el seu sogre, perquè pogués viure dignament. Però l’advocat que defensava 

l’ordre i la justícia devia veure en les paraules de Gaietà l’estratègia d’un mal pagador i, 

abans que el patrimoni de la seva muller volés pel mal capteniment del seu pare, volia 

deixar la hisenda de Rosa ben fermada entre les seves mans com marcava la llei.  

 Però les relacions entre pare i filla continuaren més disteses. Rosa Pujol s’afanyà 

per recuperar l’afecte del seu pare i la benvolença de la seva dona, segons es desprèn de 

la lletra que Gaietà Pujol li envià el 13 de gener de 1885, en què li explicava que havia 

patit un intent d’assassinat, per la qual cosa havia hagut d’acudir a un judici oral contra 

el seu agressor. Ara, però, el bon pare manifestava la voluntat de desfer antics rancors i 

malentesos per tancar l’afer de l’herència. Amb gest més afectuós es decantava a favor 

de la seva filla i del seu gendre enfront dels interessos de l’oncle Antoni Guarch, l’hereu 

de la universal herència de Pelegrí Guarch i de Bonaventura Espalter. Així, el pare deia 

a la filla: 

 
   “Apreciada hija: he recibido las tuyas e igualmente los dos pichones para regalo de mi señora. 
Si no he contestado antes ha sido por motivo de que no me encuentro bien de vista y por tanto 
apenas puedo escribir y por hallarme ocupado en los asuntos tribunales. Por lo que me encuentro 
hoy en día en el caso de tener que comparecer a juicio oral por tentativa de asesinato contra mi 
persona, habiendo pagado la cantidad de quinientos duros, e igualmente el diputado y concejal 
D. José Bosch y Carbonell por mil doscientas  cincuenta que estimaron su valor [?] instando el 
sumario de dicha causa de la que se ha hablado algo, y todo ello ha hecho [que] no haya podido 
contestar a las tuyas. 
   Vuestro procurador Sr. Ballera me ha pedido varios documentos que después de buscar mucho 
he encontrado y se los entregué ayer, los cuales documentos son de alguna importancia porque 
hay la testamentaría hecha en casa el Sr. Usera y como murió tu madre sin testamento, hice que 
se hiciera el expediente de abintestato en el cual verá tu esposo que si yo hubiera querido no 
podría cobrar nada absolutamente de la parte de tu madre. Así este asunto ya está arreglado. 
Espero que tu esposo conteste a su procurador Sr. Ballera que se queja de no darle recibos de las 
cuentas y de los fondos que recibe; así que haga el favor de contestarle puesto que es una 
dignísima persona que puede ayudar mucho en el asunto de tus intereses. 
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   Tu esposo se figura arreglar los asuntos muy fácilmente; es verdad que con el tiempo podrá 
cobrar muchos miles de duros y que éstos son seguros o hacer un convenio entre familia, lo que 
encuentro algo difícil. 
   Así espero que tu esposo no sea tan callado y conteste a su procurador lo que crea conveniente, 
pues como todos los asuntos de tu familia están tan enredados, aunque por mi parte no lo están 
mucho, se necesita algún cuarto y también alguna influencia. 
   Por lo tanto, el Sr. Guarch creo que no tiene intenciones de dar ningún céntimo y al contrario 
buscar cuestiones; así yo como padre te encargo digas a tu esposo que le demandaría ante el 
Tribunal aun cuando la mayor parte de documentos se han perdido; sin embargo, a mi parecer, 
podría obligarle a una transacción de familia, o de lo contrario, podría darle pesares y ponerle en 
un conflicto y hasta... quien sabe lo que sucedería. 
    Sin más expresiones a todos y tú ya sabes te quiere tu padre. 

                                                                                                    Cayetano Pujol”.229  
 
 
RESSENYA DE POESIES (1885) DE MIQUEL COSTA. RESSÒ A PALMA DE LA 

MORT DEL REI ALFONS XII  

 
Per aquesta època Joan Alcover seguia escrivint versos de moda com si fos un 

joc d’artifici, seduït per la Musa de l’enginy. Tanmateix, la poesia li creixia com una 

branca d’antiga olivera per les fondàries del seu si i maldava amb feblesa per apoderar-

se d’aquell jove advocat, resolt a fer valer les Lleis i la Justícia. La poesia s’arrapava a 

l’arbre del buròcrata, que sovint navegava a la deriva, perdut entre la muntanya de 

papers del seu despatx i abassegat entre l’onada de reunions de la Diputació Provincial. 

Malgrat que el poeta seguia immers en el camí de la lírica empeltada de grisor prosaica 

que creixia arreu, el març de 1885 donà a la impremta el seu primer volum, titulat 

Poesías, que no veuria la llum fins al 1887. Miquel Costa, que llavors era a Roma per 

estudiar Teologia, comentava aquesta novetat literària del jove Alcover a l’amic Antoni 

Rubió i Lluch: “Juan Alcover tiene en prensa un libro de poesías.”230 Per aquells dies de 

tardor de 1885, Joan Alcover també s’afanyà a comentar a les pàgines d’El Balear,231 el 

diari polític de caire liberal, el primer volum de Poesies de Miquel Costa, que acabava 

de sortir a les llibreries, mentre el seu autor estudiava a Roma i s’amarava de 

classicisme. Joan Alcover, que es desfeia en elogis davant la lira de l’amic admirat, al 

qual veia posseït pel foc sagrat de la poesia, deia: “Costa, que si no tuviera el estro, el 

fuego sagrado o como quiera llamarse ese quid divinum de la verdadera inspiración, 

sería a mi juicio incapaz de escribir: es de los que aman la poesía por sí misma y no por 

el efecto que puedan lograr. Pues bien, ese quid divinum dejaría de ser tal si no fuera 
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inefable, si no estuviera por encima de la especulación intelectual.” Perquè Miquel 

Costa segons Joan Alcover “se inspira de ordinario en lo universal y eterno” i “su 

contemplación se resuelve en himno en que desahoga la aspiración del alma a lo 

infinito.”232 Joan Alcover, que aleshores escrivia més en castellà que en català, saludava 

el poeta de Pollença per haver sabut polsar la seva lira en llengua catalana i haver-la 

deslligat de totes les impureses del llenguatge col·loquial i de l’encarcarament de la 

retòrica arcaica, que sovint acompanyava la lira dels prohoms de la Renaixença. Part 

damunt de totes aquestes vacil·lacions pròpies del nou ressorgir de les cendres, Joan 

Alcover albirava com Miquel  Costa amb les seves dots  magistrals havia assolit 

l’equilibri entre el llenguatge culte i el popular: 

 
 ...“culta y acendrada su fraseología, es a la vez sencilla, natural e inteligible para la generalidad y 
conservando el nativo sabor mallorquín, pueden aceptarla como propia cuantos cultivan la que fué 
lengua oficial del antiguo Reino. A bien que el señor Costa es maestro no sólo en el lenguaje, sino 
en todo lo que atañe a la forma: dudo que sea posible acercarse más a la absoluta perfección o a lo 

que es lo mismo, a la absoluta transparencia.”233 
 

 Els vents esgrogueïts de tardor havien emmalaltit el rei Alfons XII. Poc abans 

d’acabar el 1885, les fredors del 25 de novembre s’enduien a la tomba aquell rei que el 

1877 havia arribat a Mallorca a bord de la fragata Victoria. La prematura mort d’Alfons 

XII deixà la monarquia en un estat de debilitat. La reina mare Isabel II negocià amb 

Martínez Campos i León Castillo la possibilitat d’assumir la regència per assegurar la 

dinastia. Davant una possible inestabilitat de republicans i carlistes, Cànovas del 

Castillo presentà la dimissió a Maria Cristina, la Reina Governadora, perquè cridàs 

Sagasta per formar un nou govern, amb la intenció de salvar l’obra de la Restauració 

borbònica. Va ser el moment del Pacte del Pardo, en què els dos gran partits de la 

Restauració es comprometien a una alternança en el govern.234 Dos dies més tard de la 

mort del jove rei, el 27 de novembre de 1885, Sagasta formà el nou govern sota la 

regència de Maria Cristina.   

La mort del rei Alfons XII causà gran desconhort entre la població mallorquina, 

que el recordava amb gran afecte i simpatia de l’última vegada que vengué a Palma. La 

tristesa embolcallà tots els ciutadans dels diferents estrats de la societat i tots els sectors 

del ventall polític. Com a manifestació d’aquest sentiment, Palma es vestí de dol, 

perquè mai no oblidà l’aurèola màgica que desprenia la figura gallarda d’aquell rei 
                                                 
232 Joan ALCOVER: “Poesies d’En Miquel Costa i Llobera”, OC, pàg. 645-647. 
233 Ibídem, pàg. 644. 
234 Vegeu Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg.86. 
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vestit de comandant. Alfons XII els havia seduït amb el seu gest humil i la rialla franca 

dels seus ulls. Tots el contemplaren admirats quan es passejà amb gran noblesa a cavall 

pels carrers principals de la ciutat. La profunda empremta que el rei deixà a Mallorca 

fou descrita per Miquel dels Sants Oliver amb un cert to de tendresa i de continguda 

nostàlgia:  

 
“Don Alfonso era gallardo jinete y presentaba hermosa figura a caballo que, añadida a su 

juventud, al interés de su proscripción de siete años, al prestigio misterioso de la realeza y al 
aparato marcial que envolvía su entrada, no dejaban de producir impresión, más o menos pasajera, 

pero innegable, aún en los espectadores nada entusiastas de la monarquía.”235 
 
Alfons XII, anomenat el Pacificador ―segons recorda Miquel dels Sants 

Oliver―, fou acollit amb un esclat de simpatia sincera tant pel seu posat noble i 

atractiu, per la seva joventut animada i plena de penetració i per l’afectuosa senzillesa 

del seu gest, com pel que simbolitzava la seva presència: “la paz, la normalidad, la 

esperanza de mejores días y el restañamiento de las hemorragias que habían desangrado 

casi a la nación.”236  

Però aquell 25 de novembre de 1885 la bandera onejà a mig pal en tots els edificis 

públics de Palma i l’Ajuntament cobrí els seus finestrals de cortinatges negres, al bell 

mig dels quals lluïa l’escut d’armes d’Espanya. Cada quinze minuts les bateries del 

castell de Sant Pere disparaven salves en grups de cent. Les classes d’ensenyança dels 

edificis públics s’interromperen en senyal de dol i no es tornaren a obrir fins al dia 1 de 

desembre. Alguns intel·lectuals mallorquins també sentiren la pèrdua del bon monarca. 

Miquel Costa, que llavors estudiava Teologia a la Universitat Gregoriana, mostrà certa 

preocupació en assabentar-se de la notícia i, des de Roma, comunicà a Antoni Rubió i 

Lluch aquesta inquietud:  

 
“La inesperada noticia de la muerte de D. Alfonso me ha afectado profundamente por las 

terribles consecuencias que puede traer para nuestra nación: ¡Pobre España!― La opinión aquí se 
muestra muy deferente para con el difunto monarca y expresa la simpatía que aquí se siente por 

España.― ¡Dios la ampare!”237 
 

 La Diputació Provincial i l’Ajuntament de Palma el dia 19 de desembre 

celebraren un solemne funeral per a l’ànima del jove monarca a la Catedral de Palma, 

on vuit anys enrere havia entrat ple de vida i de joia a orar i a visitar el Sepulcre amb les 

                                                 
235 Miquel dels Sants OLIVER: Treinta años de provincia y otros artículos, op. cit., pàg. 125. 
236 Ibídem, pàg. 120. 
237 Carta de Miquel Costa a Antoni Rubió i Lluch: “Epistolari” dins Obres Completes, de Miquel COSTA I 

Llobera, op. cit., pàg. 1016. 
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despulles de Jaume II. Ara l’altar de la Seu estava recobert de negre, com també ho 

estaven les parets dels costats de la capella reial, i el presbiteri estava il·luminat com 

s’avé en els grans funerals. Vora el cor es bastí un túmul, la base del qual era de plata, 

adornat amb draps mortuoris i fulles de llorer. Sobre la part superior s’erigia un segon 

cos, imitació de marbre negre, que portava inscripcions llatines amb lletres daurades.238 

A la part superior del túmul s’aixecava una paret ornada amb vistosos trofeus militars, 

armes antigues i corones de flors cedides per la Diputació, per l’Ajuntament, pel Círculo 

liberal conservador i pel claustre de catedràtics de l’Institut Balear. 

Mentre la Catedral de Palma s’omplia de gent, d’aromes d’encens i de cera, la 

tropa militar, que estava reunida en el Mirador, vora el Palau de l’Almudaina, feia la 

primera descàrrega honorífica, seguida per la de l’Artilleria del baluard de Sant Pere, 

que llançà una salva de vint-i-una canonades i, amb els dos trets de fusell dels que 

estaven vora la muralla, s’anunciava l’inici de la missa fúnebre amb el cant del 

Confutatis, Maledictis, Lacrimosa del Rèquiem de Mozart. Joan Alcover assistí al 

solemne funeral assegut vora l’Evangeli al costat dels membres de la Diputació 

Provincial. L’ofici mortuori fou presidit pel Governador Civil, que anava vestit 

d’uniforme, amb el batle i els regidors de l’Ajuntament de Palma,  el Comte d’Espanya, 

el Comte d’Ayamans, els funcionaris de l’ordre judicial, els catedràtics de l’Institut 

Balear i del Seminari conciliar de Sant Pere, els professors de l’Escola Normal de 

mestres, els representats dels Col·legis d’Advocats i Notaris, de les Acadèmies de 

Medicina i Belles Arts, així com altres corporacions oficials de l’Administració Civil de 

l’Estat, batles dels diferents pobles i diversos corresponsals de la premsa. L’Audiència 

de Palma estava representada per tots els magistrats amb la toga de lletrat. Al costat de 

l’Epístola s’aplegaven vestits amb l’uniforme de gala, el Capità General, General 

Governador militar, i tots els oficials de l’Exèrcit i de l’Armada que seguien corpresos, 

al compàs de les notes grandioses del Rèquiem de Mozart, dirigides per Josep Capó, i de 

la sagrada missa, celebrada pel canonge de la Seu Mossèn Teodor Alcover Jaume, 

l’oncle de Joan Alcover.239 Aquell dia tota l’esplanada de la Seu fins a la muralla fou 

custodiada per un Regiment d’Infanteria i per una esquadra de Cavalleria, nombrosos 

guàrdies civils i municipals vigilaven de prop la cerimònia, uns a cavall, d’altres a peu. 
                                                 
238 “D. O. M. Alfonso XII Cathólico Hispaniarum regis semper augusto ― Audite confines Sion adduxit nobis 
Deus luctum magnun ― Quia delexit Dóminus populum suum nobis Deus luctum magnum ― Quia delexit 
Dóminus populum suun adcirco te regnare super eum ― Erat Deus cum eo, et eripuit eum ex ómnibus 
tribulatiónibus ejus et dedit ei gratiam et sapientiam.” Crònica extreta de Juan Juan POU MUNTANER: �oticias y 
relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Tom VI, op. cit., pàg. 364-365. 
239 Ibídem, pàg. 364-365. 
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Vora la muralla de la mar formava guàrdia un regiment d’Infanteria amb la banda de 

música. 

En acabar la missa amb la Lux aeterna del memorable Rèquiem de Mozart, el 

canonge Joan Maura, el germà d’Antoni Maura, pujà a la trona per pronunciar una 

oració fúnebre, sota el títol Fue grande a pesar de haber reinado en el siglo XIX. Glossà 

sobre les virtuts del rei difunt, que sabé dur la pau al seu país en constants guerres 

fratricides. Mossèn Maura culminà el seu panegíric dient: “Su reinado ha sido breve, 

pero glorioso y la historia le hará justicia.”240 

Joan Alcover assistí a les exèquies fúnebres de la Seu i, assegut en el banc dels 

membres de la Diputació Provincial, pogué escoltar les notes del Recordare, Confutatis, 

Benedictus, que sonaren majestuoses dins la bòveda de la Catedral. Probablement 

aquesta ceremònia li féu rememorar el dia de fervor popular i els crits de joia en què fou 

aclamat per la multitud mallorquina. La memòria del rei Alfons XII despertà al poeta de 

Poesías la lira per compondre els versos d’El Sepulcro, en els quals Joan Alcover 

volgué immortalitzar aquells instants gloriosos en què vuit anys abans havia contemplat 

la figura reial esvaïda pel vast horitzó.   

 

JOAN ALCOVER, RELATOR DE L’AUDIÈNCIA I NAIXEMENT DE GAIETÀ 

ALCOVER PUJOL 

 
En el silenci de la nit tranquil·la com en el cor del poeta es dibuixaven esperances 

novelles i volves de perfum nadalenc pel tercer fill que esperaven. La vida somreia en el 

clar de lluna que s’atansava per la finestra de Joan Alcover i de Rosa Pujol, de bell nou 

instal·lats a la casa paterna del carrer Beat Alonso, a l’ombra de la Seu. Mentre el 

campanar de Santa Clara s’il·luminava de fulgors nítides i de tremolors enceses, en el si 

de Rosa Pujol es perfilava el nou fruit amorós. El poeta es badava a l’encís del nou any 

de 1886 carregat de benaurances i de murmuris ignorats. Per aquells dies de gener de 

1886, Antoni Maura havia estat elegit vicepresident segon de les Corts. Els partits es 

mostraven afanyats en la tria dels nous candidats que per la primavera s’havien de 

presentar a les eleccions generals.  

Mentrestant el 30 de gener de 1886 Joan Alcover va ser nomenat Relator de 

l’Audiència Territorial de Palma per Reial Ordre, després d’haver guanyat les 

oposicions a les quals s’havia presentat per ocupar el càrrec que Jaume Serra i Orell 

                                                 
240 Ibídem, pàg. 364-365. 
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havia deixat vacant en ser nomenat Secretari de Sala del mateix Tribunal de 

l’Audiència.241 El tribunal de la Secretaria de la Sala de l’Audiència havia proposat una 

terna d’opositors encapçalada, en primer lloc, per Joan Alcover i Maspons, seguida per 

Joan Rosselló de Son Forteza i, en tercer lloc, per Enric Sureda.  Però, abans de prendre 

possessió del nou càrrec, Joan Alcover hagué de renunciar a l’escó que tenia a la 

Diputació Provincial, perquè el càrrec de Relator era incompatible amb el de Diputat. El 

dia 8 de febrer d’aquell any quedà signada pel president de la Diputació, Pere Sampol, 

l’acta de renúncia de Joan Alcover com a diputat, escrita per D. Silvano Font i 

Muntaner, l’advocat de l’Il·lustre Col·legi de Palma i Secretari de l’Excel·lentíssima 

Diputació de Balears, que assenyalava: 

 
“Habiendo sido nombrado el que suscribe por Real Orden de 30 de enero último, Relator de la 

Exma. Audiencia de este territorio, cargo incompatible con el de Diputado provincial de que se 
halla investido, y debiendo optar por uno de ellos, tiene la honra de poner en conocimiento de VS. 
que en el seno de la Exma. Diputación provincial que dignamente preside, se sirva ser intérprete 
del sentimiento con que el infrascrito deja de pertenecer a la misma por efecto de la expresada 

incompatibilidad, Juan Alcover.”242 
 

L’endemà, el dia 9 de febrer de 1886, el President de la Sala de Justícia, el Sr. 

Quintana Andrés, assenyalava que, atesa la renúncia de Joan Alcover Maspons al càrrec 

de Diputat provincial, que fins ara ostentava, per ocupar el de Relator, pel qual havia 

estat nomenat per Reial Ordre del dia 30 de gener, havia de prendre possessió el dia 11 

de febrer. 

Així, tal com estava previst, dia 11 de febrer de 1886 Joan Alcover a les onze i 

mitja del matí jurà amb solemnitat el càrrec de Relator i manifestà fidelitat a les lleis 

davant el Secretari i el President de la Sala de justícia de l’Audiència de Palma. El nou 

Relator, quan ja feia gairebé un mes que exercia tal responsabilitat, el 8 de març va 

rebre la notificació de la Reina Dona Maria Cristina i signada pel Ministre de Gràcia i 

Justícia, que li comunicava el seu nomenament amb aquestes paraules plenes de 

retòrica: 

 

                                                 
241 A l’expedient de l’Audiència consta un certificat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, 
signat pel Secretari de Govern que diu: “La Reina (q. D. g.), Regente del Reino, ha tenido a bien nombrar para 
la plaza de Relator, vacante en esa Audiencia, por haber sido nombrado Secretario de Sala del mismo Tribunal, 
Don Jaime Serra y Orell, que la servirá a Don Juan Alcover Maspons, propuesto, en virtud de oposiciones, en 
primer lugar de las ternas formadas por la Sala de Gobierno constituida en Junta calificadora, debiendo tomar 
posesión, para que tenga efecto este nombramiento dentro del término de treinta días a contar desde esta fecha. 
De Real orden lo digo a V. para los efectos consiguientes. Dios guarde a V. Y. m. a. Madrid, 30 de enero de 
1886.”  [ARM-JA,669] 
242 Certificat Audiència de Palma. [ARM-JA, 669]. 
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“Doña Maria Cristina, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina Regente de España. Por 
cuanto, con presencia del expediente instruido para la provisión de la Relatoria vacante en la 
Audiencia Territorial de Palma por haber sido nombrado para otro cargo Don Jaime Serra, que la 
desempeñaba, por resolución de treinta de Enero último, tuve a bien nombrar para revisarla, previa 
oposición, a vos, Don Juan Alcover y Maspons, propuesto en primer lugar de la terna elevada por 
la Sala de gobierno de la propia Audiencia constituida en Junta calificadora. Por tanto, es mi 
voluntad que, previo el juramento que con la solemnidad acostumbrada deberéis prestar, si ya no lo 
hubieseis verificado, seáis Relator de la Audiencia de Palma, y como tal, podáis usar y ejercer las 
funciones propias de este cargo, conforme a las leyes, ordenanzas y demás disposiciones vigentes; 
y mando al Presidente, Magistrados, y Fiscal de la indicada Audiencia y a todos sus subordinados 
y dependientes que os reciban y os tengan por tal Relator de ella, os guarden y hagan guardar las 
prerrogativas anejas a dicho cargo, haciendo que se os contribuya con los derechos que 
legítimamente devengareis con arreglo a arancel. Y de este título se ha de tomar razón en la 
Oficina de Hacienda correspondiente, la cual expresará haberse satisfecho los derechos que se 
adeudan por su expedición y también se harán constar en él los requisitos prevenidos en el Real 
Decreto de veintiocho de Noviembre e Instrucción de veintitrés de Diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y uno, sin cuyas formalidades será de ningún valor ni efecto. Dado en Palma a ocho de 
Marzo de mil ochocientos ochenta y seis. 

Yo, la Reina Regente. 

El Ministro de Gracia y Justicia / Manuel Alonso Martínez  ”243 
 

Al cap de poc, el dia 3 d’abril de 1886 el nomenament quedà ratificat pel 

president de l’Audiència, que signà el Reial Títol i la possessió del càrrec en la persona 

de Joan Alcover.244 I, com assegura Miquel Ferrà, fou “Relator, puntual i considerat, de 

l’Audiència de Balears.”245 

Mentrestant, aquella primavera de 1886 a Mallorca l’eufòria de la renovació 

electoral enardia la gent que portava la bandera del partit d’Antoni Maura. El dia 4 

d’abril es tornaren a celebrar eleccions generals, en les quals foren elegits Antoni 

Maura, Josep Cotoner, Miquel Socies Caimari, Pasqual Ribot i Joaquim Fiol, tots del 

Partit Liberal Fusionista. 

Amb la nova florida primaveral, que s’atansava pel cel de la barriada de la 

Calatrava, arribà el tercer fill de Joan Alcover i de Rosa Pujol. Eren les 11 de la nit del 

dia 15 d’abril de 1886 quan Gaietà Alcover Pujol esbossà el primer vagit. El temps 

dissipà les aspres nuvolades, que s’havien congriat en el cor de Joan Alcover envers el 

seu sogre, i la venguda del nou infant esborrà l’ombra de rancor que el tarannà geniüt de 

Gaietà Pujol Boada havia sembrat entre un i altre. Li posaren Gaietà, el nom de l’avi 

                                                 
243 Expedient títol de Relator de l’Audiència Territorial de Palma a favor de D. Joan Alcover Maspons, datat el 
el 8 de març de 1886 i firmat per la Reina Regent i el Ministre de Gràcia i Justícia Manuel Alonso Martínez.  
[ARM-JA, 34]. 
244 Certificació de l’acte signada pel secretari de l’Audiència: Don Cristóbal Serra Cloquell, Secretari de 
govern de l’Audiència Territorial de Palma de Mallorca, certficava  que “en once de febrero próximo pasado 
ante la Sala de justicia de esta Audiencia, prestó juramento y tomó posesión  D. Juan Alcover y Maspons de la 
plaza de Relator del mismo Tribunal para la que fué nombrado por Real orden de treinta de enero últimos. Y 
para que conste esta certificación visada por el Ilmo. Sr. Presidente y la firmo en Palma a tres de abril de mil 
ochocientos ochenta y seis.” [ARM-JA, 32]. 
245 Miquel FERRÀ: “Pròleg”, dins OC¸ de Joan ALCOVER, op. cit., pàg. XVII. 



 189 

Pujol. Era una demostració generosa d’afecte filial, enterbolit durant uns anys. Dos dies 

més tard del seu naixement, el 17 d’abril de 1886, a les 12 del migdia, Joan Alcover 

registrà davant el jutge del districte de la Catedral el que seria el darrer fruit del seu amor 

amb la seva Beatriu catalanesca i l’endemà mateix fou batejat a l’església de Santa 

Eulàlia. Al peu de la pila baptismal l’infant fou sostingut per Josep Alcover, en 

representació de Justí Benet (el marit de Pelegrina Guarch, la tia de Rosa Pujol), i pels 

braços de la tia àvia Catalina Alcover Jaume, que actuaren de padrins.246 Al cap de poc 

temps, Rosa Pujol enviava la nova al seu pare. Aquest, en saber que el seu tercer nét duia 

el seu nom, no pogué amagar la grata sorpresa amb satisfacció i, ben segur, que esvaí la 

fredor dels vells neguits. De sobte, aquell pare contrariat i engelosit veié la seva imatge 

reflectida en el nom d’aquell petit infant. Potser llavors el seu gest esquerp s’omplí de 

dolcesa paternal, que es traduí en regals per als seus néts i en dolces paraules per a la 

seva filla. Aquesta emotiva tendresa aflorava enmig del conflicte per l’herència, que 

encara seguia, en les paraules joioses que Gaietà Pujol, de Barcelona estant, enviava a sa 

filla el dia 10 de juny de 1886: 

 
“Apreciada hija: recibí la tuya, en ella veo que se rompieron todos los muñecos de la caja. Al 

mismo tiempo [veo] que al niño [que] tuviste, le pusisteis mi nombre de Cayetano y me parece que 
este será el más travieso de todos. 

Di a tu esposo que su procurador me pidió el testamento de tu abuela, pero como [el] dicho 
estaba agregado a la causa de tu abuela me es imposible darlo por no tenerlo. 

Al mismo tiempo dile que si queréis vender la casa de la calle Hospital ofrecen por ella hoy en 
día 10.000 pts.; no he querido decir nada al procurador por cuanto me parece [que] no le 
convendría.  

Para la de la calle Platería también hay comprador. Así que conteste si quiere venderlas o lo que 
quiera hacer, pues no todos los días hay compradores. 

Sin más expresiones a todos y un beso a los niños y mandad de vuestro padre. 

Cayetano Pujol.”247 
 

Feia un mes, el 15 de maig d’aquell 1886, que Joan Alcover havia demanat a 

l’Audiència de Palma un permís de quinze dies per poder atendre aquests assumptes 

particulars de l’herència de Rosa, que tenien entre mans advocats i procuradors de 

Barcelona i no paraven de requerir la seva presència. Mentrestant, segons es veu en la 

sol·licitud conservada a l’Arxiu del Regne de Mallorca, Joan Alcover havia deixat fins 

que tornàs tot el pes de la Relatoria en mans del seu amic i escriptor Joan Rosselló.248  

Gaietà Pujol i la seva filla Rosa mantengueren la comunicació per correspondència 

epistolar, encara que Gaietà cada dia tenia la vista més deteriorada i per escriure havia 

                                                 
246 [ARM-JA, 505]. 
247 Gaietà Pujol [ARM-JA, 503]. 
248 Expedient personal del Relator de l’Audiència de Palma Joan Alcover i Maspons  [ARM-JA, 669]. 
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de recolzar-se en la seva dona Josepa Nadal, que fou un gran puntal per aquest home 

esbucat. D’ara endavant serà ella qui acabarà les cartes que el seu marit fatigat escriu a 

la seva filla Rosa. Sovint es manifestava amb gran noblesa i sinceritat i li comentava 

l’estat llastimós en què es trobava el seu pare amb dolces paraules:  

 

“Querida Rosita: 
Hoy que tu papá te escribe después de tantos días transcurridos sin que él se apercibe de ellos, 

voy a decirte que le dispenses por lo muy ocupado que está y disgustos que tiene con todas estas 
cosas que tiene de embargos; como son tantos años, ya nadie se acuerda de quienes son. Ya te digo 
está más viejo y siempre se encuentra mal que no sé como vive, tu ya sabes su genio, puedes 
dispensarlo a la familia y rogar a Dios para que le ayude en todas sus cosas. 

Mucho me alegro que sigas bien tú y el niño y demás familia; tendría mucha alegría de 
poderos ver a todos, pero no puedo, tu papá está tan delicado y se vuelve tan corto de vista que 
muchas veces no puede escribir y no le dejo ni un solo día. 

Saludarás a toda la familia, besos a los niños y tú los recibirás de ésta que desea abrazaros. 

      Josefa Nadal.”249 
 

Les relacions entre pare i filla continuaren cordials i disteses, però sense grans 

efusions d’afecte. Potser aquesta eixutor afectuosa era fruit de la confrontació que havia 

causat la seva unió matrimonial, un fet que distancià i refredà els sentiments entre pare i 

filla. Malgrat tot, mantengueren la flama tènue que els unia pel vincle de la sang. 

Adesiara s’escrivien en ocasions ben assenyalades, com el dia de Santa Rosa, en què 

Gaietà felicitava la seva filla, tot mantenint enmig de la seva progressiva decadència 

l’esperit del comerciant que fou, sempre a l’aguait de poder atrapar una bona ocasió 

comercial. Així, el 26 d’agost de 1886 escrivia a la seva filla:   

 
“Apreciada hija: te felicito por tu santo que deseo lo pases bien en compañía de tu esposo e hijos. 

Por mi parte, me hallo en no muy buen estado por la disentería y fiebres. 
Di a tu esposo que haga una resolución en las casas que pida precios si quiere, pues como hay 

algún comprador todos los días los tengo en casa para [ver] si tengo respuesta; les he prometido por 
sábado[?].  

Sin más expresiones a todos y manda de tu padre. 

Cayetano Pujol.”250 
 

Però la carta de Gaietà Pujol anava acompanyada d’unes paraules de Josepa Nadal, 

la bona esposa que l’havia recollit enmig del naufragi de la solitud i s’havia emparat ben 

generosa d’aquest pobre home, com si es tractàs d’un fill fràgil i menut: 

      
“Querida Rosita: 
Deseo pases un feliz día de tu santo y que por muchos años lo puedas pasar con mucha salud y 

alegría en compañía de tu esposo, niños y demás familia. 
Ya ves por tu papá que no se encuentra muy bien hace más de diez días que no ha salido de casa: 

tan pronto está en cama como levantado; al principio me hacia estar con mucho cuidado; pero ahora 

                                                 
249 [ARM-JA, 503]. 
250 [ARM-JA, 503]. 
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está mejor, pero con esas fiebres que le han quedado y que no tiene gana; está más flaco que no 
parece el mismo; ruego mucho a Dios que le devuelva pronto la salud. 

Saludarás a tu esposo. Besos  a los niños y demás familia y tú recibirás un abrazo de esta, ya sabes 
[que] te quiere.        

Josefa Nadal”.251 
 
 
EL CAFÈ (1887).  L’AMISTAT AMB GABRIEL MAURA 
 

Joan Alcover era feliç: la vida li somreia amb braços gentils i generosa 

complaença. El 1886 havia deixat la Diputació Provincial per incorporar-se més de ple a 

la nova funció de Relator a l’Audiència de Palma. A la primeria de 1887, en liquidar 

l’herència de Pere Alcover Jaume, Joan Alcover va comprar als seus germans (Josep, 

Pere, Antoni, Lluís i Francesc, que aleshores tenia vint-i-set anys i residia a Cuba) la 

seva part de la casa paternal del carrer del Beat Alonso i n’esdevingué l’únic 

propietari.252 El poeta estimava la poesia i els petits plaers de la vida de cada dia. Li 

agradava la conversa familiar amb els amics entorn de la llar del foc amb una tassa de 

cafè a la mà, perquè li deixondia el geni poètic i l’allunyava de l’ensopiment. Amb 

l’aroma seductora d’aquesta planta tropical, que la considerà com una de les begudes 

més plaents que afavorien la felicitat de l’home, el febrer de 1887 volgué plasmar les 

seves virtuts benefactores a l’article titulat El Cafè,253 on ultra l’elogi d’aquest licor, el 

jove Alcover manifestava un afany de modernitat i una reivindicació de les petites coses 

de la vida quotidiana, perquè són l’essència de la petita felicitat. 

Amb l’entusiasme als ulls i la ironia als llavis, Joan Alcover a la prosa literària 

El Cafè convidava els amics a prendre “cafè ran del foc”, a fumar i a conversar amb 

franca harmonia. Com si fos el panegíric d’una bella ciutat o d’una alta dignitat, el poeta 
                                                 
251 [ARM-JA, 503]. 
252 Béns del seu pare que hereten els cinc germans: 1) Casa del C/ Beato Alonso, 60. Joan Alcover, d’acord 
amb els seus germans, els compra la seva part de la casa al preu de 16.667 ptes. i n’esdevé el propietari. 2) Casa 
a Gènova. Els fills varen cedir en l’usdefruit aquesta casa a la seva mare el setembre de 1885 i es varen 
comprometre a no vendre-la mentre la mare fos viva. El preu teòric era de 25.738,25 ptes. Pere Alcover i Jaume 
el 23 d’octubre de 1863 havia comprat a Dona Maria Rosa Colom aquest solar situat a Son Bono, on després 
construí aquesta casa. 3) Deu accions del Crèdit Balear (que Pere ja havia cobrat) a 470 ptes. cada una. 4) Crèdit 
contra Francesc Alcover i Maspons de 4.371,25 ptes. (És a dir, que aquest germà ja les havia cobrat per 
endavant, abans de la mort del pare.) Per l’escriptura de 17 de març de 1887 sabem que Francesc Alcover i 
Maspons residia a Cuba i, per aquest motiu, el representava el seu germà Pere en aquesta escriptura. [ARM-JA, 
13]. 
253 L’article El Cafè no es publicà fins al 1922 a la Catalana, V (31 de juliol de 1922), núm. 123, pàg. 321-323. 
Citat per Joan PONS I MARQUÈS a “Nota bibliogràfica”, dins OC, de Joan ALCOVER, op. cit., pàg. 793. El juliol 
de 1922 Joan Alcover envià per carta a Francesc Matheu aquesta “contarella” titulada El Cafè ―segons paraules 
del nostre poeta― “escrita fá... 35 anys! Si serveix (que ho dupto), li agrairé que la publiqui de seguida, per 
enviarla a un italià que em demana amb urgencia qualque cosa d’aquesta mena.” Carta del 9 de juliol de 1922 de 
Joan Alcover a Francesc Matheu, inclosa dins Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 115 i 
116. I nota 3 de Miquel Gayà, en què el curador assegura que Joan Alcover es refereix al seu treball El cafè, 
publicat a Catalana. 
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explicava als lectors l’elixir d’aquesta beguda i afegia en un rapte d’inspiració, potser 

irònica i meravellada per la màgia d’aquest filtre negre, aquestes paraules: 

 
 “Una gran escriptora francesa deia que per ella no hi havia pler més gran a la vida que la 

conversació.  
Jo afegiria que el complement d’aquesta felicitat és un poc de neu a la muntanya, vista de 

lluny de darrera els vidres, un poc d’ausina d’aquelles muntanyes cremant a la xemeneia, un 
xigarro i una tassa de cafè.  

El xigarro pot ésser d’estanc, a falta d’altres; el cafè ha de ser superior.  
El cafè s’assembla an els melons i an els poetes en què no hi ha cosa més rica si són bons, ni 

res més intolerable si són dolents. [...]  
Del cafè fabricat per mi an el de la minyona (mal m’està el dir-ho) hi va la mateixa 

diferència que dels Diàlegs de Plató a les històries de Rocambole. [...] 
Contempleu dins la tassa de porcellana aquest licor negre com la nit i brillant com les 

estrelles. Feis-lo brollar de dins la cullereta: veureu quina transparència d’àmbar i quina olor 
balsàmica. Beveu-ne uns quants glops; i si teniu la intel·ligència tèrbola, serà com posar oli a 
un llum. [...]  

El meu pensament beu dins aquesta tassa la llavor de les idees, la llum de les imatges, fins i 
tot el Diccionari de la rima; i, quan n’està ben abeurat, passa d’un món a l’altre amb quatre 
bots, per dins la fosca de lo desconegut, com un llagost de foc amb ales blaves i botadors 

elèctrics.”254 
 

Però el poeta, encara no satisfet del tot amb la seva pintura impressionista sobre el 

cafè, s’afanyava per trobar el parió d’aquesta essència màgica i prodigiosa en els 

clàssics. I la descobrí, inspirat pel misteri d’aquesta beguda celestial, a l’antiga Grècia, 

vora la Font de Castàlia, “on els poetes i els artistes s’inspiraven i bevien els seus 

ensomnis i les seves visons meravelloses.”255 Com en les faules antigues o en les 

rondalles meravelloses, Joan Alcover a la prosa literària El Cafè s’afigurava que, mentre 

contemplava l’estela boirosa, sorgia calenta de la tassa de cafè una donzella grega. 

S’imaginava com aquesta donzella, abans d’emprendre el camí, de fugir lluny de la seva 

pàtria, omplia el seu càntir amb l’aigua de la Font de Castàlia per fidelitat als déus de 

l’Olimp i perquè confiava que la glopada d’aquella aigua santa obràs dolces meravelles 

d’alegre companyonia, enmig de la solitud del seu romiatge. En el filtre negre el jo del 

narrador veié com després de tres dies i tres nits de llarg pelegrinatge cap a l’Orient, la 

donzella caigué rendida per la fatiga a l’ombra d’un arbre i l’àmfora recolzada a la soca, 

lliscà i escampà tota l’essència que contenia pels seus voltants. L’aigua de la Font de 

Castàlia obrà un prodigi semblant al del cafè, car el poeta observà que 

  
“De la terra humida d’aquella aigua miraculosa, besada pel sol, nasqueren llavors unes plantes 

inconegudes de flor blanca com la neu; i dins poc temps n’hi hagué per tot el camp.  
Hi picaren els aucells; i els xotets pasturant ne menjaren.  

                                                 
254 Joan ALCOVER: El Cafè,  op. cit., pàg. 323. 
255 Ibídem, pàg. 324. 
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I els aucells exhalaren melodies mai sentides; i els anyells saltant i belant, com esperitats, quasi 
parlaren; i els pastors s’ho miraren plens d’astorament i de sorpresa, sense donar-se compte de 
semblant exaltació.  

Aquella flor blanca, filla del sol d’Orient i de l’aigua  de la font de Grècia, era la flor del cafè.”  
(OC, 324) 

 

   Amb aquesta flor meravellosa, que tenia la bellesa de l’Orient i l’elixir de Grècia, 

Joan Alcover culminava l’elogi de les virtuts d’aquest “filtre negre”, tot comparant-lo 

als “fills de Cam, que és el color dels desterrats.” I potser de tots els distingits pel do de 

l’art poètic, que els singularitza de la grisor del conjunt. Una beguda que fecunda els 

esperits, semblant a la l’aigua miraculosa que “bevien els antics a les ones clares de la 

Font de Castàlia, a on va omplir la seua gerra la donzella grega feel als déus 

olímpics.”256 Per a Joan Alcover el cafè era un filtre poderós, semblant al nèctar dels 

déus, que “ens tramet la locura de la inspiració”, ens “obri les potències i fa brostar la 

fantasia, com la pluja d’abril.”257 

      Amant de la reflexió i de la conversa, Joan Alcover acudia a prendre cafè a les 

tertúlies  del Círculo Mallorquín, on un grup d’homes, corpresos per la flama de l’art i 

de la literatura, es reunien entorn del poeta Josep M. Quadrado, que els guiava amb la 

llum de l’ideal pels viaranys de la poesia. En el llindar de la memòria de les paraules del 

mateix Joan Alcover, l’endevinam assegut a la butaca del Círculo entorn de Quadrado, 

del mestre de la poesia, que parlava de les noves tendències literàries, mentre el poeta, 

seduït pel perfum aromàtic del cafè, contemplava “dins la tassa de porcellana aquest 

licor negre com la nit i brillant com les estrelles”. S’adelitava de fer brollar amb la 

cullereta la transparència d’àmbar i l’olor balsàmica, que destil·lava la planta aromàtica 

venguda de l’Orient. En bevia uns quants glops i la seva ànima es deixondia lluminosa i 

la seva intel·ligència brollava ufana. Embriagat pel seu nèctar, el paladar del poeta 

s’omplia de clarors i la seva ment es badava inspirada a la reflexió.  

En aquestes tertúlies que Joan Alcover descriu a El Cafè sovint coincidia amb 

Gabriel Maura, a qui admirava des de la tendra adolescència per les seves dots d’artista 

genial, sobretot quan descrivia algun personatge o alguna anècdota amb l’expressió viva 

del seu llenguatge. Mentre fluïa la conversa amical, Joan Alcover surava per les ones 

d’aquell elixir negre i navegava embriagat per les dots oratòries i per la paraula 

exquisida del gran amic Gabriel Maura. Joan Alcover se sentia emportat per la paraula 

encisadora de Gabriel Maura, que brollava del seu esperit elevat i de la seva capacitat de 

                                                 
256 Ibídem. 
257 Ibídem. 
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penetrar en el misteri de la naturalesa humana i en l’ànima de les coses, com si en fos un 

intèrpret privilegiat. Llavors reia de les seves ocurrències, car ―segons apunta al pròleg 

d’Aigoforts de 1913― “donde está él, no falta la risa, el asombro ante sus estupendas 

ocurrencias...”258 Al costat de Gabriel Maura, Joan Alcover sentia la carícia de l’amic, 

que acaronava la seva ànima amb la dolcesa de les seves paraules, car la bondat del seu 

cor era tan gran que, sovint, es feia seves les preocupacions que li manifestava Joan 

Alcover. El nostre poeta trobà en Gabriel Maura el refugi i el conhort de l’amistat 

fraternal: 

 
“Conocerle, aquilatarle, graduar la magnitud de su figura, mucho más excepcional de lo que 

puedan imaginarse aún aquellos que se sintieron deslumbrados por el llamear bravío de su ingenio; 
saber que aquel ingenio, apenas cultivado, con ser tan admirable, no era más grande que su 
corazón; haber experimentado el nervio, la intensidad, el relieve con que el fermento humano 
palpitaba en aquel varón tan digno de este nombre, y saber que fui amigo suyo, predilecto, es para 
mí, lo confieso, motivo de ufanía.  

Él fue el primero en compartir mis tribulaciones y mis alegrías, y en esas horas de incertidumbre 
en que esperamos la solución de algún problema vital, era yo, el interesado, quien tenía que calmar 

sus nervios excitados por la impaciencia.”259  
 

Amb ell compartia la visió impressionista que traçava de les coses amb art poètic 

i poderosa ploma, car sabia il·lustrar el discurs improvisat i saborós amb quatre 

pinzellades, que retrataven a la perfecció la fisonomia de les coses i de les persones, 

visibles als ulls o al pensament. 

 

L’EDICIÓ DE POESÍAS (1887) 
 

Per aquesta època Joan Alcover escrivia versos, però encara no se sentia cridat a 

la vida literària per una alta missió que l’obligués a reflexionar seriosament sobre la 

millor manera de complir-la. La seva vocació de poeta, “més inclinada a admirar que a 

produir”, es deixava seduir per l’aura de mundanitat que surava pels cercles socials de 

l’època bamba. Empès per l’egoisme i la vanitat de triomfar, s’inclinava més per 

l’expressió poètica castellana, perquè era la que gaudia d’un major prestigi social i havia 

de ser més ben rebuda per la generalitat. Immers en les aigües d’aquest diletantisme 

poètic, la primavera de 1887 ja tenia en premsa un volumet de poesies castellanes. El 

dissabte 5 de març de 1887 el setmanari La Roqueta, periòdic independent, anunciava a 

                                                 
258 Joan ALCOVER: “Gabriel Maura y Montaner. Conferencia pronunciada en la Asociación de la Prensa el 6 de 
febrero de 1913. Impresa como prólogo a la edición de Aigoforts (Palma: Tous, 1913)” dins OC, de Joan 
ALCOVER, pàg. 604-611. 
259 Ibídem, pàg. 604-605. 
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la secció “Pedres menudes” la imminent publicació d’un tomet de poesies de Joan 

Alcover, amb aquestes paraules: 

 
“Està pròxim a veure sa llum, d’un dia a s’altre, un tomet de poesies des nostro amich En Juan 

Alcover, amb un pròlech d’una altre amich no menos benvolgut, En Gabriel Maura. 
Tothom sap que n’Alcover no fa versos per ferné; sinó que diu coses veres, interessants y 

humanes; qu’és un escriptó pulcre y un pensadó sèrio y engiñós. 
Ningú podrà creure que sia s’amistat lo que mos fassa dí axò. Tant és axí, que tenim més de 

docents amichs de qui no heu hem dit ni heu direm may. 

Podeu estarne ben segús.”260 
 

Un mes més tard, el 9 d’abril de 1887, la secció “Pedres Menudes” de La Roqueta 

ja notificava amb paraules ben col·loquials que Poesías havia sortit a la llum: 

 
 “Vos recordau de que, fa cosa d’un mes, vos anunciàrem sa publicació d’un tomet Poesies den 
Juan Alcover? 
 Idò, aquest tomet ja ha sortit a llum, segons veureu a s’anunci qu’en publicam en aquest número. 
 Si vos diguéssem qu’és un bon llibre, que dóna gust llegirlo, y que mereix en justícia ets elogis 
qu’en fa En Gabriel Maura, en es bell Pròlech que li ha escrit, ¿vos ho creuríau? 
 ¿O sospitaríau si és sa bona amistat sa que mos ho fa dí? 
 Idò aposta no vos ho direm. 
 Però també n’estam segurs de que no vos ne penedireu d’haverlo comprat. 

 Llegiulo, y mos ne tornareu resposta.”261 
  

Encara La Roqueta incorporava, a l’apartat final de la revista “Anuncis, crides i 

reclams”, la publicitat del llibre, amb el títol traduït al català de Poesies castellanes y 

qualcuna en mallorquí. El bell tomet, que constava de 256 pàgines, es venia a les 

principals llibreries per una pesseta i mitja.262  

Era el primer volum de poesies de Joan Alcover, dictades per la Musa castellana, 

la llengua dominadora, que llavors als seus ulls era més gentil i esplendorosa que la 

catalana. Joan Alcover encara no tenia prou fe en les seves forces per esperar de l’altra 

banda del mar la compensació dels sufragis que a casa seva, a les terres de parla 

catalana, li mancaven.263 Però el camí gairebé ja estava trillat quan el poeta sentia 

bategar la poesia per les seves venes, perquè havia begut el primer nèctar poètic en la 

flama dels grans mestres del Segle d’Or de Castella i s’havia emmirallat en els ritmes de 

l’antologia el Pensil de las musas castellanas, que havia descobert durant l’adolescència 

en els prestatges de casa seva. Aquestes lectures no solament determinaren l’atracció 

                                                 
260 La Roqueta, núm. 10 (5 de març de 1887), pàg. 4. [La Roqueta, �ova edició facsímil. Primera època, 1 
gener al 31 de desembre de 1887. (Palma: Lluís Ripoll editor, 1974).]  
261 La Roqueta, núm. 15 (9 d’abril de 1887), pàg. 3.  
262 Ibídem, pàg. 4. 
263 Vegeu Joan ALCOVER: “Discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès l’octubre del 1906 amb motiu del 
Congrés de la Llengua”, OC, pàg. 277. 
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irresistible per la Musa castellana, sinó que li forniren els metres que el jove aprenent 

plasmà en aquest primer volum titulat Poesías (1887).  

El llibre va aparèixer publicat a Palma a la Impremta Biblioteca Popular. La 

primera edició de Poesías el 1887 contenia cinquanta composicions castellanes 

originals, de les quals set s’aplegaven sota el títol d’Apólogos. Poesías recollia un bon 

grapat de poemes ben diversos, que abastaven composicions de caire reflexiu, com Mi 

libertad, La Seo, El nido, El retrato, La siempreviva, Belleza inmortal, Lenguaje 

poético, El sepulcro, En la gruta de Artá, Travesía, En el álbum de M. de A... Algunes 

altres de tall més sentimental, una mica a l’estil de Bécquer, es trobaven reunides sota 

l’epígraf de “Hojas al viento”, que anaven precedides per dos apartats de poesia 

narrativa de caràcter sentenciós o moral a l’estil de les faules antigues d’Iriarte o de 

Samaniego i de Ramon Llull al poema La nube y la fuente. Entre aquestes dues sèries 

d’apòlegs, Joan Alcover incorporava tres poemes escrits en llengua catalana: Dins lo 

temple i Per un àlbum, que aplegaria de bell nou a Cap al tard, dins la secció de 

“Juvenils”, i A S. A. I. i R. l’Arxiduch d’Àustria En Lluís Salvador..., llegit el 25 de 

gener 1877 en representació dels poetes mallorquins per homenatjar l’il·lustre príncep, 

que tant havia fet per la cultura de Mallorca, arran de la festa literària de Miramar que sa 

altesa imperial convocà per celebrar la diada de la Conversió de Ramon Llull. Al 

conjunt d’aquestes cinquanta composicions líriques i narratives, que aplegava el volum 

de Poesías, s’afegien els sis poemes de Victor Hugo (Oriental, �octurno, La rosa y la 

tumba, Anacreonte, Canción i Canto de guerra turco), d’un marcat to romàntic de gust 

oriental i amb pinzellades fúnebres, que Joan Alcover versionà al castellà. Però d’aquest 

ram de poesies diverses, voldríem assenyalar-ne algunes, com Mi libertad, La Seo, El 

retrato, Belleza inmortal, El sepulcro o Travesía, que criden l’atenció del lector atent 

per la profunditat reflexiva dels seus versos, atès que el poeta hi desplega les ales del 

seu jo més íntim.  

Aquesta primera edició anava acompanyada d’un pròleg molt elogiós de Gabriel 

Maura, el germà del polític Antoni Maura. L’autor d’Aigoforts l’havia redactat a Palma 

el 26 de febrer d’aquell any per complaure l’amic que feia versos i compartir la seva 

joia poètica: 

 
 “Sólo el deseo de corresponder a la cariñosa indicación de nuestro amigo de siempre, autor de 
este precioso volumen, y la consideración de que nuestras líneas han de servir, cuando menos, para 
hacer resaltar por contraste los primores encerrados en este libro, han podido inducirnos a 
escribirlas y a que prestasen sombra y abrigo innecesarios a tan brillantes flores y a tan sabrosos 
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frutos del ingenio. [...] Juan Alcover ha reunido en este volumen gran parte de las poesías que en 
épocas y situaciones bien diversas de su vida han brotado de su corazón y de su alma. 
 Este pequeño tomo viene a ser el labrado cofrecillo en que estaban encerrados los tesoros de la 
mente y las flores de la inspiración y las lágrimas del sentimiento. [...] En todas y en cada una, en 
cualquiera de estas composiciones campean la espontaneidad y el vigor del pensamiento y la más 
artística expresión, siempre concentrada y siempre tersa y cristalina. Estas cualidades unidas a un 
lenguaje fiel y correcto, son a nuestro juicio las más notables y valiosas, porque suelen ser, por 
desgracia de la literatura y del arte, las más raras, pues cada día crece la inundación de tomos de 
poesías y de composiciones sueltas que sólo sirven de pretexto para ocultar entre la rima alguna 
vaciedad o para adornar con hojarasca de los desmoches del Parnaso los frutos podridos de algún 
espíritu enfermo e impotente. 
 En ninguna de las poesías de Alcover ni siquiera en las que puedan parecer insignificantes a 
algunas inteligencias especiales, deja de percibirse la riqueza de sentimiento o la profundidad de 
raciocinio y el largo alcance de la escrutadora mirada del pensador y del poeta. La forma 
humorística le sirve únicamente para suplir con la risa el grado de intensidad y de fuerza  que tal 
vez sería difícil alcanzar con el llanto, porque a la amargura de ciertas risas no hay amargura de 
lágrimas comprensible.”  (OC, 343-345). 

 
 Les paraules elogioses de Gabriel Maura traspuen el to afable que pretén 

complaure l’amic i vol compartir amb generosa fraternitat el triomf i els tresors 

espirituals del poeta com si fossin les joies més preuades. Gabriel Maura s’afanyava per 

ressaltar les perles del llibre com a perfums delicats, plens de matisos esculpits amb la 

mirada profunda i escrutadora del poeta i del pensador. Però, encara que n’intuïa 

possibles defectes, els justificava com a fruits naturals de tota obra humana. Assegurava 

que el volum contenia poesies diverses, inspirades en diferents moments de la vida, la 

majoria sorgides com a flors espontànies, adés del sentiment adés del pensament, totes 

amarades de gran intensitat i embolcallades en una expressió humorística. 

  Malgrat la bona voluntat de Gabriel Maura, que amb paraules benèvoles 

elogiava el bon amic, Poesías era un volum primerenc i juvenil, com reconeixeria el 

mateix Joan Alcover denou anys més tard. El 1906, amb la perspectiva de la maduresa 

poètica i intel·lectual, el poeta definia tota la seva poesia castellana, com el fruit de “la 

verdor de la jovenesa, poc inclinada a obrir al públic de pinta en ample les intimitats del 

cor;” perquè el poeta, empès per “l’orgull, avar de llàgrimes, que refrena l’emoció per 

elegantitzar-la i mescla una punta d’ironia amb les efusions de la tendresa,” li “feien 

preferir la Musa de l’enginy, de la invenció, de la gràcia, de la fantasia, a la Musa del 

sentiment; l’agredolç d’una amable filosofia poètica a les franques expansions de 

l’ànima.”264 

D’aquest graciós pom de poesies castellanes, el poeta i narrador Gabriel Maura 

destacava Mi Libertad com una de les millors de tot el llibre. La poesia segons 

explica Joan Alcover fou inspirada en un passatge de la novel·la històrica Ivanhoe de 
                                                 
264 Joan ALCOVER: “Discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès l’octubre del 1906 amb motiu del Congrés de la 
Llengua”, OC, pàg. 277-278. 
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Walter Scott, en el moment en què el bufó Wamba de la britànica llegenda en recobrar 

la llibertat exclama que no sap què ha de fer amb ella, atès que n’ha perdut l’hàbit.265 

Igualment com el personatge de Walter Scott, el jo poètic, a l’hora d’abastar la llibertat 

per emprendre el rumb de la vida, tampoc no sap quin camí ha de triar, perquè, en 

assaborir-la en tota la seva magnitud, descobreix la misèria i les limitacions de la seva 

ànima. En aquesta poesia, Joan Alcover, tot just ha assolit el cim de la vida i ha estat 

investit amb la toga de lletrat, expressa amb nostàlgia el sentiment d’ocell engabiat, que 

el 1903 trobarem al Voltor de Miramar, car intueix el seu destí i endevina el seu drama 

de poeta encadenat a la taula del buròcrata. Amb la responsabilitat que la vida madura i 

l’exercici de la Jurisprudència li imposen, Alcover evoca les experiències viscudes a la 

infantesa com a roses esfullades, tristes penyores del paradís perdut. A la cruïlla de 

camins, ha arribat l’hora d’escollir i el poeta s’ajup davant la llibertat, que l’observa 

amb serenitat, perquè es col·loqui sobre les fràgils espatlles l’augusta capa de lletrat i 

cenyeixi sobre el seu cap reflexiu la diadema del buròcrata. Però el pas és definitiu i el 

temps implacable. Com un heroi, assaltat pels dubtes i perseguit per vagues 

pressentiments, es mostra decidit a emprendre el nou camí triat, que endevina fosc i ple 

d’incerteses. Amb el pes de la nova obligació professional sobre les espatlles, el poeta 

albira les roses no collides, s’adona que el temps ha volat com una estela fugaç i ara no 

pot recuperar les joies esvaïdes en el camí de la vida. És el goig i alhora el temor que la 

professió imposa en l’exercici del treball, realitzat amb  responsabilitat i maduresa 

intel·lectual:     

 
  “Llegué a la cumbre de la vida, en donde 
  la libertad, mirándome serena, 
  puso la augusta clámide en mis hombros 
  y en mi sien la diadema. 
 
  Pláceme el atavío, mas os juro 
  que de esta noble condición me pesa, 
  y no sé qué pavor me infunde al alma 
  la investidura nueva.   [...] 
 
  Así vacila el corazón, en tanto 
  que ante mi vista, atónita y suspensa, 
  los mil caminos de la vida se abren 
  entre las hondas breñas. 
 
  Oscuro el porvenir, de sus entrañas 
  surge veloz e iluminado queda 
  el tiempo a nuestra espalda, sin que nunca  
  su rotación suspenda;  [...] 

                                                 
265 Vegeu Joan ALCOVER: “Notas a las Poesías castellanas”, OC, pàg. 551. 
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  Oigo diversas voces que me llaman, 
  y ante mi vista, atónita y suspensa, 
  se abren los mil caminos de la vida 
  entre las hondas breñas. [...] 
 
  ¿Adónde iré? Presentimientos vagos 
  en el alma proféticos se elevan, 
  como en oscura cripta tenue rayo 
  flotando en las tinieblas.”                (PC, 491-494) 

 
Els vagues pressentiments que l’ànima del poeta albirava a la llunyania es 

confirmaren al cap de poc temps. Quan ja feia uns anys que Joan Alcover exercia la 

carrera d’advocat, el pes de la toga de lletrat ofegava les ànsies del poeta, que anhelava 

volar pels espais de l’ideal. Aquesta amarga sensació s’acusà a partir del moment en què 

guanyà les oposicions de Relator de l’Audiència, perquè la cadena del càrrec era encara 

més fèrria. Aquest sentiment de recança, es manifestà al poema En el Álbum de M. de A, 

dedicat a Manuela, una dama gentil i somniadora que coneixia el goig inefable de la 

poesia com Joan Alcover. Convidat per Manuela a polsar la lira del poeta i aclaparat per 

la muntanya de papers i per la grisor de la feina quotidiana que li ho impedien, Joan 

Alcover expressà el drama del seu esperit amb l’al·legoria del cigne empresonat dins la 

closca d’una tortuga, com expressen els versos d’En el Álbum de M. de A: 

 
 “Desde que vivo entre papel sellado, 
 como un cisne encerrado 
 en la concha de tortuga [...] 
 ¿cómo he de permitirme ni una fuga 
 al mágico país donde solía 
 fantasear, con plácido abandono, 
 en los brazos de la dulce poesía?”  (PC, 569) 
 
Aquest tema del poeta enclaustrat era el preludi que anys més tard, vers el 1903, 

desplegaria amb més intensitat dramàtica al poema El voltor de Miramar, inclòs a Cap 

al tard (1909). A En el Álbum de M. de A., el poeta, afligit per l’opressió i per 

l’esclavitud dels expedients, evocarà el passat d’una joia fugitiva en què el seu 

pensament podia volar per l’horitzó, abandonat a la placidesa i a la poesia. Ara, però, 

tan sols pot albirar aquesta felicitat com un ideal de vida només assolible pel pescador, 

pel pastor, pel llaurador i pel miner, homes senzills que treballen la terra i poden 

esplaiar son esperit pels espais de l’infinit. És el tòpic del beatus ille, del qual parlava 

Horaci, que esdevé inassolible per al buròcrata que escriu aquests versos: 

 
 “Feliz el pescador que canta y rema, 
 en su pobreza extrema; 
 feliz el que guardando su ganado, 
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 al pie de las encinas reclinado, 
 puede soñar despierto; 
 feliz el que rotura 
 la madre tierra, de sudor cubierto, 
 o en la profunda mina 
 el oro arranca de la roca dura; 
 y en tanto que su frente 
 a la fatiga material se inclina, 
 puede vagar libérrima su mente. 
  
 No así mi pensamiento 
 que la baluma oprime 
 de curialescas fórmulas sin cuento, 
 y el mismo jugo exprime 
 en su ingrata tarea 
 que el artista sublime 
 cuando sus obras luminosas crea.”  (PC, 569-570) 
   

Amb el pensament constret pel mecanisme rígid del llenguatge jurídic, es 

retallaven les ales del poeta, que anhelava volar pels amples horitzons de l’art com 

antany solia fer. Mes ara, que estava reclòs dins la presó freda de l’Audiència, 

demanava a Manuela, la dama que coneixia el seu anhel de volar pel blau de l’infinit, 

que es compadís de la seva ànima proscrita de la poesia i condemnada a vagar entre les 

reixes de la burocràcia.   

Aquesta sensació d’insatisfacció constant que Joan Alcover sentia envers la 

feina diària de l’Audiència, la tornà a remarcar el maig de 1912 quan esbossà el 

panegíric de Joan Maragall, que també havia estudiat lleis i com ell havia compartit 

l’anhel per la poesia. Així en referir-se a l’autor de L’elogi de la poesia que, destinat a 

seguir la tradició industrial del seu pare, preferí els estudis de lleis, Joan Alcover 

assenyalà aquest desencís per la prosa grisa que ell també havia experimentat amb 

aquestes paraules: 

 
“Si en lloc de néixer en la casa d’un industrial hagués vengut al món en la d’un home de lleis, 

hauria comprès que la poesia s’espanta molt més del Zúñiga i el Manresa que del llibre Major i 
del Diari. Res tan oposat a la doctrina de la paraula viva, com la terrible servitud dels qui parlam 

i escrivim, per ofici, de coses que ordinàriament no ens interessen.”266 
 
La Seo és un poema històric, dedicat “Al Sr. D. Teodoro Alcover, Deán”, oncle 

patern de Joan Alcover, que es consagrà a l’Església i esdevingué degà de la catedral de 

Palma. El poema, que consta de trenta-una estrofes de cinc versos, recrea dos temes 

propis dels Jocs Florals, la Pàtria i la Fe, a l’estil de Vicent W. Querol. El poeta, corprès 

davant la Seu, contempla aquest monument de gallarda arquitectura i celebra amb 

                                                 
266 Joan ALCOVER: “Joan Maragall”, OC, pàg. 202. 
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nostàlgia romàntica els sis segles de la seva existència, sis segles d’història a les seves 

espatlles. Amb l’emoció als ulls, ens descriu l’august i majestuós temple gòtic i ens 

acosta a la grandesa d’aquesta “mole sacrosanta” de torres ideals, suspesa “entre la mar 

y el cielo,” que fou l’emblema de la Mallorca cristiana, erigida pel rei Jaume I el 

Conqueridor per festejar la seva victòria sobre les tropes musulmanes, que habitaven 

l’illa. Com féu Josep Lluís Pons i Gallarza a L’olivera mallorquina, la Seu, bastida com 

una regina de posat impertorbable als peus de la ciutat, que ha vist desfilar per la seva 

entrada onades de generacions, representa la perennitat enfront de la fugacitat de la vida 

humana i esdevé el testimoni únic del fluir de la història de Mallorca d’ençà de 

l’arribada de Jaume I amb les tropes catalanes. Descrita en termes simbòlics per Joan 

Alcover com la consagració dels ideals més enlairats del nostre poble, la Seu ostenta la 

seva grandesa esvelta, presideix la vida quotidiana de la ciutat, l’embolcalla en aromes 

de místics ensomnis i suspèn l’ànima del viatger que s’hi acosta corprès, sobre el qual 

escampa místiques aromes d’una vida perdurable. 

Anys més tard Miquel Ferrà al pròleg de les Obres Completes de 1951 destacà la 

força evocadora de les estrofes místiques i patriòtiques de La Seo. Joan Alcover en 

aquest poema rememora com la Catedral de Mallorca fou bastida entre el mar i el cel sis 

segles abans per Jaume I el Conqueridor per coronar de glòria el triomf de la Mallorca 

cristiana sobre l’imperi de la mitja lluna enrogida de l’Orient, que plorava la seva 

derrota amarga.  

Al poema El retrato,267 escrit per la Pasqua de Resurrecció a l’esplendor dels 

vint anys, el poeta evoca emotives escenes de la tendra infantesa al costat de l’avi patern 

Joan Alcover de Sóller, que era violinista. Atalaiat davant el retrat de l’avi que penjava 

en el menjador de casa seva, s’endinsa en l’ànima del pare del seu pare, que l’escriptor 

costumista Pere d’Alcàntara Penya, bon amic de la família, havia plasmat amb pinzell 

destre. Immers en el record, reviu les vivències més íntimes del seu passat infantívol: 

ressegueix les seves passes vacil·lants per dins el temple, acompanyat de l’avi que 

l’aixeca en braços i l’acosta als peus de Jesucrist perquè li besi les nafres. Ara endevina 

el gest bondadós del padrí violinista, quan horabaixenc inclinava el cap consirós vers les 

ones blavoses de l’ample mar, mentre el seu nét jugava damunt l’herba vora el canó de 

bronze del baluard antic. Llavors es veu recolzat sobre els genolls de l’avi, mentre la 

seva mirada d’infant encuriosit esguarda amatent les estampes de sants que li mostrava 

                                                 
267 Vegeu l’apartat titulat “El naixement i la infantesa de Joan Alcover i Maspons”, on ja ens hem referit a 
aquest poema. 
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entusiasmat. Encara en la llunyania del temps escolta, amb l’emoció als ulls, l’estol de 

notes màgiques que sorgien harmonioses del seu violí i l’adormien vora el bressol. El 

poeta, entendrit pel record de l’avi violinista, s’afanya a immortalitzar amb la seva 

ploma el retrat del pare del seu pare, que deixà sembrada la llavor de l’art en el seu cor 

perquè la continuàs amb la seva lira. Joan Alcover, en un gest de gratitud, dedicà el 

poema a l’autor de La colcada, que pintà de memòria l’expressió de l’avi vint anys més 

tard de la seva mort i l’immortalitzà en aquesta pintura, talment com si fos una imatge 

viva. Aquesta composició romàntica de to nostàlgic i de ressons poètics a l’estil del 

poeta valencià Vicent Wenceslau Querol segons parer d’Antoni Comas s’avança a 

la profunditat elegíaca que més tard trobarem magnificada a les elegies  de Cap al tard. 

Belleza inmortal268 és una composició lírica que fou impulsada per la febre 

amorosa del poeta en plena joventut i escrita a l’estil de Bécquer, tot seguint els ideals 

de Bellesa que cercaven els poetes del Dolce stil novo, Dante i Petrarca. Joan Alcover, 

que llavors polsava les cordes de la seva lira tant al compàs de la llengua castellana com 

de la llengua catalana, el 1875 ja havia publicat al Museo Balear el sonet S’Hermosura, 

que és la primera versió de Belleza inmortal en llengua catalana. Ambdues 

composicions, tant Belleza inmortal com S’Hermosura, vessen aquella alenada 

romàntica de recerca constant d’una bellesa espiritual, que s’enfila més enllà de la vida 

que el temporal s’endú, i ambdues enllacen amb l’essència filosòfica del Cant Espiritual 

de Joan Maragall i potser vessen un ressò d’Ausiàs March, segons comentà el 

mateix Joan Alcover al poeta català amb aquests mots:   

 
“La idea del Cant Espiritual me recorda un sonet que vaig escriure quan era noi. Crec que es 

deia Belleza inmortal. Hi expressava l’aspiració de la continuïtat d’aquesta vida en l’altra, 
personificant-la en l’enamorada i acabava 

 
 Jo no sé amb quins colors, quina semblança 
 se veuen els esperits dins lo deliri 
 d’amor que encén la divinal esfera. 
 Mes si no he de sentir trista enyorança, 
 feis, Senyor, que el Cel també la miri 
 amb sos ulls blaus i rossa cabellera. 
   
Perdoni’m la petita vanaglòria d’aquesta retirança, indirecta i remota. He citat a la bona de 

Déu, sense classificar ni escollir.”269 
 

Certament, que Joan Alcover citava de memòria i al cap de tants d’anys confonia 

els versos del sonet S’Hermosura amb el títol de Belleza inmortal de la versió 
                                                 
268 Vegeu l’apartat titulat “Coneixença  de Rosa Pujol  i  Guarch”,  on ja ens hem referit a aquest poema. 
269 Carta de Joan Alcover a Joan Maragall, datada el 10 de març de 1911. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg.705. 
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castellana, que són la plasmació d’aquest pensament filosòfic i d’aquest desig incessant 

del poeta d’estendre la vida terrenal en el més enllà inconegut, tal com el 1911 

implorava Joan Maragall en el seu Cant Espiritual.  El poeta, com Joan Maragall, es 

mostra enamorat de la Bellesa de la vida terrenal, identificada en la mirada i la rossa 

cabellera de l’estimada, que calma el seu patiment i suspèn la seva ànima pel vast 

infinit. En plena joventut d’esplendor vitalista, Joan Alcover no solament se sent atret 

per la Bellesa terrenal de la dona com a motiu literari, sinó que el sonet esdevé una 

reflexió moral sobre la caducitat de la vida, que sona com un prec adreçat a Déu, 

semblant al que el 1911 féu Joan Maragall en el Cant Espiritual: 

   
  “Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira 
  Amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre, 
  Què més ens podeu dar en una altra vida? 
 
  Perxò estic tan gelós dels ulls, i el rostre, 
  I el cos que m’heu donat, Senyor, i el cor 
  Que s’hi mou sempre... i temo tant la mort! 

  Amb quins altres sentits me’l fareu veure 
  Aquest cel blau damunt de les muntanyes, 
  I el mar immens, i el sol que pertot brilla? 
  Deu-me en aquests sentits l’eterna pau 

  I no voldré més cel que aquest cel blau.”270  
   
Quan Joan Alcover llegí aquests versos de Joan Maragall del llibre Seqüències, 

s’hi reconegué i recordà les estrofes de la seva joventut, en què hi bategava una mateixa 

flama. Joan Maragall, enamorat de la vida terrenal, interrogava al Creador “per què 

aclucà’ls cercant un altre com?”, atès que havia fet el món tan bell als seus ulls. De 

manera semblant, Joan Alcover també desitjava veure en el més enllà la mirada de 

l’estimada tal com era en la vida terrenal. 

Si a La Seo Joan Alcover, impressionat per la figura gegantina d’aquest monument 

gòtic obert al mar, descriu la fisonomia externa de la catedral, a El sepulcro271 penetra 

en el seu recinte sagrat. Amarat del silenci misteriós que l’embolcalla, rememora 

l’arribada d’Alfons XII a la badia de Palma i la visita que féu a la Catedral, on el bisbe, 

amb un canelobre a la mà, li descobrí el Sepulcre de Jaume II de Mallorca, davant les 

despulles del qual el jove rei vestit de púrpura resà una pregària. Immers en aquesta 

escena d’un romanticisme exacerbat, el cor del poeta de Poesías bat les ales del seu 

                                                 
270 Joan MARAGALL: Poesia. Edició crítica a cura de Glòria CASALS (Barcelona: Edicions de La Magrana, 
1998), pàg. 814. 
271 Vegeu l’apartat que porta per títol “Visita del Rei Alfons XII a Mallorca: El Sepulcro”, on ja ens hem 
referit a aquest poema. 
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pensament i amb ploma àcida desfà el tòpic tan fressat pels autors del Segle d’Or de 

les lletres castellanes, com Calderón de la Barca, Lope de Vega... que afirmava que la 

mort iguala l’humil i el poderós, el pobre i el ric. Convençut que aquest pensament és 

una fal·làcia, Joan Alcover assegura rabent que “la helada mano de la muerte / no a 

todos tiende su piadoso velo.” Perquè, de l’home humil, qui se’n recorda? Només Déu 

el coneix i el jutja. En canvi, el record dels reis persisteix més enllà del temps, tant per 

l’esplendor que deixaren com per la maldat que escamparen, car “las frentes coronadas 

flotan / sobre el despeñadero de los siglos...” 

Joan Alcover, submergit en la filosofia de John Ruskin, per a qui la Natura és el 

seu mestre i el principal motor de la vida i de l’art, trobà en les Coves d’Artà el filó 

d’una bellesa autèntica, d’un art superior al que la mà de l’home pot bastir. En veure 

plasmat en aquest racó del paisatge de Mallorca aquest prodigi artístic de la naturalesa, 

cisellada amb perseverança, gota a gota, per la mà divina, la seva ploma, enamorada de 

la natura i de l’art, com la de Ruskin, deixà gravades les impressions més vives que li 

produí aquest tabernacle esculpit sobre la roca en els versos d’En la gruta de Artá. 

Conscient com Ruskin que “la Natura treballa en el silenci i en el repòs molt més que 

els homes en el ple de llur activitat i tumult”, i corprès “de sublime estupor de lo 

infinito”, exhortà el lector a gaudir de la bellesa d’aquest poema del Creador, emblema 

de la constància i testimoni de la perennitat: “Miradla ¡oh maravilla!” “Es de virtud 

poema, / más grande y pura cuanto menos vista.” Impressionat pel silenci d’aquesta 

grandesa en què només batega la vida de l’Univers i exclou la vilesa i el pas fugitiu de 

l’home, el cor del poeta exclama davant aquest prodigi de la natura: “¡Oh gran 

laboratorio de la Naturaleza!” Així, en el silenci fosc i en la quietud d’aquest antre 

solitari, on només s’escolta el gemec de la gota en el rodar sublim dels segles, Joan 

Alcover al poema En la gruta de Artá se sent pres per una ànsia romàntica d’infinit. 

Abassegat per l’eterna calma d’aquesta titànica creació i empès per un ideal d’inefable 

poesia, reflexionà, amb la mirada penetrant i l’ànima corpresa, sobre la caducitat de la 

vida humana enmig de la immensitat pregona de l’infinit: 

 
  “Cuando medito y pienso 
  en imperios y razas anegados 
  en ese mar inmenso 
  de los siglos pasados, 
  en esta soledad petrificados, 
 
  en medio de la calma  
  y el eterno silencio del granito, 
  lanza  de pronto el alma 
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  sobrecogida el grito 
 de sublime estupor de lo infinito.”  (PC, 552) 
 
Joan Alcover a Travesía, dedicat al seu amic Joan Lluís Estelrich, amb les 

ulleres de la fantasia i de l’enginy a l’estil d’El Tren Expreso, de Ramón de 

Campoamor, basteix una narració poètica, basada en les múltiples travessies que féu per 

mar dalt del vapor quan era estudiant de Dret. En alta mar, el poeta s’afigura la trobada 

amb una dama anglesa que l’obsequia amb una conversa i li ofereix unes ulleres de 

llarga vista. Immers en la seva fantasia, el poeta s’endinsa per les ones líriques 

d’aquesta Travesía i fa un recorregut literari per la badia de Palma, que atalaia des la 

coberta del vapor, fins que a la llunyania albira les costes de Barcelona. 

El poema s’inicia amb la descripció de la partida del vaixell del port de Palma 

cap a Barcelona amb repiqueig del so de la campana i l’estol de mocadors que s’aixeca 

enlaire com un esbart d’ocells enyoradís que voleia pel moll: 

 
“Sonó a bordo la campana, 
Las amarras se soltaron; 
En la ribera cercana 
Los pañuelos se agitaron”...      (PC, 572) 

 
 El narrador poètic, atalaiat a la barana del vaixell, mentre s’allunya mar endins 

rompent les ones escumoses de la mar Mediterrània, estén la mirada absorta sobre la 

costa mallorquina, com si volgués gravar amb el burí de la seva ploma el paisatge de la 

pàtria estimada, que es perd difusa i boirosa rere la nebulosa de l’horitzó:  

 
...“y cortando las espumas 
con sus ruedas el navío, 
entre vaporosas brumas 
vi alejarse el caserío, 
 
dominado por la mole 
de la inmensa catedral, 
como numerosa prole 
junto al ala maternal.” (PC, 572) 

 

A la llunyania blavosa encara albira la silueta majestuosa de la catedral, rere la 

qual endevina la llar familiar, agombolada amb diligència pel gest maternal, envoltada 

dels seus germans. Mentre el poeta escolta el murmuri de les ones i roman capficat, amb 

la mirada perduda per la cinta rocosa de l’illa daurada, ens narra com a prop seu 

descobreix una anglesa que, acoblada a les ulleres de llarga vista, recorr la costa de la 

ribera des del Castell de Bellver a Llucmajor.  
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El narrador protagonista, delerós de fruir més de prop la bellesa del paisatge 

illenc, accepta delicat la ullera que l’anglesa de capell hugonot i tul blau li cedeix 

gentilment, perquè pugui contemplar la costa mallorquina com si fos a tocar de mà. 

Inclinat, l’agafa amb entusiasme i cerca en la ciutat perduda per la seda blavosa de 

l’horitzó el niu de casa seva, que sorgeix diàfan del fons del seu pensament enyoradís: 

 
“―Tomad― dijo la extranjera―, 
el horizonte lejano 
veréis como si estuviera 
al alcance de la mano.― 

 

Me incliné reconocido, 
cogí el óptico instrumento, 
busqué en la ciudad el nido 
de mi oculto pensamiento”... (PC, 573) 

 
I amb les ulleres de la seva fantasia desbordada i amb la Musa de l’enginy el 

jove viatger atalaia, ple d’emoció, la casa d’una estimada de la tendra joventut. 

S’imagina tots els detalls de la seva estança i veu com els seus dits dansaven àgils i 

graciosos sobre les tecles d’ivori al compàs de la melodia que brolla del seu piano. 

Llavors la veu envoltada d’altres parelles que ballen entorn seu, mentre la seva mirada 

somniadora s’aixeca tremolosa per la marina: 

 
...“y, trémulo de emoción, 
se detuvo la mirada 
en las luces del balcón 
de la casa de mi amada. 
 
Vi el sofá de terciopelo, 
y la luna del armario, 
y el retrato del abuelo,  
y la jaula del canario. 
 
Vi al fulgor de las bujías, 
una mano femenil 
que arrancaba melodías 
del teclado de marfil; 
 
y unas parejas graciosas 
de niñas y caballeros, 
bailando ceremoniosas 
rigodones o lanceros. 

 
Mi amada su sien reclina 
en la silla mecedora, 
dirigiendo a la marina  
su mirada soñadora.”  (PC, 573-574) 

 
En la imaginació lírica del jovenívol poeta podem descobrir algunes escenes de 

la vida social de Palma que, encara que traçades amb pinzellades literàries o llibresques, 
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Joan Alcover devia conèixer de primera mà quan assistia als balls del Círculo 

Mallorquín: 

 
“Un húsar azul, galante, 
invitábala a bailar; 
ella su mirada errante 
sigue dirigiendo al mar. 
 
Como fino ademán insiste 

el alumno de Belona;272 
ella, aunque con aire triste, 
a la danza se abandona.” (PC, 574-575) 

 
Suspès entre les blavors diàfanes del mar i del cel i emportat pel remoreig suau 

de les ones, el pensament del protagonista retorna al paisatge de la costa rocosa de l’illa. 

Des de la perspectiva del vaixell veu desfilar les platges arenoses, que adopten formes 

suaus i voluptuoses com les sines de les belles sirenes, que atreuen els mariners i el mar, 

inflamat d’amor, corre a besar-les: 

 

“Y mientras pasando iba 
el castillo, la hondonada, 
la sublime perspectiva 
de la costa acantilada; 
 
las playas cuyas arenas 
suave ondulación describen, 
como pechos de sirenas 
que el beso del mar reciben”... (PC, 575-576) 
  

Encara a flor d’aigua, el protagonista de Travesía ressegueix absort aquells 

paratges de la ribera mallorquina i sospira, empapat del salobre del mar i de l’aroma 

dels pins que cobreix la falda esmaragdina de la roca esquerpa, mentre la nau s’allunya 

d’aquelles cavernes abismals, refugi protector del corb marí que s’hi ajoca amb 

voluptuositat:  

 
“mientras de la agreste falda 
llegaba el olor de pino, 
y en su gruta de esmeralda 
entraba el cuervo marino”... (PC, 576) 

 
Mentrestant el protagonista, constel·lat de nostàlgia en descobrir l’estimada en 

els braços de l’hússar dansaire, s’aferra al braç de l’anglesa, que intuïtivament li ha 

descobert el dard verinós del desengany que l’ha ferit. Llavors el viatger es mostra 

decidit a explicar a la dama anglesa totes les belleses del seu país i les cabòries de la 

                                                 
272 Belona, segons la tradició, és una dea, germana o esposa de Mart, la qual l’acompanyava en el camp de 
batalla. Representada amb una llança i un casc, conduïa el carro de Mart, el déu de la guerra. 
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seva ànima. La travessia ha afavorit el diàleg íntim i cordial entre el jove malenconiós i 

la dama solitària. Abandonat a la conversa amistosa, banyada amb una mica de te, el 

narrador, alter ego del poeta, s’afanya per trobar el vertader sentit de la vida i el to 

filosòfic que reclama el seu poema d’estil campoamorià: 

 
...“sobre el movedizo puente, 
dando el brazo a aquella Miss  
le expliqué  profusamente 
las bellezas del país. 

    [...] 
 Después, la costa mirando 
 disiparse en lontananza, 

tomamos té, platicando 
en íntima confianza.” (PC, 576-577) 

 
Amarat de gotes filosòfiques, el viatger s’interroga vacil·lant sobre la 

conveniència d’esbrinar els abismes insondables que amaguen els racons de l’ànima 

humana. I arriba a la conclusió que és millor viure en la ceguesa, fruir del goig de la 

vida sense conèixer la veritat que adés porta una amarga desil·lusió, adés desvetlla un 

terrible desengany, car l’home mai no podrà copsar el misteri de les coses: 

 
“Yo decía: ―Cierta idea, 
cierta duda me contrista. 
¿Conviene que el hombre vea 
lo que no ve a simple vista? 
 
¿Conviene luchar sin calma 
para descorrer el velo 
de los abismos del alma, 
de los abismos del cielo? 
 
Sin disecarlas, gocemos 
el aroma de las rosas, 
pues jamás penetraremos 
el misterio de las cosas. 
 
Se nos entran por los ojos 
amargas desilusiones, 
merced a los anteojos 
y otras sabias invenciones. 
 
Yo no sé, a fe de español, 
para qué saber es bueno, 
que tiene manchas el sol, 
que en el corazón hay cieno.―” (PC, 577-578) 

 
Convençut que els sentiments més vius i més lluminosos de l’home només 

trasllueixen feixos de llum aparent i emmirallen tímids reflexos sobre les aigües 

silencioses de l’ànima, el poeta s’aixopluga sota el pal·li d’una vaga filosofia 

epicúria. Perquè aspira al gaudi dels plaers sensuals de la vida, lluny de qualsevol 
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desig o temença que pugui pertorbar la tranquil·litat i la serenitat de l’ànima, com 

fan els dofins i les nimfes enmig del mar, que viuen satisfets amb la seva vida sense 

plantejar-se cap altra realitat: 

 
“Los más fúlgidos luceros, 
en el agua silenciosa 
trazan pálidos regueros, 
como una red luminosa. 
 

    Salta, brilla y se zambulle 
    solazándose el delfín, 
    que en el ocio eterno bulle 
    de un monótono festín. 
 
    Y parece que murmura 
    la ondina de voz suave, 
    en la hervorosa blancura 
    de la estela de la nave...” (PC, 578-579) 

 
El viatger i l’anglesa continuen, capficats en el caliu de la conversa filosòfica, la 

llarga travessia per les ones profundes de la mar blava fins que, a trenc d’alba, la 

claror del nou dia anuncia l’arribada a la costa de Barcelona, que ja es dibuixa a la 

llunyania: 

 
“Al sonar vagamente 

 la luz que el alba corona, 
 vimos dibujarse enfrente 
 la costa de Barcelona.” (PC, 579) 
 

D’altra banda, d’entre el grup d’apòlegs inclosos a Poesías, voldríem destacar la 

faula La nube y la fuente, de clares ressonàncies lul·lianes, que trobà el seu contrapunt 

en la versió catalana titulada Maternitat, més tard incorporada en la secció de les 

“Cançons de la Serra” de Cap al tard. Encara imbuït per la filosofia ruskiniana, La nube 

y la fuente i Maternitat són un homenatge a la natura, a l’aigua que es congria en els 

núvols, omple la fontana i nodreix la terra de vida. En una versió i en l’altra, Joan 

Alcover recrea el tema de la ingratitud humana, present en el Llibre del cel, de Ramon 

Llull, on el pastor filòsof exposa diverses ensenyances a Fèlix per tal que sia humil i 

agraït. Si Ramon Llull se centrava en l’esplendor de la lluna plena, que esdevenia 

ingrata després de rebre tota la llum del sol, com a exemple de vanitat i de supèrbia, 

Joan Alcover prenia com a paradigma del desagraïment de l’home la fontana, “pel bes 

ardent del sol afalagada”, que es plany del núvol quan s’interposa entre ambdós i li rapta 

la seva llum. 

 
RECEPCIÓ DE POESÍAS 



 210 

 
Tanmateix, el poeta buròcrata en aquella època vivia isolat “de la vida real dins 

un món de rims harmoniosos i sortia cantussejant a la faisó dels models, com qui surt 

del concert o del drama líric, repetint maquinalment els motius musicals que brunzen 

encara en ses orelles. Era com un infant donat a dida, que en la falda de la segona mare 

se distreu temporalment de la primera.”273 El buròcrata, imbuït d’aquell romanticisme 

ploraner de l’època bamba, que volia brillar com a poeta en castellà a l’estil de Bécquer 

i de Campoamor, trameté el flamant volum de Poesías als intel·lectuals més 

prestigiosos de la literatura catalana i castellana, perquè judicassin el seus versos. Joan 

Alcover, gràcies al caràcter bellugadís del seu amic Joan Lluís Estelrich, envià el nou 

volum de Poesías al novel·lista Juan Valera, al poeta Marià Aguiló i a Marcelino 

Menéndez y Pelayo, per qui sentia una profunda admiració d’ençà d’aquell memorable 

discurs sobre Ramon Llull a la sala d’actes de l’Institut Balear. A tots tres els demanà el 

seu parer perquè l’orientassin i tots tres van valorar el llibre Poesías i li van respondre 

mig sorpresos, mig admirats amb lletres prou eloqüents.  

Per la Diada de Sant Jordi de 1887 Marià Aguiló274 escrivia una carta sincera i 

transparent d’elogis envers la Musa castellana de Joan Alcover. El patriarca de la 

Renaixença abocava sobre el paper blanc de la Biblioteca Provincial i Universitària de 

Barcelona les impressions més cristal·lines, que li havia causat la lectura de les poesies 

de Joan Alcover. L’autor d’aquells versos gentils i enyorosos, “plens d’aroma casolà, 

que saluden l’estrella de l’alba, l’apòstol d’un idioma que pugna per renéixer entre 

perills; el sant baró d’impaciències  i d’entusiasmes que, amb llàgrimes als ulls, 

abraçava públicament el jovenet Jacint Verdaguer en fer la primera i fulgurant aparició 

a la Gaia Festa”,275 ara també saludava amb gest més humil el novell poeta Joan 

Alcover, que acabava d’estrenar-se amb “força creadora” i “habilitat de cisell”, amb una 

llengua tan graciosa i plena d’enginy com la d’aquella bona prosa castellana, que 

Marian Aguiló sentia en mallorquí. Però, per damunt de tot, el poeta d’Esplais de 

jovenesa qualificava el volum de Poesías de gran llibre i, ple d’entusiasme, li deia: 

 
“Estimat amic: 

                                                 
273 Joan ALCOVER: “Discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès l’octubre del 1906 amb motiu del Congrés de 
la Llengua”, OC, pàg. 277. 
274 Hi ha dues cartes de Marià Aguiló [ARM-JA, 55]: una és de la diada de Sant Jordi, 23 abril de 1887, i la 
segona és del 10 d’agost de 1888. 
275 Josep M. LLOMPART: “Pròleg” a Marian AGUILÓ: Antologia poètica (Palma: Editorial Moll, 1975), pàg. 7. 
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He rebut el seu gran llibre de poesies desfressat de llibret, per fer així les delícies i les sorpreses del 
lector més grosses. Si fos autor del Pròleg de les Primicias de N’Estelrich, tal vegada li sabria dir 
qualque coseta de les que vostè demana; ara no sé de veres com complaure’l. 
Si hi ha poeta que tenga consciència clara de lo que produeix és vostè, tan equilibrades semblen sa 
força creadora i sa habilitat de cisell. Hi ha casat les dues paraules Titem i Artista que revelen 
clarament tot un ideal. Si En Gabriel Maura volgués firmar davall la del seu pròleg n’ompliria 
moltes planes. La llengua, sa ploma són brases que espiregen d’enginy i de gracioses sortides. Al 
llegir aquelles saboroses planes de bona prosa castellana les sentia en mallorquí. ¿És que recordava 
les converses plenes d’imatges gràfiques, o és que per aquesta misteriosa intimitat del pensament 
amb la paraula que em fa creure que amb dificultat pot un buidar lo que té en el cor si no es serveix 
de la llengua materna? En cada poesia vostè mostra que ha sabut vèncer aquestes dificultats, i 
voldria que a més de Mallorca Castella les hi sabés agrair. De totes maneres, n’hi don, de tot mon 
cor, ma pobra e insignificant enhorabona. Si pogués ne faria cantar un Tedeum a la Seu, que bé 
s’ho val. Quan jo era al·lot ne cantaven tot sovint per motius més profans, durant la guerra dels set 
anys. 
 Saludi a sa senyora de part de la meua i mani a son devot amic que S. M. B. 

Mariano Aguiló.”276 
 

El vell patriarca, que s’havia afanyat per recobrar de la pols i del silenci la lira 

abandonada i s’havia esforçat per encomanar l’esperit de la Renaixença als seus 

deixebles, degué sentir una mica de recança en llegir aquells versos sorgits de la ploma 

de Joan Alcover. El poeta dels Focs follets, que havia somniat una albada nova per a les 

lletres catalanes i que duia el foc de la llengua materna encès al pit, degué pensar que la 

“noble parla benvolguda” encara no s’havia encarnat en la paraula del seu deixeble Joan 

Alcover. Ell, que en les tertúlies del carrer de Casp de Barcelona havia maldat per 

refrescar aquells joves estudiants amb “la llengua apresa en lo bressol” i convertir-los en 

els nous sacerdots d’un culte novíssim a la pàtria, degué sentir-se una mica decebut en 

descobrir que Joan Alcover havia vençut totes les dificultats que separen el pensament 

de la paraula. Perquè Marià Aguiló creia que el cor del poeta només es podia buidar 

sobre el paper amb els rims de la materna melodia als llavis. Àdhuc s’havia queixat amb 

veu planyívola en la darrera estrofa del poema La llengua materna  del poc amor que 

inspirava als poetes nostrats: 

 
 “Quants pocs són los qui et cultiven 
 i els que t’escarneixen, quants! 
 Fins tos poetes te priven 
 dels mots propis en llurs cants.” 
 
I és que el poeta de L’estrella de l’amor i d’Esperança creia que l’home només 

arriba a la plenitud poètica, aquella misteriosa intimitat del pensament, amb l’expressió 

de la llengua materna, “dolça i rica llengua d’oc”. Però, Joan Alcover havia trencat 

aquest principi i el vell patriarca de la Renaixença es veia obligat a reconèixer que el 

                                                 
276 [ARM-JA, 55]. 
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jove poeta buròcrata en cada poesia havia sabut vèncer aquestes dificultats i, malgrat 

tot, havia esdevingut un vertader artista en llengua castellana.  

Juan Valera, que des de feia un any era ambaixador a Brussel·les, també va rebre 

el volum de Poesías, amb una carta que Joan Alcover li envià el 9 d’abril d’aquell 1887. 

Al cap de cinc dies el diplomàtic i novel·lista ja havia llegit Poesías. El 14 d’abril de 

1887 responia a Joan Alcover amb una carta, més poc benèvola que la de Marià Aguiló. 

Malgrat que el bon diplomàtic definia les Poesías del jove Alcover com d’elegants, 

inspirades i enginyoses, li aconsellava evitar la influència prosaica de los Pequeños 

poemas de Campoamor, que havia observat sobretot al poema El �ido. Però Juan 

Valera no estalvià l’amonestació crítica, certament un xic àcida i dura, envers el to 

superficial que surava pels versos d’aquesta poesia de moda, bastida com un joc 

d’enginy i d’artifici. L’autor de Pepita Jiménez no pretenia acariciar la vanitat del poeta, 

sinó afinar l’art de l’escriptura de Joan Alcover amb sinceritat. Amb la voluntat 

d’engrescar el jove poeta a cultivar l’exercici de la noble poesia, el convidà a banyar la 

seva ploma en les aigües del seu cor i en el verger de l’emoció realment sentida: 

  
 “Muy estimado señor mío: Con mucho gusto he recibido la carta de Vd. del 9 y el tomito de sus 
Poesías, que le agradezco y que he leído con placer, llamándolas elegantes, inspiradas e 
ingeniosas. 
 Lo que llama Campoamor Pequeños Poemas es género a mi ver, que se debe cultivar, aunque 
evitando el amaneramiento y el prosaismo. Si las cosas se han de decir ramplonamente, a fin de 
que el estilo parezca sencillo y natural, no me explico por qué se ha de tomar nadie el trabajo de 
medir los renglones y de buscar consonantes. ¿No es mejor escribir en prosa? No lo digo por usted. 
‘El Nido’ es un gracioso asunto, y carece de esas faltas. Hablo, en general, de los Pequeños 
Poemas. Y creo que en verdad sólo se debe decir lo que es en prosa inefable, no porque sea 
sobrado, vacío y ñoño, sino por su elevación y por la vaga y etérea gracia de sentimientos e ideas, 
que no caben en la palabra que mana, y sólo se revelan y expresan por el ritmo poético y por cierto 
misterioso hechizo de la forma. Yo entiendo que usted es poeta, y lo prueba, y lo probará aún 
mejor, pues le creo joven, si cuida de no confundir nunca la sensiblería con el sentimiento, y lo 
vano con lo vago. Siga usted escribiendo Pequeños Poemas, cuentos o leyendas, de ahora o del 
tiempo del Rey que rabió, siempre que se le ocurra un argumento; pero no escriba poesía cínica, 
sino enamorado y muy enamorado de algo o de alguien: de Dios, de la patria, de la humanidad o de 
alguna prójima de carne y hueso. Ame así, es menester tener algo nuevo que decir, y no pensar en 
nadie, sino en uno mismo y en el objeto amado, para decirlo. 
 Perdone usted que, en vez de los consejos que me pide, le diga perogulladas y créame su afmo. 
atento y s. s.   q. b. s. m.                                            

Juan Valera.”277 
 

Per a Juan Valera calia no confondre la “sensibleria” amb el sentiment que raja 

transparent i diàfan del cor, calia no confondre mai el gest artificiós de les coses 

evanescents amb l’expressió vaga de les emocions sinceres si volia entrar en la 

muntanya del Parnàs com un gran poeta. Calia sentir com un home de carn i os, calia 

                                                 
277 [ARM-JA, 468]. 
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despullar-se davant la poesia i abraçar-la amb vertadera emoció, calia vessar el cor 

sencer en el vers perquè vibràs esplendorós d’intensitat. Per al jove Alcover, que es 

complaïa d’aquests jocs d’enginy literaris i que admirava la poesia de Campoamor com 

l’ideal poètic que volia emular, degué sentir les paraules del diplomàtic com una forta 

pedregada. Mes l’infortuni que ja l’esguardava de ben de prop amb avidesa havia de 

capgirar la veu complaguda del poeta en un llarg lament i el seu oripell en pedra 

preciosa.  

Però potser el poeta burgès, que volia excel·lir en els cercles literaris de Madrid, 

veié acomplides les seves ànsies en les paraules encomiàstiques que Marcelino 

Menéndez y Pelayo li adreçà, des del “Círculo Liberal Conservador” madrileny, el 2 de 

maig de 1887. Efectivament, les Poesías havien traspassat el llindar estret de la nostra 

illa i havien aconseguit despertar l’entusiasme dels llavis de l’erudit santanderí, el qual, 

admirat per les dots poètiques de Joan Alcover, ara l’exhortava a polsar la lira amb 

aquestes paraules: 

 
“Muy señor mío y de toda mi estimación: el libro de poesías que usted ha tenido la bondad de 

remitirme, es la obra de un verdadero poeta que no cumplirá con lo que debe a Dios y a su 
conciencia si abandona el cultivo de las hermosas dotes que posee. Hay en el libro páginas 
admirablemente pensadas y sentidas, y en todo él domina un buen gusto y una limpieza de 

ejecución que me han encantado.”278 
 

Menéndez, seduït per la brillantor dels versos de La Seo, En la gruta de Artá i El 

retrato, assegurava que en el llibre hi havia pàgines admirablement pensades i sentides. 

Però era El Selpucro la composició que l’havia corprès de manera especial no solament 

per la solemnitat del pensament, sinó per l’amplitud de la forma reposada i noble del 

vers, amb el qual el poeta havia revelat la mestria d’un art exquisit, de regust italianesc, 

potser leopardià, que assenyalava així: 

 
“Las poesías que más me agradan (aparte de algunas breves muy delicadas) son ‘La Seo’, ‘En la 

gruta de Artá’, ‘El retrato’, y sobre todas ‘El sepulcro’, que, a mi entender, es obra maestra, no sólo 
por el arte exquisito y verdaderamente italiano conque están forjados los versos sueltos, sino además 
por la solemnidad del pensamiento, por la amplitud de la forma y por la noble y reposada dignidad 
que toda ella respira. 

 Con este motivo se ofrece de usted amigo afmo. y s. s. q. s. m. b. 

        M. Menéndez y Pelayo.”279 
 

També Josep Lluís Pons i Gallarza, l’antic mestre de l’Institut Balear, s’afanyà des 

de les pàgines del Museo Balear, que llavors dirigia, a comentar el flamant volum sorgit 

                                                 
278 [ARM-JA, 306]. 
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de la ploma primigènia de Joan Alcover, del qual assenyalava la moral sana que l’havia 

guiat: “Nuestro poeta es religiosa y moralmente sano.”280 Com havia fet Juan Valera, el 

bon mestre de Geografia i d’Història aconsellava al seu deixeble que no es deixàs 

arrossegar per la lluentor filosòfica, que provenia de Campoamor, ni per l’afany de 

brillar en la societat, sinó que calia aprofundir en el sentiment i en la creació íntima del 

seu jo més profund. Li advertia que algunes d’aquestes poesies castellanes, sorgides a 

l’impuls de la imaginació i de la fantasia mallorquines, haurien sonat més intenses en la 

lira catalana, tot seguint el ritme natural de la seva temàtica i del sentiment que les havia 

inspirat.  

Miquel dels Sants Oliver que, llavors col·laborava a La Roqueta i a El Isleño, el 

23 d’abril d’aquell any elogiava el volum Poesías de Joan Alcover a la Hoja literaria 

del diari El Isleño. Assenyalava, com a aspectes més notables, la diversitat de les formes 

poètiques que contenia el llibre, les quals eren tractades amb mestria i finesa artística 

pel poeta. Remarcava la naturalitat amb què deixava fluir el seu pensament sobre el 

vers, lluny tant de la rigidesa acadèmica com de la forma descurada, sempre a l’aguait 

de l’equilibri, de l’harmonia i de l’elegància. És aquesta naturalitat, de què parlava 

Miquel dels Sants Oliver, la que justament l’allunyava no solament de l’artificiositat de 

los Pequeños poemas de Campoamor, que l’havien influït, sinó de la poesia afectada i 

insignificant que senyorejava per la poesia castellana de l’època. Així, Oliver 

assenyalava a la Hoja literaria  de El Isleño: 

 
“Todas las formas, todos los géneros y todas las variantes han sido tratadas por el distinguido 

poeta y esto se debe a lo selecto de su paladar artístico y a lo amplio y general de sus afirmaciones: 
aficiones no de sectario sino de admirador sincero y juicioso de todo lo bueno y escogido. [...] 

Su manera de escribir versos así huye de la acartonada corrección académica, como del 
afectado descuido de los descamisados de la rima. No desdeña el pulimento pero tampoco abusa de 
él, de modo que parezca el brillo de esmalte que deja el buril. Lo confía todo a la sazón oportuna 
del pensamiento, que produce la frase acertada y deja a la fecundidad de su inteligencia nunca en 
descanso, lo que por su habilidad de estilista pudiera demandar a una manera caprichosa o 
convencional. 

Así, hasta en las composiciones que recuerdan un autor determinado, en El �ido v. gr. no va 
tan lejos que llegue a copiar los modismos y amaneramientos geniales de Campoamor, sino que 
acepta la llaneza y la soltura depurándola de los retruécanos y antítesis del autor de los Pequeños 
poemas y logrando con ellos, si así puede decirse, una naturalidad más natural. Tan lejos están, 
pues, las poesías del Sr. Alcover, de la afectación, como del raquitismo y de la insignificancia, 

vicios capitales de la moderna poesía castellana.”281 
 

 

                                                 
280 Josep Lluís PONS I GALLARZA: “Poesías de don Juan Alcover y Maspons”,  Museo Balear de Historia y 
Literatura, Ciencias y Artes, època 2a, tom IV, número 10 (31 de maig de 1887), pàg. 379. 
281 Miquel dels Sants OLIVER: “Poesías de D. Juan Alcover”, El Isleño. Hoja literaria (23 abril de 1887), pàg. 
1. 
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Miquel dels Sants Oliver, com Menéndez y Pelayo, destacava la reflexió i la 

profunditat del pensament de les poesies de Joan Alcover, entre les quals excel·lia el 

poema El Sepulcro com una de les més belles, profundes i serenes del tot el volum, a la 

qual comparava amb la coneguda poesia del Segle d’Or Epístola moral a Fabio pel seu 

to noble i sentenciós. Tanmateix, Miquel dels Sants Oliver observava que en l’expressió 

de Poesías planava una certa timidesa que li impedia aixecar el vol i atènyer els cims 

més alts de l’horitzó de l’art. Miquel dels Sants Oliver insinuava que potser les ales li 

curtejaven per la manca de vibració autèntica, que només aconseguia quan s’expressava 

en la llengua pròpia, com en el poema que Miquel dels Sants Oliver anomena amb el 

nom de Miramar, però que potser es tracta de l’oda que Joan Alcover va escriure amb el 

títol A S.I. I R. l’Arxiduc d’Àustria en Lluís Salvador en la Festa Literària de Miramar: 

 
“En sus poesías genuinamente líricas como que cierta timidez, cierta delicada modestia corte el 

altísimo vuelo de la fantasía. Será tal vez aprensión del que esto pergeña; será por escribir en otro 
idioma que el natal; será por meditada avaricia, pero se me antoja que su lirismo es tranquilo y 
sosegado aunque siempre interesante: que le falta la última y más alta vibración, el rapto pindárico o 
como se llame... condiciones que precisamente no se echan de menos en su única oda catalana 

Miramar.”282 
 

Anys més tard, el 1894, encara Miquel dels Sants Oliver es pronuncià sobre la 

poesia castellana de Joan Alcover a les pàgines de La Almudaina, recollides el 1903 a 

La Literatura en Mallorca. De les possibles semblances de la poesia d’Alcover amb la 

de Campoamor, Oliver assenyalava que només eren de caràcter formal, en el fet que 

ambdós posaven el llenguatge al servei de la idea pura amb la voluntat de descobrir 

l’essència íntima de les coses. Miquel dels Sants Oliver coincidia amb Marcelino 

Menéndez quan assegurava que la poesia de Joan Alcover era d’una perfecció literària i 

d’un gust exquisit que abastava des del “ligero madrigal y la canción corta y el soneto 

de álbum, hasta el poema y la oda”. A més a més assenyalava que, “en medio de su 

perfección literaria, de su gusto exquisito y sobrio, todo parece haber pasado, ya ligera 

ya profundamente, por un baño intelectual.” Però Miquel dels Sants Oliver encara anava 

més lluny que Menéndez en el perfil literari de la poesia d’Alcover quan, amb gran 

mestria de literat, observava: 

 
“Cada asunto poético, cada composición redondeada y precisa, destila de sí misma, por modo 

natural y espontáneo, una gota de la verdad eterna; desde el símbolo concreto se vislumbra la región 
abstracta y universal como del cuerpo físico se desprenden la sombra y la penumbra infinita. [...] 
Lejos de servir el talento en píldoras ni de ofrecer sartas de pensamientos sublimes, espera que fluya 
gota a gota del alambique destilador el pensamiento siempre desordenado, aun en medio de las 
frecuentes pero lógicas incoherencias de la inspiración. [...]; pero en general la sentencia aguda, la 
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imagen escultórica, el concepto brillante, la paradoja, la ironía delicada, la alusión, el recuerdo 
histórico, todo el elegante y moderno cortejo de figuras que pululan y centellean en sus versos, se 
dirigen hacia las lejanas y misteriosas perspectivas de la idealidad y de la emoción poética y a ellas 

conducen el ánimo.”283 
 

 

LA CREU (1887) I L’ARRIBADA A MALLORCA DELS POETES CATALANS I 
PROVENÇALS 
 

Poesías era el primer recull del jove Alcover que, per aquesta època, es passejava 

vora l’Olimp, pels vergers del Parnàs, de bracet de la Musa castellana i només adesiara 

alternava alguna carícia amb la Musa catalana, com si fos un amor furtiu, però intens. 

Aquest amor ben aviat començà a donar algun fruit en composicions esparses, com La 

Creu, amb la qual Joan Alcover ofrenà ―segons resa la dedicatòria de la primera 

redacció― “Als poetes i escriptors que portaren a Mallorca la que fou plantada en el 

paratge del pinar de Santa Ponça, a on moriren gloriosament En Guillem i En Ramon de 

Montcada.”284 Però la creu en homenatge als dos herois catalans no es va plantar al 

pinar de Santa Ponça ―com creia Joan Alcover― sinó en el Coll de sa Batalla, entre el 

Puig d’En Saragossa i el de sa Ginesta, on segons la història llegendària, els Montcada 

perderen la vida el 12 de setembre de 1229 durant el combat amb els sarraïns. Potser 

quan el poeta va escriure La Creu no sabia l’indret exacte on es trobava el pi llegendari 

que fou testimoni de la gesta heroica dels Montcada i que havia acollit amb tristesa 

l’últim sospir dels seus llavis. 

Però aquella primavera de 1887, Joan Alcover, abans de llegir La Creu vora la 

pineda en recordança dels cavallers caiguts, havia presentat el poema als Jocs Florals de 

Barcelona. El poema va merèixer un premi extraordinari, segons consta a l’Annuari dels 

Jocs Florals de 1887, un premi que Antoni Comas situa, erròniament, el 1877. Marià 

Aguiló, que n’era membre del jurat, en llegir el poema, quedà meravellat i el considerà 

digne de l’Englantina. Debades maldà el vell poeta amb el cor enardit contra el parer 

dels altres mantenidors, perquè atorguessin l’Englantina a La Creu dels Montcades.  

En va es planyia el vell patriarca de les seves males dots persuasives com a advocat 

per no haver sabut convèncer els altres membres dels Consistori amb les seves paraules 

perquè li atorgassin un premi més valuós. Al cap d’un any, el patriarca de la Renaixença 

encara es dolia per no haver sabut guanyar la partida als companys del Consistori. Marià 

                                                 
283 Miquel dels Sants OLIVER: La literatura en Mallorca  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i 
Universitat de les Illes Balears, 1988), pàg. 195. 
284 Joan ALCOVER: “La Creu (primera redacció)”, OC, pàg. 114. 
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Aguiló no sabia resignar-se a la seva derrota, convençut com estava del seu bon criteri i 

dels valors patriòtics i literaris que contenien els versos de La Creu. Així, mig 

emocionat mig decebut, arribà a confessar el seu desconhort a Joan Alcover en la carta 

del 10 d’agost de 1888: 

 
“Estimat poeta: 
 Cada correu la meua peresa crònica d’escriure s’ha cregut trobar un motiu llegítim, o almenys 

una excusa passadora, en los destorbs i entrebancs que surten en un establiment com aquest, sobretot 
pel qui té el vici maleït d’esperar la darrera hora per contestar les cartes. Però mai per això la 
consciència m’ha quedat del tot tranquil·la, sempre he vist l’ingrat paper que amb mon silenci feia a 
sos ulls. Cert és que m’asseguraren que vostè estava per venir ací, i desitjava aplaçar aquesta fredor 
d’escriure per tenir amb vostè una bona conversada.  

Me costa d’escriure que la seua excel·lent poesia a la Creu dels Montcades fou la meua derrota en 
el Consistori de Mantenedors.  Abans d’endevinar-ne l’autor l’havia senyalada pel premi a 
l’Englantina com la més apropiada i la més artística de les que aquest any se presentaren... Mos 
companys no foren del meu parer... i quedà sols per un premi extraordinari, lo que prova lo mal 
advocat que som. L’he tornada a veure i seguesc en mos tretze. Tant de bo que tots els mallorquins la 
sentissen com jo la sent, això fóra senyal de que els repugnaria tant com a mi la política dels partits 
que corseca o cangrena de la manera que veim. 

 Vendrà? Hi ha molta cosa a l’Exposició que sembla que pagui el viatge. Venga o no sap que és 
un amic i admirador de sos versos? 

 S. S. Q. S. M. B.                                                        Mariano Aguiló.”285 

 
Tanmateix, el premi fou rebut potser amb cert desencís, potser amb certa fredor 

per Joan Alcover, car, sense adonar-se’n, el seu cor es preparava per ajupir-se a la 

voluntat insensata del destí, que ben aviat havia de començar a desplegar el fuet esmolat 

sobre la seva testa i li havia de fer tastar les asprors sobre la seva carn i el seu cor.  

Feia pocs dies que s’havien celebrat els Jocs Florals de Barcelona, quan el 3 de 

maig de 1887 un grup de poetes catalans i provençals arribaven al moll de Palma, 

envoltats d’una aurèola romàntica. Venien, impulsats per un amor abrandat a la pàtria, a 

clavar una creu de ferro, vora el llegendari pi dels Montcada en memòria dels dos 

il·lustres cavallers de l’esquadra de Jaume I, morts pels sarraïns durant la conquesta de 

l’illa i enterrats sota el pi d’aquesta serralada de Bendinat que els veié morir amb gran 

desconhort.  

Aquell dia 3 del mes de maig al moll de Palma baixaren del vapor correu de 

Barcelona, El Lulio, els poetes Marià Aguiló, Jacint Verdaguer, Jaume Collell, Joaquim 

Riera Bertran, Antoni Rubió, que anaven acompanyats dels poetes provençals Frédéric 

Donnadieu, Louis André, Camille Lafague, l’abbé Rous... Al peu de l’andana els 

esperava un carruatge que cap al tard els conduí al castell de Bellver, on admiraren la 

grandiositat poètica d’aquesta fortalesa, construïda sobre l’antic Puig de la Mesquita a 
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principis del segle XIV pels sobirans de Mallorca. Impressionats per la bellesa de les 

torres d’aquest mirador privilegiat, on la mirada del viatger es perd a la llunyania per la 

immensitat de la mar blava, fixaren en algunes instantànies fotogràfiques el record 

d’aquell paisatge esmaragdí, que embolcalla el castell de garriga, de pins i de 

romanticisme.  

 L’endemà, el dimecres, emprengueren el camí de Sóller per visitar els jardins de 

Raixa i d’Alfàbia. A la nit d’aquell dia 4 de maig, Joan Alcover i els prohoms de les 

lletres mallorquines volgueren ofrenar en el gran saló del Círculo Mallorquín els 

il·lustres poetes venguts d’enllà del mar a l’illa daurada, amb una vetllada poètica i 

musical. Aquella nit, màgica i esplendorosa segons apunta la crònica del diari El 

Isleño, reuní en el gran saló, decorat per Anckermann, les dames més belles de ciutat, 

abrigades en llargs i lluents vestits de festa, i els homes més distingits de la societat 

illenca. Uns i altres sentiren acaronar llurs sentits amb les veus poètiques de Manuela de 

los Herreros, Marian Aguiló, Jacint Verdaguer, Mateu Obrador, Pere d’Alcàntara Peña, 

Laforgue, Donnadieu, Antoni Rubió i Joan Alcover, que llegiren llurs poesies més 

escollides, intercalades amb la simfonia d’algunes peces musicals, interpretades al piano 

per Pilar Sureda, Matilde Escalas i pels mestres Torrens i Pinto. En acabar aquella 

vetllada on senyorejà la poesia, el poeta català Joaquim Riera Bertran expressà 

emocionat, en nom dels altres poetes expedicionaris, unes paraules de gratitud envers 

aquella acollida tan afectuosa dels prohoms i lletraferits mallorquins. Aquella nit 

literària i musical, que posà una nota de llum i de color festiu en l’atmosfera ensopida 

de la societat palmesana, s’allargà fins a la una i mitja de la matinada amb una explosió 

inoblidable de valsos, de masurques i de rigodons, que culminaren la delícia dels 

convidats lletraferits. Joan Alcover plasmaria el to festiu d’aquestes danses al poema 

Flores de Almendro, on el poeta de �uevas poesías (1892) evoca algunes escenes 

d’aquests balls en el saló daurat del Círculo Mallorquín i com un cigne entona un cant 

elegíac dels somnis esvaïts de la seva joventut: 

 
“En el salón dorado 
      daba la orquesta 
cadenciosos impulsos 
       a las parejas 
       que, entrelazadas, 
sobre alfombra morisca 
        se deslizaban. 
 
Al compás  de los valses 
        enardecidas, 
se inflamaban las frentes y las pupilas.”   (PC, 666-667)  
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Potser aquells foren els darrers valsos i els darrers rigodons que Joan Alcover 

ballà amb Rosa Pujol i Guarch. El poeta complagut per la carícia d’aquelles notes 

musicals no s’adonava que el glavi de la mort l’esguardava rere les cortines d’aquella 

sala plena de goig per a escometre, al cap de pocs mesos, la vida de la seva esposa 

gentil.   

L’endemà a les vuit del matí, a l’hora irisada de besllums, la comitiva, formada 

pels poetes expedicionaris, provençals, catalans i mallorquins, s’encaminà cap al Pi dels 

Montcada, vora la carretera d’Andratx. Allà els esperava una munió de famílies de 

notable renom de Palma i una multitud de gent encuriosida dels pobles d’Andratx i de 

Calvià. Tothom s’arremolinà entorn d’aquell pi llegendari, vora el qual havien 

improvisat un altar de campanya, perquè mossèn Jacint Verdaguer celebràs una missa 

en sufragi dels caiguts durant la conquesta de l’illa. Mossèn Collell, després de resar el 

Sant Rosari amb tota la gent congregada, llegí els passatges de la Crònica de Ramon 

Muntaner que parlen de la gesta heroica dels cavallers cristians. Llavors, mentre es 

col·locava la creu “forjada al foc de l’avior”, vora el pi que guardava la memòria de 

Guillem i Ramon Montcada, els poetes llegiren amb veu alta llur ofrena romàntica als 

dos herois, que moriren en combat per la glòria de Catalunya. Sota la volta celeste 

d’aquell dia de maig, que vessava volves d’un patriotisme encès pel cor d’aquells poetes 

reunits a l’ombra de la pineda, s’alçava part damunt la remor marina la veu lírica de 

Joan Alcover, que clamava amb força: 

 
  “Aquí fou la lluita encesa  
  de la gent aragonesa 
  per la fe de Jesucrist; 
  lo jorn més gran i més trist 
  de la titànica empresa  [...] 
   
  Aquí diu la marinada, 
  que amb so d’arpa se belluga 
  entre els pins de l’encontrada, 
  la llegenda malastruga 
  dels dos hèroes de Montcada.”      (PC, 356, nota 2) 
   

Acariciat per l’aroma de la brisa marina, el poeta encetà, amb veu inflamada, el 

panegíric d’aquesta creu, símbol de la pàtria en la qual Jaume I el Conqueridor i la docta 

lira uniren sota un mateix sostre de germanor els pobles de Catalunya, València i 

Mallorca: 

 
  “Forjada al foc de l’avior 
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  on lo geni d’una raça 
  que semblava moridor  
  forjà el cor i la corassa 
  d’En Jaume el Conqueridor 
 
  Forjada al foc que inflamava 
  l’accent de Vicenç Ferrer, 
  i en l’Art Magna clarejava, 
  i empenyia a la mar blava 
  los navilis d’En Roger; 
 
  Forjada al foc de la pira 
  que unia al rei coronat 
  los reis de la docta lira, 
  fent de la reial cadira 
  trono de fraternitat;”          (OC, 354) 

 
Al peu d’aquell pi, d’aquell “arbre patriarcal” “que fou d’En Guillem capçal, / 

quan ferit de cop mortal / badallà damunt la roca”, Joan Alcover recitava amb veu 

emocionada els versos de La Creu, que ressonaven com un cant enyoradís, bressolat per 

les ones del mar a la llunyania i pel foc sagrat de l’avior. Empès per la nostàlgia, el 

poeta romàntic escampava al vent la gesta d’En Guillem i d’En Ramon Montcada, sota 

el símbol i l’exemple d’aquesta creu, que amb les barres d’Aragó uní Catalunya i 

Mallorca. Inspirat pel bell record, el poeta cantà la memòria d’aquests dos cavallers amb 

l’anhel d’estrènyer els llaços fraternals que un dia, en antiga aliança, s’uniren com a 

pobles germans “en la fornal de l’amor”: 

 
  “Eixa creu de recordança 
  dels dos cavallers germans, 
  serà ensems, perpetuant-se, 
  monument de l’aliança 
  que entrunyella nostres mans. [...] 
 
  Ella us signa com exemple 
  de la fe que li servau, 
  i amb agraïment contempla 
  que la llàntia d’or del temple 
  de la pàtria alimentau.”  (PC, 355 i 357) 

 
Era com si, a l’arribada de les naus cristianes del Conqueridor, “l’Illa amb veu 

suau” exhortàs els Argonautes nouvinguts a quedar-se a viure a recer del seu nadiu 

boscatge. I el poeta, emportat per l’encís que desprenien les paraules de l’illa als 

conqueridors catalans, albirà amb la creu dels Montcada l’esperit d’una alba nova, que 

es plasmaria en els ideals de la Renaixença. Així el poeta en aquests versos patriòtics de 

La Creu reprenia la veu de l’illa per refermar la unió fraternal entre els diferents pobles 

catalans sota uns mateixos ideals: 
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“Forjada al foc de la fe, 
  de la pàtria i de l’amor, 
  que semblava moridor 
  fins que un jorn el vostre alè 
  renovava la claror; 
   
  eixa creu de recordança 
  dels dos hèroes catalans  
  serà ensems, perpetuant-se, 
  monument d’aliança 
  d’una raça de germans!”        (PC, 362) 
 

 Acabat el solemne acte, els poetes pujaren al carruatge que els tornà a Palma, on 

a la una del migdia es reuniren per dinar. Amb delicat paladar assaboriren les viandes 

d’aquell àpat amarat de lirisme i de belles paraules: els poetes recitaren els seus versos 

en francès, en castellà i en català. Parlaren amb l’emoció lírica als llavis, aixecaren la 

copa plena d’entusiasme i brindaren per la continuïtat d’aquella bella germanor, que fou 

coronada amb el discurs de mossèn Collell.  

L’endemà, el dia 6 de maig, encara sortiren d’excursió i pogueren admirar 

corpresos les coves del Drac i les coves d’Artà, que Joan Alcover, no menys 

impressionat per la grandesa d’aquesta naturalesa, havia cantat al poema En la gruta de 

Artá.  

El dia 7 d’aquell mes de maig la crònica local del periòdic El Isleño es féu ressò 

d’aquell solemne homenatge, tot anotant fil per randa la diada poètica, que es féu camí 

de Santa Ponça com a tribut als Montcada: 

 
“El monumento que se ha colocado junto al pino de los Moncada consiste en una severa cruz de 

hierro fundido, con barras de Aragón en el centro de sus brazos, sostenida por un basamento 
octógono que remata en pirámide, con las inscripciones talladas de la fecha del suceso que 
recordaba (12 de septiembre de 1229), día del emplazamiento (5 de mayo de 1887), y un escudo de 
la familia Moncada, primorosamente tallado por el hábil escultor D. Antonio Vázquez  con arreglo 
al modelo que desde Barcelona se le remitiera. A las doce regresaron a esta capital los 

expedicionistas; y a la una volvían  a reunirse en fraternal comida.”286  
 

El dia 10 de maig, cap al tard, Joan Alcover, acompanyat de nombrosos prohoms, 

acudí al peu de l’andana del moll de Palma per acomiadar aquells poetes, amb els quals 

havien compartit durant aquelles hores de germanor l’escalfor poètica, que uneix el cors 

d’una mateixa raça, sota l’atzur d’un mateix cel diàfan. 

Anys més tard, vers el 1894, quan Miquel dels Sants Oliver ressenyava amb grans 

elogis la poesia castellana de Joan Alcover a les pàgines de La Almudaina, es féu ressò 

d’aquest poema com a paradigma d’una de les poques composicions que el poeta féu en 

llengua catalana. Miquel dels Sants Oliver esbossà uns mots de queixa tènue, tot just 
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esvaïda, pel poc amor que fins llavors Joan Alcover havia manifestat per la Musa 

catalana:  

 
“Bastante parco ha sido Alcover en el empleo de la llengua catalana para sus poesías. Dos, tan 

sólo, de importancia verdadera le conocemos: La Creu y Mallorca y Ramón Llull, la primera digno 
mensaje a los poetas catalanes y provenzales que en mayo de 1887 vinieron a colocar una cruz de 
hierro junto al pino de los Moncada en memoria de los ilustres caudillos de la Conquista; y la 
segunda, escrita diez años antes para el Homenaje poético rendido en Miramar a Raimundo Lulio, 

cuya memoria hacía reverdecer y florecer de nuevo el archiduque Luis Salvador.”287 
 

Però, el poeta Joan Alcover, immers en aquell petit món ciutadà de la capital 

mallorquina del darrer quart del segle XIX, no podia fer altra cosa que dedicar-se, 

principalment, al cultiu de les lletres castellanes, perquè l’ambient i la formació literària 

l’empenyien vers els seus braços, gairebé sense adonar-se’n. Miquel Ferrà, que el tractà 

personalment, manifestà en el pròleg de les Obres Completes de 1951 el retrat del poeta 

capficat en la composició dels seus versos vuitcentistes, que bastia en la seva ment 

consirosa durant les lentes passejades per la muralla. Llavors, en el silenci de la nit, 

quan tothom dormia la son callada i mansa sota la mirada protectora de la Seu, ell 

vessava la ploma carregada de mots sobre el paper esgrogueït a la llum del quinquer de 

petroli: 

 
“Costa poc d’imaginar l’autor d’aquelles Poesías editades a Palma en la Biblioteca Popular l’any 

1887 abandonat al divagar de la seva primera muda, amb cert epicureisme, dins una d’aquelles cases 
modestes i senyorívoles d’escala emblanquinada, amb saletes on relluen ben ordenats els mobles de 
caoba, decorades, en marcs senzills de llistó daurat, per gravats de Bartomeu Maura i dibuixos del 
seu germà Francesc: saletes on s’enquadren naturalment les adorables figures de la tía Luz de Inercia 
i de la vella serventa de �oche de Reyes. A mi em plau de fantasiar-lo escrivint amb lletra clara sobre 
el paper de barba els seus versos vuitcentistes ―compostos enterament, segons costum seu, tot 
passejant per la muralla―, vora la xemeneia ben encesa, a la llum del quinquer de petroli que abat sa 
claror suau damunt la taula, mentre a fora, dins la nit ciutadana, cauen les ‘batallades d’En Figuera’ i 

tot el barri dorm quietament el son hivernal protegit pel gegantí fantasma de la Seu.”288 
  

 
EL DOLOR PER LA MORT DE ROSA PUJOL 
 

Joan Alcover era feliç al costat de Rosa Pujol i Guarch, que vivia per amorosir el 

seu cor i per endolcir la vida dels seus tres fills menuts (Teresa, Pere i Gaietà). Era feliç 

en el clos tancat d’aquella Mallorca del segle XIX, vora la Seu, vora les seves torres 

d’ideal arquitectura que li parlaven d’amor etern i de pietat inefable. Però, mentre els 

dies se succeïen monòtons i assossegats rere les muralles, l’infortuni esguardava de prop 

                                                 
287 Miquel dels Sants Oliver: La Literatura en Mallorca, op. cit., pàg. 195-196. 
288 Miquel FERRÀ: “Pròleg” dins Joan ALCOVER: OC, pàg. XIX. 



 223 

la vida plàcida de Joan Alcover i s’afanyava per arrabassar la calma i la serenitat del seu 

esperit.  

El dia 4 de juliol de 1887 el novell relator de l’Audiència de Palma es veié obligat a 

demanar al president de la Sala quinze dies de permís, perquè havia de sortir de l’illa 

per motius greus. Deia que havia d’anar a la Península empès per la malaltia crítica d’un 

familiar. El mateix dia se li concedí el permís que demanava. Mentrestant el seu amic 

l’escriptor Joan Rosselló Crespí ocupà el càrrec de Relator substitut durant els quinze 

dies que Joan Alcover romangué fora de l’illa, probablement a Barcelona. El to de la 

petició estotjada en el registre de l’Audiència289 sembla impulsada per una certa fretura i 

motivada per la gravetat d’uns fets que no podem conèixer. Però tot fa pensar que el 

familiar que havia perdut la salut i que havia arribat a una situació crítica era la seva 

muller Rosa Pujol. Perquè al cap de pocs mesos, Rosa Pujol i Guarch havia emmalaltit 

d’una dolença desconeguda. Potser era una tuberculosi pulmonar, encara que no en 

queda constància en cap escrit. Mallorca quedava enfora de remeis per a segons quines 

malalties, atès que la medicina especialitzada encara havia de recórrer un llarg camí. És 

probable que el poeta esmaperdut s’afanyàs per guanyar la partida a la malaltia, que en 

gran rapidesa embolcallava les seves víctimes en una mòrbida pal·lidesa i causava grans 

estralls entre els més febles d’aquella època ensopida. Potser acudiren al millor 

especialista de Barcelona, sempre a l’avantguarda de les novetats científiques i 

tècniques, per trobar una mica d’esperança i un remei guaridor. Essent així, Joan 

Alcover devia maldar de manera aferrissada per salvar la vida de l’esposa gentil dels 

braços esglaiadors de la mort que la sotjava sense pietat. Aquella tardor malaltissa i 

anòmala arribà acompanyada d’una fredor més gèlida i més trista encara que 

l’acostumat. Les fortes pluges i els vents d’hivern, que s’havien escampat per tots els 

racons de la badia de Palma durant els darrers dies del mes de setembre, agreujaren la 

fragilitat de Rosa Pujol, que es fonia entre els dits d’aquella dolença incerta.  

Tot fa pensar, pels versos que Joan Alcover deixà escrits, que la nit fatídica en 

què Rosa Pujol agonitzava, el poeta navegà esmaperdut com un nàufrag solitari, quan la 

veia patir enmig de les aigües del desvari, sense saber com podia calmar aquell dolor, 

que cruixia virulent com una branca esmicolada entre les seves mans. Més tard 

                                                 
289 Certificat en què Joan Alcover demana a la Sala de l’Audiència 15 dies de permís que li és atorgat i signat 
pel president Sr. Serra: “El Relator infrascrito, apremiado por el mal estado de salud de una persona de su 
familia, a pasar sin demora a la Península: Suplica a la Sala que se sirva concederle quince días de licencia, 
durante los cuales desempeñará las funciones de su cargo de Relator sustituto D. Juan Rosselló. Palma cuatro 
de julio de 1887. Joan Alcover” [ARM-JA, 669]. 
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recordaria la mirada blavosa de l’esposa gentil que, malgrat l’agonia que li consumia les 

faccions i el gest, mai no deixà, ni durant aquelles hores de desvari, d’encisar el cor del 

poeta enamorat, tal com expressà en aquests versos elegíacs, estotjats durant anys en el 

calaix fins que foren aplegats a l’apèndix de les Obres Completes de 1951: 

 
“I enmig dels patiments i la batalla  
i del martiri de la mort crudel  
tenien per mi encara una rialla  

sos ulls color de cel.” (PC, 448) 
 

Aquella nit del diumenge, l’arbre es vinclà, tot sacsejat de dolor, fins que a l’alba 

la mort va imposar la seva llei. A les sis en punt de la matinada del dilluns dia 3 

d’octubre de 1887 va presentar-se silenciosa i feréstega i, davant la mirada atònita de 

Joan Alcover, aquella albada, gèlida de tristesa i colpida de fredor, segà la vida de 

l’esposa gentil a conseqüència d’una paràlisi cèrebro-espinal.290 Joan Alcover s’aferrà a 

la religió com un bàlsam a les seves ferides per la mort de Rosa Pujol. Com Jesucrist 

plorà vora la tomba de l’amic, el poeta també plorà a l’espona del llit mortuori i s’aferrà 

assedegat de conhort a la seva imatge misericordiosa, que el cridava amb veu vigorosa 

                                                 
290 Certificat de defunció de Rosa Pujol i Guarch. “D. Sebastián Feliu y Pons, abogado, juez municipal del 
Distrito de la Catedral de la Ciudad de Palma, capital de las Balears. 
Certifico: que al folio ciento cuarenta del libro cincuenta, sección de defunciones del Registro civil de mi 
cargo, obra una inscripción que a la letra dice...Número 140 que Dª Rosa Pujol y Guarch en la ciudad de Palma 
a las once de la mañana del día tres de octubre de mil ochocientos ochenta y siete, ante D. Baltasar Marqués y 
Fiol, suplente de juez municipal del Distrito de la Catedral y D. Francisco Garau, Secretario, compareció D. 
Juan Rotger y Sagreras, natural de Palma, término municipal de la misma provincia de las Baleares, mayor de 
edad, casado empleado, domiciliado en esta ciudad calle de Feliu, número treinta y nueve, según cédula 
personal nº 698, que exhibe, manifestando que Dª Rosa Pujol y Guarch, natural de Barcelona, provincia de 
idem, de veinte y ocho años de edad, casada, sin profesión y domiciliada en Palma calle del Beato Alonso, 
número sesenta, falleció  a las seis de la mañana del día de hoy en el referido domicilio a consecuencia de 
parálisis cerebro-espinal, de lo cual daba parte en debida forma como persona que presenció el fallecimiento. 
En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, el Sr. Juez municipal dispuso que se 
extendiese la presente acta de inscripción, consignándose en ella, además de lo expuesto por el declarante y en 
virtud de las noticias que se han podido adquirir, las circunstancias siguientes: 
   Que la referida finada en el acto de su fallecimiento estaba casada con D. Juan Alcover y Maspons, de cuyo 
matrimonio tuvo tres hijos, llamados Teresa, Pedro y Cayetano, los cuales viven de pupilar edad en compañía 
de su padre.  
   Que era hija legítima de D. Cayetano Pujol, viviente, y de Dª Francisca Guarch, difunta. Que no le consta 
otorgara testamento. Y que a su cadáver se le habrá de dar sepultura  en el cementerio rural de esta ciudad.  
   Fueron testigos presenciales D. Miguel Miralles y Castellá, natural de Montuiri, mayor de edad, casado 
escribiente; y D. Juan Camps y Alcover, natural de Palma, mayor de edad, casado, Procurador, ambos vecinos 
de esta ciudad.  
   Leída íntegramente esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla a que la leyeran por sí mismas, si 
así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado municipal y la firmaron el Sr. Juez, los 
testigos y el declarante y de todo ello certifico: Baltasar Marqués,  Juan Rotger, Miguel Miralles, Juan Camps, 
Francisco Garau... 
   Es copia conforme con el original a que me remito y para que conste, libro la presente instancia del viudo 
dicha finada.  
 Palma, veintisiete de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.” [ARM-JA, 501] 
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perquè no defallís davant la seva voluntat, segons es desprèn d’aquests versos que 

restaren inèdits fins al 1951: 

 
 “Jo som Jesús que mostra an els que moren  

de la pàtria eternal mostr el camí,  
jo som Jesús, el Déu de los qui ploren,  
vine a plorar amb mi.”                          (PC, 448) 

 
Al cap de poc, Catalina Tous arribà amb la mortalla.291 Embolcallà el cos 

esquàlid de Rosa Pujol en un vestit de raso, que adornà amb cintes blanques i brunes, 

amb puntes i tela de muselina. Recobrí el bagul amb tela llustrosa de seda, teixida amb 

fil d’or i plata. Rosa Pujol quedà com adormida enmig de la cambra mortuòria, que altre 

temps fou niu d’amor, voltada de vuit llànties amb ciris de cera i quatre candeles, que 

espurnejaven llàgrimes d’una tristesa infinita.  

Aquell dilluns matí hi hagué corregudes i un gran rebombori de passes 

atribolades en el carrer del Beat Alonso, número 60. Joan Alcover, durant unes hores, 

navegà desconsolat i sense esma en aquell mar de tristesa. Nombrosos amics i coneguts 

s’havien ofert al poeta afligit per ajudar-lo a suportar el pes d’aquell ritual mortuori, ja 

que no podien alleugerir el dolor d’aquella tragèdia. Joan Rotger Sagreras, que durant la 

llarga nit havia estat testimoni de la mort de Rosa Pujol, a les onze del matí es presentà 

al Jutjat de Palma amb el certificat de defunció firmat pel metge. Francesc Aguiló Valls, 

que vivia al carrer Set Cantons, es presentà a les 11 del matí a l’empresa “Carruajes 

Fúnebres de Palma” per sol·licitar el carruatge de segona classe, que havia de 

transportar la finada fins al cementiri.292 Algú de la família, potser Josep o Pere 

Alcover, anà fins a La Prensa Asociada, situada al carrer de Morey, número 6 per 

difondre la tràgica nova a tots els diaris locals. 

                                                 
291 La mortalla de Rosa: Se sol·licità de Catalina Tous cintes blanques i brunes, puntes, teles de muselina, 
lustrina negra (tela vistosa, teixida de seda amb or i plata, que s’usava en ornaments de l’església. Tela 
llustrosa.). Raso, corretges, sabates... Cotxe fúnebre 35’-pts. Data de la factura, Palma, 9 d’octubre de 1887. 
Signat per Catalina Tous. [ARM-JA,504]. 
292 La persona (Francisco Aguiló Valls), que vivia en el carrer “Siete Esquinas” de Palma, es presentà a les 11 
h. del matí a l’empresa “Carruajes Fúnebres de Palma” per sol·licitar un carruatge fúnebre per transportar-la el 
cadàver de Rosa Pujol des del carrer de Beat Alonso, on havia mort, fins al cementiri rural de Palma. El 
transport costà 40 pessetes que pagà Joan Alcover, segons el rebut que conservà. 
  Carruajes Fúnebres de Palma: Conté un rebut en què se sol·licita un carruatge fúnebre de segona classe 
(“segundo luto”) per al dia d’avui (3 d’octubre de 1887) a les cinc del capvespre, per transportar el cadàver de 
Rosa Pujol Guarch, de 29 anys des del carrer Beat Alonso, núm. 60 al cementiri rural.   
  L’enterrament de Rosa Pujol Guarch de Alcover costà 101’20 ptes. Entre els ciris de cera i el funeral. 
  Posaren 8 ciris de cera (17’- pts.); vuit llànties amb els ciris corresponents, 4 candeles i mortalla (70 pts.)... 
Almoines piadoses per voluntat de Rosa, remeses al Pare D. Tributario Valero. Se celebraren alhora 5 misses 
per a l’ànima de D. Pere Alcover i Jaume  (10 pts). Una missa per l’àvia Maria Anna Gelabert. I un ofici al 
Beat Alonso (25 pts.) [ARM-JA,504]. 
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 El mateix dilluns dia 3 d’octubre el diari El Isleño, que sortia a les dues del 

capvespre, es féu ressò de la desgràcia de Joan Alcover i comunicà el fet luctuós a la 

societat palmesana amb aquestes paraules: 

 
“Esta pasada noche ha fallecido la señora Dª Rosa Pujol y Guarch, esposa de nuestro buen 

amigo, D. Juan Alcover. Joven y cariñosa compañera pierde el Señor Alcover, y la sociedad echará 
de menos a la que ha sido un dechado de virtudes. 

Al pedir al cielo descanso para la finada, le demandamos consuelo para nuestro amigo.”293 
 

Els elogis de Rosa Pujol que la premsa assenyala ens suggereixen el retrat d’una 

dama plena de virtuts espirituals que, no solament era coneguda per ser l’esposa 

afectuosa de Joan Alcover, al qual devia acompanyar en tots els actes, sinó que era 

coneguda en la societat de Palma pel seu caràcter afable i per la seva vàlua personal. 

En unes pàgines més endavant del diari El Isleño apareixia l’esquela mortuòria en 

la qual es participava a la societat mallorquina, a tots els amics i coneguts del poeta, que 

aquell capvespre se celebraria al carrer de Beat Alonso un rosari per l’ànima de la 

finada, el cos de la qual, immediatament després, seria transportat en carruatge fins al 

cementiri: 

  
“La señora Dª Rosa Pujol y Guarch 

de Alcover ha fallecido 
(Q. E. P. D.) 

 
       Su desconsolado esposo, padre, hijos, madre y hermanos políticos, tíos, primos y demás 
parientes, suplican a sus amigos y conocidos que se sirvan encomendarla a Dios y asistir al rosario 
que en sufragio de su alma se rezará hoy lunes 3 de octubre a las cuatro y media de la tarde en la casa 

mortuoria (Beato Alonso, 60), y después, a la conducción del cadáver al cementerio.”294 
   

Joan Alcover, segons es desprèn dels seus versos, havia quedat sense esma, 

ennuegat de llàgrimes i mig ensopit en un racó de la cambra, entorn d’aquells ciris, que 

espurnejaven tremolosos com el seu esperit. Segons es desprèn d’un poema que deixà 

inèdit i que transcrivim unes passes més avall, el poeta es planyia debades capficat en el 

seu desvari sense poder apartar els ulls del rostre de la seva muller glaçada, com si estàs 

adormida per un terrible encanteri. Debades s’imaginava com si, d’un moment a l’altre, 

hagués de despertar-se d’aquell malson. Per un instant li semblà que un somriure 

amorós es dibuixava en la faç lívida de l’esposa estimada, com si no volgués anar-se’n 

                                                 
293 El Isleño, 3 d’octubre de 1887. I factura: ANUNCIS A LA PREMSA ASSOCIADA, situada  al carrer de Morey, 
núm. 6.  El rebut diu així: “He recibido de D. Juan Alcover y Maspons la cantidad de 10’- pts. Por la inserción 
de un día de este mes en los cinco periódicos asociados de esta capital, de un anuncio sobre fallecimiento y 
entierro de su Sra. Esposa  Dª Rosa Pujol.  Palma, 4 de octubre de 1887.”  Signat per l’encarregat: Juan Nadal. 
[ARM-JA,504]. 
294 El Isleño (3 d’octubre de 1887). 
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del seu costat. Enmig del deliri cregué veure que els seus llavis empal·lidits mussitaven 

dolces paraules per calmar la ferida de l’espòs desemparat, segons expressà el poeta en 

la intimitat del seu desconhort en aquestes espurnes de dolor, aparegudes pòstumament: 

 
  “Creguí veure-la moure a la llum clara 
  i tremolosa de la cera ardent, 
  com si digués: ‘Per tu no he mort encara’ 
   sa boca, somrient. 
 

  Com si digués: ‘Per tu som la mateixa,  
lo cor que per tu sol creà mon Déu,  
sens una ombra jamai, sens una queixa  

ni més voler que el teu’.” (PC, 448) 
 

A les quatre i mitja en punt del capvespre una munió de gent es congregà al 

carrer del Beat Alonso, a la casa del poeta, del Relator de l’Audiència de Palma. 

Encetaren el Rosari amb els misteris de dolor, que foren seguits per la remor monòtona i 

planyívola dels familiars i dels amics, aplegats a l’estança il·luminada de cera. Abans 

d’emprendre l’últim adéu, camí del cementiri, es beneïren les despulles de l’esposa del 

poeta.  

A les cinc del capvespre la comitiva endolada, formada per dotze pobres de la 

Casa de Misericòrdia que duien una llàntia encesa,295 s’encaminava vers el passeig de 

les Quatre Campanes, rere el carruatge fúnebre de segona classe, tirat per dos cavalls i 

cobert de flors malves i de llaços violetes. Dotze escolans de l’església de Monti-sion296 

també acompanyaren el fèretre amb la caravana funerària, presidida per Joan Alcover, 

seguit pels seus germans Josep, Pere, Lluís i Antoni. Els escolans amb túnica negra 

baixaren el cos malaventurat de Rosa Pujol en el reialme d’aquella fredor silenciosa de 

marbre, al fons d’aquell verger de jasmilers i d’acàcies, on reposen els benaurats en 

                                                 
295 Rebut Casa de Misericòrdia: “Recibí de los herederos de Dª Rosa Pujol la cantidad de trece (13’-) pesetas 
por la gratificación a los doce (12) pobres de esta casa, que con 12 faroles acompañaron al cementerio rural el 
cadáver del antedicho Dª Rosa, el dia 3 del corriente. / Palma, 12 de octubre de 1887. / Bartolomé Moner.” 
[ARM-JA,504]. 
296 Josep Morey, prevere de Monti-Sion també presentà una factura a Joan Alcover que diu:  “El infrascrito, 
he recibido del Sr. D. Juan Alcover y Maspons la cantidad de veintitrés pesetas por gastos que suplió con 
ocasión del entierro del cadáver de su señora esposa Dª Rosa Pujol, según el pormenor siguiente: 
Por gratificaciones de los doce monaguillos que acompañaron el cadáver...........      12’- 
Por id que llevó la cortina negra.............................................................................       1’- 
Por limosna de cinco misas celebradas en la iglesia de Montesión.......................      10’- 
                 Total....................................      23’- 
     Palma, 10 octubre de 1887. 

   José Morey, Presbítero de Monti-Sion.”  [ARM-JA,504] 
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soledat eterna. Però no fou fins l’endemà, dimarts dia 4 d’octubre que se celebrà una 

missa a l’Oratori del Cementiri de Son Tril·lo de Palma per a l’ànima de Rosa Pujol.297 

Joan Alcover cercà el bàlsam en la fe religiosa, en l’exemple de Jesucrist, com 

traspuen alguns dels seus versos inèdits fins a 1951. En va el poeta li pregava, com un 

infant demana un impossible a sa mare, l’anhel de creure per un instant que l’esposa 

encara era viva. Mes sabia que, malgrat la seva fe robusta, tal miracle no era possible. A 

voltes aclaparat, a voltes resignat en la fosca nit de l’estança solitària, el poeta s’aferrava 

a la ploma, l’únic bàlsam possible a la terra, i, sobre el paper esgrogueït per la llum del 

quinquer de petroli, abocava espurnes de dolor que li dictava el seu cor lacerat: 

   
  “A voltes li deman com a una mare 
  demana  un impossible el seu infant, 
  que em deix imaginar que viu encara  
   només per un instant. 
 
  I mon dolor a l’ombra s’arracona  
  de l’esperit per a plorar tot sol, 
  i un raig de trista llum brilla una estona 
   dins l’ombra de mon dol.”  (PC, 447) 

 
El divendres dia 7 d’octubre a les deu i mitja del matí se celebrà en el convent de 

Santa Clara el funeral per la mort de Rosa Pujol, tal com havia anunciat el diari El 

Isleño el dia anterior en una esquela, en la qual Joan Alcover i la seva família 

convidaven la societat palmesana a assistir-hi.298 Tal vegada el funeral es realitzà cinc 

dies més tard de la mort de Rosa Pujol perquè el seu pare, Gaietà Pujol i Boada, pogués 

arribar a temps amb el vapor correu de Barcelona a Palma. 

Segons es desprèn de la crònica dels periòdics d’aquell divendres 7 d’octubre, 

aquell matí el sol estava encapotat, com el cor adolorit de Joan Alcover, que plorava en 

silenci.299 El funeral se celebrà a l’església de Santa Clara, presidit per Joan Alcover i 

                                                 
297 Rebut per una missa celebrada a l’Oratori del Cementiri de Palma (Cementerio Católico rural), celebrat el 
dia 4 d’octubre per a l’ànima de Rosa Pujol i Guarch (en pau descansi). Joan Alcover pagà 5 pessetes. El rebut 
és datat a Palma el 18 d’octubre de 1887 i és signat per Tomás Amorós, Presbítero. [ARM-JA,504]. 
298 L’esquela deia: “La Señora Doña Rosa Pujol y Guarch de Alcover ha fallecido (E P D). Su desconsolado 
esposo, padre, hijos, madre y hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes suplican a sus amigos y 
conocidos que se sirvan tenerla presente en sus oraciones y asistir al funeral que en sufragio de su alma se 
celebrará en la iglesia de Santa Clara el viernes, 7 de los corrientes, a las 10’30 de la mañana.” El Isleño, 6 
d’octubre de 1887. Un altre rebut de la “Prensa Asociada”, situada al carrer de Morey, núm. 6 de Palma, 
donava compte d’aquest fet: “He recibido de D. Juan Alcover y Maspons la cantidad de 10’- ptas. Por la 
inserción de un día de este mes en los cinco periódicos asociados de esta capital, de un anuncio sobre el funeral 
de su difunta Señora. Esposa Dª Rosa Pujol. / Palma, 7 de octubre de 1887”.  Signat per l’encarregat: Juan 
Nadal. [ARM-JA, 504]. 
299 Segons les notícies que van aparèixer al diari El Isleño el dia 8 d’octubre de 1887, dia que ressenyava el 
funeral de Rosa Pujol, assegurava que “Ayer llovió en Menorca. Aquí no nos alcanzó más que el nublado por 
la mañana y un chubasquillo a las primeras horas de la tarde.” 
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per Teresa Maspons i, probablement, per Gaietà Pujol i pels germans del poeta Josep, 

Pere, Lluís i Antoni. A les deu i mitja en punt del matí començà l’ofici en el convent de 

les Clarisses, que s’omplí de núvols d’encens, de salms fúnebres i de càntics 

planyívols.300 La multitud de gent congregada que venia d’arreu de Palma per 

testimoniar al poeta el seu conhort més sincer hagué de quedar-se fora de l’església.  

Aquell matí elegíac era fred i amenaçava d’aigua ruixada. Cap al tard la pluja 

fina banyava el carrer humit del Beat Alonso. Poc temps després, Joan Alcover abocà 

les seves llàgrimes sobre el paper de l’escriptori amb un desig furiós de romandre vora 

la tomba de Rosa Pujol per sentir més a prop la seva presència: 

 
“Mon esperit a son dolor s’aferra 
i em consola la terra que trepig; 
ella està allà, només un pam de terra, 
 l’eternitat enmig. 
 
Queda només una ombra, una ferida  
que brolla sang i en brollarà tot temps.  
La part més lluminosa de ma vida  

amb ella ha mort ensems. 
 
Mos fills i mon dolor me resten d’ella  
i els guard com son tresor guarda l’avar.”   (PC, 447) 

 
 Durant una llarga temporada Joan Alcover procurà amagar la seva pena en el racó 

més profund del seu cor. Adesiara, durant les primeres nits de furiosa enyorança, el 

poeta allargà les mans a l’arpa per esplaiar la ferida del seu cor, que brollava sang, i 

deixà exhalar tot el seu perfum adolorit en aquesta melodia punyent, que guardà en el 

silenci del seu cor i en el calaix del seu escriptori fins que veié la llum, pòstumament, 

amb les altres espurnes de dolor, quan el 1951 aparegueren les Obres Completes del 

poeta. 

L’endemà, el diari El Isleño del dia 8 d’octubre ressenyava a grans trets el 

seguiment del funeral amb aquestes paraules: 

 
“En la iglesia de las Clarisas celebróse ayer por la mañana el funeral y demás preces ofrecidas 

por el eterno descanso de la que fue dulce y amante compañera de nuestro amigo don Juan  
Alcover Maspons. Testimonio de las afecciones con que cuenta la familia y del dolor que la 

                                                 
300 Funeral de Rosa Pujol: “Cuenta que presenta la Abadesa de Santa Clara a D. Juan Alcover por el funeral 
celebrado en su Iglesia en sufragio del alma de Dª Rosa Pujol, su esposa. 
Por cantar el oficio la Comunidad..................... 20’- 
Por el celebrante, ministros y ploradores........  15’- 
Por el derecho parroquial..................................  26’- 
Por los sacristanes ............................................    5’- 
         Total................... 66’- 

Palma, 9 octubre de 1887. 
Recibí Sor Margarita Llabrés Abadesa.” [ARM-JA,504] 
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buena sociedad palmesana ha sentido por tan irreparable pérdida, hizose ayer público, pues era 
numerosa y escogida la concurrencia que llenó el templo. Sirvan de lenitivo a nuestro amigo 

tantas pruebas de cariño como en su desgracia ha recibido.”301 
  
Encara uns dies més tard se celebraren algunes misses a l’església de Monti-Sion 

per l’ànima de Rosa Pujol, cinc per a l’ànima de Pere Alcover Jaume i una per a la de 

l’àvia Maria Anna Serra.302 La diada de Tots Sants segons es desprèn dels versos 

elegíacs de Les campanes Joan Alcover tornà al cementiri per trobar conhort en 

aquella terra que trepitjava, que guardava el cos de l’esposa enyorada, per estar més a 

prop d’ella, “només a un pam de terra” i “l’eternitat enmig”. Tanmateix només podia 

aferrar-se al seu dolor, al seu record i als seus fills.  

Al cap de poc, el 4 de novembre de 1887, quan ja feia un mes que Rosa Pujol 

descansava entre els braços de la mort en la llosa freda, Joan Alcover es decidí a 

contestar la carta de conhort que Miquel Victorià Amer li havia enviat el dia del funeral 

de l’esposa. En aquella hora callada de plors i de sospirs, Joan Alcover va escriure a 

l’amic unes paraules de gratitud per la puntual diligència amb què Miquel Victorià 

Amer havia complert un encàrrec dolorós que, amb motiu del traspàs de Rosa, el nostre 

poeta li havia encomanat. Encara aclaparat de dolor i ennuegat de llàgrimes, Joan 

Alcover es disculpava pel seu silenci, que justificava pel vendaval depressiu que 

assotava amb virulència el seu estat d’ànim: 

 
“Le agradezco en el alma el puntual cumplimiento del doloroso encargo que hice á V. con motivo 
del fallecimiento de mi esposa (Q.S.G.H.) y las frases de consuelo que me dedica en su estimada 
de 7 de octubre, á que no he contestado antes porque el estado de mi ánimo no me permitía otra 
cosa que llorar recogido en mi tristeza. Tristeza más profunda cuanto más serena, porque mi 
desgracia aparece mayor cuanto más la contemplo y reflexiono acerca de ello. Cúmplase la 

voluntad de Dios, que quiso concederme el mayor bien para quitármelo después.”303  
 

No sabem què li havia demanat Joan Alcover a Miquel Victorià Amer en 

aquelles hores tràgiques. Però tot fa pensar que, atès que llavors Amer vivia a 

Barcelona, Joan Alcover li degué demanar el dolorós encàrrec de comunicar la 

desgràcia de Rosa Pujol al seu pare i a la seva família. Joan Alcover durant un temps 

llarg continuà el camí de la vida com un pelegrí esbaldregat, amb el sarró de la seva 

                                                 
301 El Isleño (8 d’octubre de 1887). 
302 Almoines piadoses per voluntat de Rosa, remeses al Pare D. Tributario Valero. Se celebraren alhora 5 
misses per a l’ànima de D. Pere Alcover i Jaume  (10 pts). Una missa per l’àvia Maria Anna Gelabert. I un ofici 
al Beat Alonso (25 pts.). [ARM-JA,504]. 
303 Carta que Joan Alcover envià a Miquel Victorià Amer el 4 de novembre de 1887. Dins Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 19. 
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pena, serena però profunda, a l’espatlla, recolzat en la poesia i en aquells tres fills que 

Rosa Pujol li havia deixat com a penyora del seu amor. 

Ara i adés cercava la raó d’aquella desgràcia insensata, però com que el poeta no 

podia trobar-la enlloc, el creient es resignà com Job a la voluntat divina, que un dia 

havia posat en son camí aquella dolça Beatriu catalanesca, per arrabassar-li poc temps 

després. Com un pelegrí cercava conhort, però quan sentia el plor d’aquells infants, que 

enyoraven la seva mare, el seu cor cruixia de bell nou com una branca esmicolada. 

Aviat s’adonà que en el fons de la seva ànima s’havia obrat un canvi: comprengué que 

aquella amarga dissort havia modelat els seus sentiments i havia afinat la seva 

sensibilitat paternal amb burí cruel. Abans era insensible al Plor d’infants. Mes ara que 

era pare i veia que “des que sa mare” no era viva, els seus fills anaven endolats, el poeta 

s’exclamava al fons de la cambra, amb els ulls ennuegats, perquè el plor dels seus fills 

era el seu plor i la seva enyorança era tan punyent com la que ell sentia: 

 

  “Si un infant plorar sentia  
  abans de donar-me’n Déu, 
  a penes me’n condolia 
  com si tingués cor de neu. 
 
  Llavors, quan vaig ser pare, 
  si d’un nin sentia el plor, 
  girant cap a ell la cara 
  s’endolava lo meu cor. 
 
  Des que sa mare no és viva 
  i els fills meus van endolats, 
  si el plor d’un infant m’arriba 
  sent els ulls de plor banyats.”      (PC, 271) 
 

Joan Alcover s’aferrava als tres fills que Rosa Pujol li havia deixat com l’avar 

guarda el seu tresor. Però aquells infants eren massa menuts encara per perdre els braços 

agomboladors de la mare, car Teresa només tenia sis anys, Pere en tenia tres i Gaietà 

només un any i mig. Joan Alcover passà un temps llarg enmig del desconhort i del 

marasme. Malgrat tot, la voluntat de Joan Alcover era ferma davant aquell infortuni 

cruel i, ben aviat, s’afanyà per doblegar el seu dolor i la seva feblesa humana. Calia 

vetllar pels seus fills menuts, mig desemparats sense la seva mare; calia dominar el seu 

esperit malferit per calmar el plor d’aquells infants, que l’amor de Rosa Pujol li havia 

deixat. 
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II. SEGONA PART 

JOAN ALCOVER, ENTRE LA MUSA CASTELLANA  

I LA MUSA CATALANA 



 233 

 



 234 

EL DOLOR D’UNA VIDA ESGARRIADA I EL LLEGAT DE ROSA PUJOL 

 
Després de la mort de Rosa Pujol, Joan Alcover i el seu sogre mantingueren una 

relació més cordial que antany. Ara semblaven units per la dissort, car havien perdut el 

seu major bé, com aquells tres infants que havien quedat orfes de mare. Enrere 

quedaven les antigues reticències que durant aquells anys els havien separat i una 

espurna afectuosa de tendresa florí entre ambdós. Adesiara s’escrivien, impulsats pels 

llaços familiars, per aquells tres fills menuts i sovint per les diverses qüestions derivades 

de l’herència de Rosa Pujol, que llavors estaven un xic embolicades amb l’oncle Antoni 

Guarch i la tia Peregrina Guarch i Espalter.304 Però Joan Alcover havia de vetllar pels 

                                                 
304 En morir el 26 de juliol de 1875 Bonaventura Espalter Macià, Rosa Pujol va rebre de l’àvia diversos censos i 
una casa a Esplugues, que a la mort de Rosa Pujol passaren als seus tres fills: Teresa, Pere i Gaietà. El 5 de febrer 
de 1868, quan va morir Pelegrí Guarch i Salom, la seva herència passà en usdefruit a la seva esposa Bonaventura 
Espalter, mentre que el seu fill Antoni Guarch en tenia la nua propietat, com a hereu de la universal herència. 
Però vet aquí que l’herència d’Antoni Guarch, que el destí volgué col·locar en les mans dels hereus de Rosa 
Pujol, constava dels béns següents:  

1) Casa núm. 14 del carrer del Rec Comtal de Barcelona. 
2) Casa núm. 13 de carrer Argenter. 
3) Casa números 7 i 9 del carrer de Regomir de Barcelona. 
4) Casa número 46 del carrer del Mar de Badalona. 
5) Casa número 43 del carrer de Sant Francesc d’Esplugues. 
6) Tres cases assenyalades amb els números 2, 4 i 6 de la carretera reial d’Esplugues. 
7)    Participació indivisa en una extensió de terreny a la Plaça de Catalunya de Barcelona. 

   Aquesta herència, que va rebre Rosa Pujol, va ser objecte d’un plet interposat per la seva tia Pelegrina Guarch 
Espalter, que no estava d’acord amb les disposicions del testament de Pelegrí Guarch i Salom, el qual instituïa 
com a usufructuària la seva esposa Bonaventura Espalter i feia hereu el seu fill Antoni. I, en el cas que aquest 
morís sense fills, l’herència havia de passar directament a la seva germana Francesca o als seus hereus, i, només 
en darrer terme, el llegat havia de passar a Pelegrina Guarch i Espalter. El 7 de juliol de 1894 Pelegrina Guarch 
de Benet firmà un document de renúncia que deia: “La señora Dª Pelegrina Guarch y Espalter de Benet, Dª 
Pelegrina Benet y Guarch de Alandí, con la venia de su esposo, y D. Juan Alcover y Maspons, otorgan lo 
siguiente: 1º D. Juan Alcover, en concepto de padre y legítimo representante de los menores Dª Teresa, D. Pedro 
y D. Cayetano Alcover y Pujol, a los cuales corresponde la herencia de Dª Buenaventura Espalter y Macià (por 
renuncia del primer instituido D. Antonio Guarch y fallecimiento de Dª Rosa Pujol, madre de dichos menores) 
autoriza a sus estimados primos políticos D. José y Dª Pelegrina Benet a que desde luego se posesionen de las dos 
casas números 78 y 80 del punto llamado Marqués en Esplugas, que respectivamente legó la nombrada Dª 
Buenaventura; i que esto se entienda como auto (acto) de herederos parte de D. Juan Alcover, en el concepto que 
usa, pues se propone aceptar dicha herencia a beneficio de inventario. 2º Dª Pelegrina Guarch, así en concepto 
propio como en nombre y representación de su hijo S. José Benet (en virtud del poder otorgado a la misma por su 
marido) es Dª Pelegrina Benet, con autorización de su esposo, declaran su conformidad con dicha manifestación 
de D. Juan Alcover. Y para que conste lo firman en Barcelona a siete de julio de 1894. Pelegrina Guarch de 
Benet.” [ARM-JA, 501] 
   Aquest plet va ser resolt el 4 de maig de 1898 a favor de Joan Alcover, com a representant dels seus fills, atès 
que Antoni Guarch Espalter havia mort sense fills el 7 de juny de 1894. Així la universal herència que li 
corresponia havia de passar, tal com marcava el testament de D. Pelegrí, als hereus directes de Francesca Guarch 
Espalter, és a dir, a Rosa Pujol i, morta aquesta, als seus fills, Teresa, Pere i Gaietà Alcover Pujol. Així, doncs, 
l’herència de Pelegrí Guarch i Salom passà als fills de Rosa Pujol, que eren alhora néts de Francesca i besnéts de 
Pelegrí Guarch i Salom. Aquesta acceptació de l’herència fou escripturada el 28 de maig de 1895 davant el notari 
Josep Alcover Maspons i fou ratificada el 22 d’abril de 1899 davant el notari Antonio Gallardo. 
   Encara el maig de 1897 Joan Alcover, com a tutor dels seus fills, Teresa, Pere i Gaietà, va rebre un requeriment 
notarial dels cosins de la mare de Rosa Pujol Guarch en el qual l’instaven a pagar la suma 121.415’991 pessetes a 
causa d’un deute que Pelegrí Guarch Salom hauria contret envers el seu germà Pere Guarch Salom. En no esser 
satisfet aquest deute, se sumà a l’herència que va rebre Antoni Guarch Espalter, l’oncle de Rosa Pujol, que fou 
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interessos dels seus fills menuts, que eren els hereus legals de la seva mare difunta, i ho 

féu de manera aferrissada i resoluda. 

Durant els primers mesos que seguiren a la tragèdia, Gaietà Pujol Boada es 

desfeu tan bonament com el seu geni irascible li ho permetia. No sabia com podia ajudar 

el seu gendre, que navegava perdut com un nàufrag solitari entre les aigües turbulentes 

del seu cor, amb aquells tres infants que enyoraven desconsolats les dolces carícies de la 

seva mare. Al cap d’un any d’aquell tràgic infortuni i empès per una profunda tendresa, 

l’avi Pujol enviava una caixa plena de joguines per als seus néts i s’oferia a Joan 

Alcover per ocupar-se del primogènit Pere. Potser Gaietà Pujol, ara, que havia perdut la 

seva filla, comprenia la tribulació del seu gendre i, com a pare, li obria els braços per 

ajudar-lo en la tasca d’educar un dels fills de Rosa Pujol. Impulsat per aquest gest 

paternal, el dia 10 de novembre de 1888, Gaietà Pujol envià una carta a Joan Alcover en 

què li deia: 

  
“Apreciado hijo: 
[...] 
Te mando que ya recibirás el conocimiento una caja madera con varios efectos como juguetes y 

otros que creo serán de su agrado por ser cosa bonita y algún efecto para ti. 
Debo decirte que yo y mi Sra. te vamos a pedir un favor sin compromiso ninguno, siendo casado y 

no teniendo familia y que no tendremos, quisiéramos saber si dejarías venir a nuestro lado a mi nieto 
Pedrito que nosotros lo vestiremos y educaremos sin causarte ningún gasto, sin inconveniente de 
tenerlo a tu lado siempre que quieras. 

Si te decides a lo que te pedimos vendría el mes próximo a recogerlo así tendrías tiempo para 
tenerlo todo arreglado. 

Sin más expresiones a tu madre y demás y un beso a mis nietos y manda de tu padre.”305 

 

Joan Alcover degué agrair al seu sogre la generositat que manifestava el seu gest 

magnànim i la bona voluntat que expressava el seu cor. Però ben segur que s’hi va negar 

en rodó, perquè l’esperit desolat del poeta s’aferrava als fills de Rosa com al seu tresor 

més preuat i els guardava com un avar per a ell tot sol. I era justament el primogènit 

Pere qui li despertava un sentiment de més profunda dolcesa. Ell fou el puntal en qui el 

poeta diposità totes les seves esperances de futur. 

                                                                                                                                               
condemnat pel jutjat del Pi de Barcelona a pagar aquesta quantitat. Però, en morir prematurament i sense 
descendència, l’herència i el deute passaren als fills de Rosa Pujol. 
    En morir Teresa i Pere Alcover Pujol, la seva part de l’herència passava al seu germà Gaietà i al seu pare Joan 
Alcover. Aquesta herència el 1912 consistia en nou censos de diverses finques de Barcelona (entre les quals hi 
havia el cens sobre la casa del carrer de l’Hospital, número 75), d’Esplugues i de Sans i una casa del poble 
d’Esplugues. 
   Sobre l’herència de Pelegrí Guarch pesava un deute sobre un solar de 12.000 pams quadrats situat a la Plaça de 
Catalunya de Barcelona, que havia comprat entre 1856 i 1857, el qual fou embargat, ja que no arribaren a un 
acord amb els creditors. Finalment, la part restant d’aquest solar de la Plaça de Catalunya passà a Pau Alcover de 
Haro i a Margalida Miquel Vila, germana de l’esposa de Gaietà Alcover. [ARM-JA, 499]. 
305 [ARM-JA, 378]. 
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Però les qüestions de l’herència sempre eren en el rerafons de la seva conversa i, 

en aquesta mateixa carta afectuosa, Gaietà Pujol responia a la petició que Joan Alcover 

li havia fet sobre l’estat de les contribucions de les cases del carrer de l’Hospital i del 

carrer de l’Argenteria. El pare de Rosa Pujol li deia que les havia pagat per conducte del 

Sr. Ballera, el procurador administrador del poeta. I així li ho feia saber, amb aquestes 

paraules:  

 
“Según me dice en la segunda [carta,] he recibido del Sr. Ballera la cantidad de veinte y cinco 

duros quedando arregladas las contribuciones y creo que se ha salido barato en este negocio. 
El Sr. D. José Castellet abogado vive [en la] calle Duque de la Victoria, nº 15 piso 2º, puerta 

segunda, le puede escribir que yo lo veré cuando haya recibido la suya.”306 
 
  Joan Alcover continuà vetllant pel llegat de Rosa i seguí pagant la contribució 

d’aquestes cases per mitjà del seu procurador, el senyor Ballera. Però aquest senyor, a 

qui Joan Alcover havia confiat l’administració dels seus béns a la Ciutat Comtal, ben 

aviat es va distreure de les seves obligacions, cosa que enutjà a gratcient el nostre poeta 

per la ruïna econòmica que li portà la seva deixadesa. Al cap d’uns anys, Joan Alcover 

deixà de percebre els censos que li pertocaven cobrar com a tutor del llegat de l’esposa 

difunta, fins que el 12 març de 1893 el poeta es queixà al seu procurador. Envià al Sr. 

Ballera una carta que revelava amb to d’enuig la preocupació per l’estat ruïnós a què 

havia arribat la casa del carrer de l’Hospital per la seva negligència i omissió. Sembla 

que vers el 1893 havia quedat deshabitada i mig abandonada per l’elevat preu del 

lloguer que, des de 1890, Joan Alcover demanava, sense coneixement de causa, car 

aquest administrador no solament no l’informava de la realitat catastròfica, sinó que 

també es desentenia dels pagaments. Durant aquests anys Joan Alcover reclamà al 

senyor Ballera la paga dels censos que li corresponien per dret, com a pare i tutor dels 

seus fills, que eren els hereus legals de Rosa Pujol.307 L’altra casa del carrer de 

                                                 
306 [ARM-JA, 378]. 
307 El 12 de març de 1893 Joan Alcover remetia al Sr. D. Víctor Ballera una carta ben dura que acusava un to 
crispat per l’estat ruïnós a què havien arribat. I així li deia: 
“En su última, sin fecha, que recibí por el último correo, me dice V. con referencia al lamentable estado de la 
casa calle Hospital: ‘Ya hace tiempo que le había llamado la atención acerca de lo que ocurre, pero esperaba 
alguna indicación de V. que hiciese más oportuna la mía. La causa es única y es exclusivamente la exageración 
de los alquileres.’ Me hace V. por vez primera tan categórica declaración. No comprendo la necesidad de que 
para ser oportuna debiese proceder indicación mía. Mal podía hacerla yo sin el conocimiento de las cosas que a 
V. incumbe; sin noticias que no puedo tener a no ser que V. me las trasmita. Por iniciativa y a propuesta de V. 
(consta expresamente en sus cartas) se subieron los alquileres; y del propio modo, pudo y debió V. proponerme 
que bajaran si era preciso. Esto le demostrará a V. que el mal humor que refleja mi carta última, y que ha dado 
margen, supongo, al último párrafo de la que contesto, está justificado. Pero prescindamos de esto: lo que importa 
es buscar remedio pronto y seguro. Si es necesario, restablezca V. los alquileres al primitivo nivel o al que 
requiera la situación de las casas, procurando que se ocupen cuanto antes los pisos.”  
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l’Argenteria, número 18, tal com Gaietà Pujol ja havia anunciat al seu gendre, quan 

Rosa Pujol encara vivia, fou expropiada el 1909 per l’Ajuntament de Barcelona. Però no 

fou fins al 1911, després d’un llarg recurs, que Joan Alcover pogué cobrar del 

Consistori comtal la indemnització de 16.001’05 pessetes per la pèrdua d’aquest 

immoble.308  

 
 
L’ENSOPIMENT CULTURAL DE LA SOCIETAT MALLORQUINA DE FINALS DEL 

SEGLE XIX: EL CINQUANTENARI DE LA PALMA 

 
Aquells anys que seguiren a la mort de Rosa Pujol foren de gran sopor anímic i 

cultural per al nostre poeta. Joan Alcover havia quedat abaltit per la seva tragèdia 

personal i la societat mallorquina a poc a poc se submergia en una profunda letargia. La 

vida cultural de Mallorca empal·lidia amb els darrers batecs de la Renaixença i la ploma 

enardida dels prohoms que l’havia inflamada a poc a poc s’extingia amb la seva vida. 

Els joves poetes de la dècada de 1890 emprenien el relleu dels vells patriarques amb 

timidesa, puix que no acabaven de decidir-se per l’expressió literària en llengua 

catalana. Joan Lluís Estelrich escrivia totalment en castellà (Primicias, 1884; Saludos, 

1887), Miquel Costa i Llobera llavors bastia Líricas (1899) i Joan Alcover preparava la 

segona edició de Poesías (1892) i de �uevas Poesías (1892). Alguns escriptors més 

joves, però, lamentaren que els poetes de les noves lleves preferissin el castellà per a la 

creació literària. Tal és el cas de Gabriel Llabrés Quintana que vers el 1889 manifestà a 

L’Avenç aquest desconhort amb gran sentiment: “La llengua catalana té, per desgràcia, 

                                                                                                                                               
També li reclamava les pensions que no havia rebut des del 1889. I amb el mateix to de queixa li deia: “Desde 
1891 en que con carta de 11 de febrero, me remitió V. el importe de cuatro pensiones del censo de la Agrícola 
(correspondientes a 1886, 87, 88 y 89) no he recibido más, según mi memoria y según sus estados y cartas, que 
he repasado. Debe V. pues remitirme las pensiones del 90, 91 y 92, y espero lo haga a la mayor brevedad, pues 
me hace falta. Dicho censo es, según  mis estados, de 146’66 ptas. anuales. A propósito de censos. En carta de 26 
de octubre de 1885 me decía V.: ‘Los censos que no pueden cobrarse actualmente son dos; uno que ya le dije 
debe un tal Perdigó por una casa de la calle del Hospital, cerca del Padró y el otro es por cierto terreno próximo a 
casa Antúnez inmediato al de la Agrícola. Uno y otro censualista exigen que presentemos  la renuncia de Guarch 
a la herencia consabida (de Dª Buenaventura Espalter y Macià) y sabe V. que no se ha podido encontrar.’ En otra 
carta anterior (de 17 de mayo de 1885) decía V. ‘Ayer estuve con el señor Pujol en la Agrícola cuya sociedad 
paga a Dª Rosita un censo actualmente de 28 duros + 6 reales... vencedero en 30 de diciembre o 24 de junio, lo 
cual deberá precisarse, adeudándose al presente las pensiones desde 1881 inclusive. Visité también a otro 
llamado Jaime Roviralta (perfumista de la calle Fernando VII), quien paga unos 12  duros al año de censo y debe 
catorce o quince anualidades. Están prontos a pagar ambos sujetos pero me exigen poderes.’ Como lo que faltaba 
era la renuncia de Guarch, y ya la tenemos, espero que en virtud de ella, procure cobrar las pensiones atrasadas de 
dichos censos y las que vayan venciendo.” [ARM-JA, 501]. 
308 [ARM-JA, 501]. 
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entre nosaltres pochs amadors; y los llibres escrits enguany son en petit nombre.”309 

Enmig d’aquest panorama desolador de les lletres mallorquines, el dia 5 d’octubre de 

1890 es commemorà a Palma el cinquantenari del naixement de La Palma, inaugurada 

el 1840 per Antoni Montis, Tomàs Aguiló i Josep M. Quadrado. L’acte, que se celebrà 

enmig d’un banquet, fou presidit per Josep M. Quadrado i pels fills d’Antoni Montis i 

de Tomàs Aguiló, que ja havien desaparegut. A l’hora del brindis s’iniciaren els 

discursos que elogiaven la labor dels tres prohoms que, amb aquesta revista, havien 

contribuït al despertar cultural d’aquella Mallorca ensopida dels anys quaranta del segle 

XIX. Entre el fervor dels assistents s’aixecà la veu de Joan Alcover i, abans de brindar, 

pronuncià breus paraules de gratitud, que recordaven els esforços d’aquells 

intel·lectuals que s’havien afanyat per il·luminar les tenebres en què dormia l’illa. 

Enmig d’una multitud de vuitanta comensals que s’havien congregat en aquell banquet 

homenatge, Joan Alcover no solament elogià la transcendència de la revista, que fou 

com un manantial d’aigües revitalitzadores, sinó que les seves paraules encobriren el 

panegíric de Josep M. Quadrado:  

 
   “Mallorca debe gratitud al juvenil triunvirato que fundó hace medio siglo la pequeña república de 
nuestras letras insulares. 
   En La Palma empiezan a iluminarse a la luz de penetrante y concienzuda investigación los 
horizontes de nuestra historia regional; [...]. 
   Su vida fué bien corta; pero no ha caído ni caerá en el olvido. Fué el primer impulso de un 
movimiento que se ha ido propagando de generación en generación, hasta formar la brillante 
constelación de ingenios congregada entorno del hombre eminente, modelo de amigos, de 
cristianos y de caballeros, que al dirigir La Palma ostentaba ya la madurez del futuro patriarca y 

que ahora conserva todo el vigor y la lozanía juvenil del director de La Palma.”310 
 

Encara Joan Alcover, en aquest parlament titulat 1840–1890, assenyalava que la 

revista, de manera intuïtiva, havia servit de norma i de guia fins aleshores als poetes de 

la Renaixença. La Palma havia difós uns valors distintius i didàctics que reflectien el 

caràcter personal que Josep M. Quadrado havia sabut imprimir a la revista. Joan 

Alcover assenyalava les línies essencials de la revista que anunciaven els valors poètics 

que més tard defensarien els homes de l’Escola Mallorquina. Així ho deia amb aquestes 

paraules: 

 
...“el sentimiento contenido por el instinto de la sobriedad y la proporción armónica; el espíritu 

observador y contemplativo; la densidad del pensamiento y la paciente labor de la forma; la fuerza 
traducida en la moderación y a veces en la avaricia; la fidelidad descriptiva hija de la afición al 

                                                 
309 Gabriel Llabrés Quintana: “La cullita de les lletres a Mallorca l’any 1889”, L’Avens, 25 de desembre de 1889. 
Citat per Damià Pons: Ideologia i Cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905) (Mallorca: Lleonard 
Muntaner editor, 1998), pàg. 27. 
310 Joan ALCOVER: “1840-1890”, OC, 653. 
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ambiente local; la piedad familiar, la piedad artística, la piedad histórica sinceramente sentidas y 
expresadas. Y no logró borrar ni confundir estos rasgos, por más que se dejara sentir, velándolos 
un poco, la influencia del romanticismo, que, próximo a su ocaso, destellaba sus resplandores entre 
negros y cárdenos celajes, jirones de la tempestad revolucionaria que había conmovido el mundo 

del arte.”311 
 

Però Joan Alcover en el calor del seu discurs anotava que els valors literaris de La 

Palma traspuaven els valors de la pàtria, perquè les seves pàgines havien contribuït a 

afaiçonar l’incipient mallorquinisme i el despertar tímid de la consciència de poble entre 

la gent de l’illa, enllaçant-la a l’altra banda del mar, sense, però, renunciar a la pàtria 

espanyola. Perquè Joan Alcover, com bona part de la intel·lectualitat mallorquina de la 

dècada dels noranta, creia més en un regionalisme moderat, que recollís la personalitat 

distintiva de l’illa de Mallorca, que en un centralisme uniformitzador: 

 
“El país empezó a percibir en La Palma sus propios latidos y a tener conciencia de sí mismo; 

La Palma inició el mallorquinismo. Brotó en el punto de enlace y compenetración de la patria 
pequeña y la patria grande; de entrambas recibió su savia; el sello español y el sello indígena 
aparecen en sus páginas mezclados y confundidos; y en tal concepto vino a representar a priori 
el equilibrio que en Mallorca oponemos a las exageraciones regionalistas y a la estolidez 
centralizadora que pretende mutilarnos en aras de la uniformidad, la más antinacional, a nuestro 

juicio, de todas las manías.”312 
 

 Miquel dels Sants Oliver, que aspirava a un floriment de la literatura catalana a 

Mallorca, al cap d’uns anys, vers el 1894, es queixà amb tristesa de la decadència 

d’aquella època. Recordà aquest homenatge que Mallorca oferí als fundadors de La 

Palma, que impulsaren el creixement literari i saberen infondre l’amor a les lletres 

catalanes en una societat abúlica i provinciana. Tanmateix, Miquel dels Sants Oliver 

lamentà que aquest gest no hagués arrelat entre els escriptors més joves i no hagués 

tengut continuïtat entre les darreres generacions, cosa que interpretà com el fracàs dels 

ideals de la Renaixença, amb aquestes paraules: 

 
...“parece ya extinguido el manantial que hasta ahora nos ofreció su apacible y limpio 

contingente. Los primeros campeones de este renacimiento dejan caer la pluma de su mano 
fatigada; la muerte escoge entre ellos su presa siempre segura; poco a poco van desfilando y con 
ellos desaparece el resto del vago ideal que persiguieron y anhelaron. La última generación se 
lanza por opuestos derroteros, si acaso a conciencia sigue alguno. Nadie se presta a llenar el 
hueco que dejan en la desmantelada trinchera.  

Se rindió en 1890 un homenaje de gratitud a los redactores difuntos y al fundador viviente de 
La Palma para saludar en ella la aurora de ese florecimiento. Parece que fue la señal de 
despedida, y que cada uno se retiró a su hogar, silencioso y con el luto en el corazón. Entonces 

ya pudimos decir con entera veracidad: ha concluido nuestra ruta, el ciclo se ha cerrado.”313 
 

                                                 
311 Ibídem, pàg. 654. 
312 Ibídem, pàg. 654. 
313 Miquel dels Sants OLIVER: La Literatura en Mallorca, op. cit., pàg. 200. 
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La societat mallorquina de la darrera dècada del segle XIX vivia immersa en 

aquest verger erm, on el cultiu de les lletres catalanes gairebé es reduïa a flors esparses, 

car els escriptors de la Renaixença havien emmudit i els més joves, que llegien autors en 

castellà, com  Campoamor o Núñez de Arce, s’inclinaven més per aquesta llengua com 

a mitjà d’expressió literària. També per aquesta època havia desaparegut la revista 

Museo Balear, que durant els anys vuitanta fou un fòrum literari que havia canalitzat 

bona part del moviment cultural i de la poesia insular.  

  Potser fou per aquesta època somorta de 1890 que el poeta amb el gest afligit es 

replegà, com un monjo en oració, en el seu interior i es refugià en el jardí de casa seva, 

mig devastat per l’acció implacable del temps, on trobà la companyia de l’alt xiprer, que 

havia plantat la mà vigorosa del seu pare, Pere Alcover Jaume. S’esplaià amb el vell 

amic al poema El ciprés de mi huerto, que estimava com un germà, vora el qual havia 

crescut amb il·lusió i alegria enmig d’aquest jardí esponerós. Sota el seu ramatge havia 

sentit la fragància verda del seu aroma immortal, que pujava pel balcó de la seva cambra 

per acaronar-lo i havia assaborit la remor de la mar veïna, que acariciava el seu front ple 

de quimeres. Ara, a la plenitud esmicolada per un vent d’infortuni, contemplava en 

silenci la figura rígida de l’alt xiprer, el vell amic que li parlava d’antics somnis i 

d’ambicions esvaïdes, enmig del jardí de la seva infantesa, esmorteït i sense fulles. 

L’ànima del poeta es mirava, com en un espill, en aquest jardí desolat, envoltat d’herbes 

esgrogueïdes, on només creixia l’arbre de la tristesa, que havia engolit la dolça il·lusió 

de la seva vida i l’antiga alegria de la jovenesa. La veu severa i ruda del xiprer sonava 

com un tornaveu en la consciència del poeta, que veia passar davant seu les escenes de 

la seva vida, com escolades d’una àmfora infecunda i malaguanyada. El xiprer amic li 

recordava que havia retornat a l’illa com un fill pròdig que s’asseu a la casa paterna 

sense haver pogut penjar cap llorer sobre el mur de la ciutat.  

Però Joan Alcover sentia el crit de la musa per l’esplanada de la Seu i, amb gest 

humil, reflexionava sobre la manera de convertir-se en el poeta de la seva gent i de la 

seva pàtria, en el gran poeta de Cap al tard. Abans, però, hagué de fer un llarg 

recorregut, que el dugué primer fins a �uevas poesías (1892). Durant aquesta època de 

joventut, Joan Alcover escrivia versos amarats de buidor i de tòpics literaris, com una 

activitat que el coronava de prestigi social. Aleshores la sensibilitat romàntica s’havia 

desviat cap a una sensibleria ploranera i superficial. La poesia d’aquesta època 

reflecteix els paràmetres d’una mentalitat una mica burocràtica, mediocre i escassa 

d’imaginació, que es complau en la imitació dels models. 
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 Josep M. Llompart a Joan Alcover. La història d’un home ha assenyalat que el 

poeta de finals del XIX és “el senyor que ocupa un determinat lloc dins l’estructura 

social perquè fa versos... El poeta burgès és... el senyor que fa versos”.  El poeta de la 

Restauració, d’esperit mimètic i elegant, “es presenta com a tal als salons i a les 

tertúlies; firma, amatent, els ventalls de les dames; ocupa per regla general un càrrec 

burocràtic;” i “la gent, llegeixi o no llegeixi els versos, sap que aquell senyor és el 

poeta; les autoritats constituïdes l’honoren i, tan prest com es presenta l’ocasió, el 

condecoren.”314 

 En aquest marc històric, en aquest món de frivolitats socials, que Josep M. 

Llompart ha anomenat “època bamba”, es movia la personalitat del jove advocat i poeta, 

que aspirava a ocupar un lloc destacat dins el clos tancat d’aquella Mallorca provinciana 

de finals del XIX. En aquest sentit, el Joan Alcover que anhelava assolir la categoria de 

poeta, responia a la mentalitat provinciana i a l’esperit burgès de l’època de la 

Restauració, que entenia l’exercici de la poesia com un joc que donava prestigi social. 

Era l’edat en què el Joan Alcover de �uevas Poesías, enlluernat per la pompa vana i 

pels reflexos lluminosos que donen les llaors socials, assistia als balls del saló daurat del 

Círculo Mallorquín, on es distreia del seu neguit. Amb el gest encuriosit i la mirada 

contemplativa seguia els rituals que imposaven les lleis aristocràtiques de l’època 

bamba, segons plasmà al poema Flores de almendro: 

   
 “En el salón dorado 
      daba la orquesta 
 cadenciosos impulsos 
      a las parejas 
            que, entrelazadas, 
      sobre alfombra morisca 
       se deslizaba.”  (PC, 666) 

 
Aquestes escenes de la joventut apuntades a la primera estrofa de Flores de 

almendro serien recordades el 1924 en una espurna, publicada a l’Almanac de les 

Lletres, que sembla una versió catalana més elaborada d’aquesta estrofa i que comença 

de manera semblant a l’anterior castellana:   

 
“En el ball d’aquella nit  
ella portava un ramell  
de flors d’ametller al pit;  
jo tremolava per ell,  

     fins que el ball va ser finit.”  (PC, 409) 

 

                                                 
314 Josep M. LLOMPART: Joan Alcover. La història d’un home, op. cit., pàg. 8-9. 
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  I, mentre el poeta de �uevas Poesías seguia l’impuls cadenciós de l’orquestra 

amb pas vacil·lant, el seu cor enquimerat sentia, a ritme de vals, que “en los bailes” feia 

“el papel del oso.” Immers en la sala de ball, s’adonava que no encaixava en la buidor 

d’aquella burgesia provinciana, que voltava i voltava frenètica al compàs de la música. 

El seu esperit romàntic, emportat per la llum de l’ideal, s’aïllava cada cop més del 

tumult esbojarrat, tot anhelant la solitud del monjo, que tampoc no el satisfeia, segons 

confessà a Dolencia fin de siglo: 

 
 “Hago en los bailes el papel del oso. 
 ¡Cuántas veces maldije 
 ese temperamento que me aflige, 
 irresoluto y soso! 
 
 Si en soledad monástica discurro, 
 echo a menos la música del baile; 
 y entre el bullicio del salón me aburro, 
 cual si tuviera vocación de fraile. 
 Total: soy un vestiglo 

 nulo para la celda y para el siglo.”   (PC, 698) 
 

A Dolencia fin de siglo Joan Alcover expressa la insatisfacció de l’home 

romàntic, que no encaixa dins els esquemes socials del seu temps. Tanmateix, Joan 

Alcover, seduït per l’aura de mundanitat, per l’afany de convertir-se en el poeta oficial 

de la província i de ser reconegut en els cercles literaris de Madrid, no trobava el camí 

que l’havia de guiar fins al seu jo més íntim i li havia de descobrir la vera poesia. 

Conscient que es distreia de l’autèntic camí i que es perdia pels laberints mundanals, 

afirmà a Dolencia fin de siglo: 

  
  “No sirvo para sabio 
  ni para hombre de mundo; 
  siempre meditabundo, 
  pero siempre inactivo, 
  si los placeres de la vida libo, 
  sabor amargo dejan en mi labio, 
  y si me acerco al árbol de Minerva, 
  duermo a la sombra sin coger sus frutos, 
  porque la fiebre mundanal me enerva.” (PC, 698) 
 

Mentre es deixava seduir per la bellesa càndida de les flors d’ametller que 

adornaven el pit de qualque dama gentil, el seu pensament consirós de poeta romàntic 

s’afanyava, abrusat d’ideal poètic, per trobar la seva veu enmig de la remor mundana de 

la festa nocturna, aliena al seu desfici. Potser fou en un dels balls del Círculo 
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Mallorquín, on Joan Alcover albirà la que més tard havia de posar una espurna de llum 

en la vida desolada del poeta i dels seus fills.  

 Tanmateix, aquesta espurna és en essència un record de joventut ben suggeridor 

de l’home romàntic enamorat de la bellesa femenina i una versió sintètica del poema 

Flores de almendro del llibre �uevas poesías, que començava d’una manera semblant: 

 
“En el baile de anoche, 

  vi desde lejos 
que en el pecho llevabas 
 flores de almendro; 
 flores de nieve, 
símbolo de los sueños  

de adolescente.” (PC, 666) 
 

LA NOVA VIDA AMB MARIA DE HARO ROSSELLÓ 
 

Mentre l’ensopiment cultural planava pertot arreu, la roda del temps continuava 

empesa pels afers quotidians. L’1 de gener de 1890 moria l’oncle Teodor Alcover 

Jaume. Tenia 59 anys. Joan Alcover, d’esperit sensible i voluntariós, de mirada serena i 

penetrant, s’aferrava a la vida amb delerosa ànsia viril per sobreviure a la foscor del seu 

cor i maldava per imposar-se a la meitat que li mancava. El poeta de �uevas poesías, 

influït per la filosofia platònica, en les llargues passejades per la murada, implorava 

l’Amor a Bienaventurados los humildes. L’invocava ansiós perquè de bell nou recollís 

la seva ànima del fang i, amb el raig de la seva llum, la transportàs a la regió divina on 

el pensament mai no arriba: 

 
“¡Amor! Sólo tu rayo 
de luz, recoge el alma 
del fango de la vida, y la transporta  
en inconsciente, arrebato vuelo, 
a la región divina 
a donde el pensamiento nunca llega, 
como el rayo de sol alza del suelo 
la gota de rocío cristalina.”  (PC, 642) 
 

Implorava al cel com un fervorós i humil penitent en oració perquè un raig de 

pietat acariciàs el seu front enterbolit i la seva gràcia banyàs de rosada divina les testes 

endolades dels seus infants: 

 
 “oh tú, que en la presencia 
 divina ves cumplida 
 la bienaventuranza prometida!... 
 Y pues el mismo luto 
 que yo llevaste, aunque sereno y fuerte, 
 en el herido corazón, convierte 



 244 

 a mi debilidad los ojos tuyos; 
 y haz que baje el rocío de la gracia 
 sobre esas cabecitas inocentes 
 que perfuman mi hogar, mata de lirios 
 que, junto al destilar de una fontana 
 de silenciosas lágrimas, se abren 
 a la riente luz de la mañana.”  (PC, 644) 
 
En va s’afanyava el poeta de �uevas Poesías al poema Estrellas fugaces per 

explicar als seus fills que l’ànima de la seva mare absent els somreia lluminosa, com 

una espurna penjada dalt del firmament, al costat d’altres estels rutilants que, com ella, 

guaitaven a la terra per acaronar les seves llàgrimes:  

 
“Esas luces errantes 
 las almas son, amantes, 

    de las madres que moran en el cielo; 
de las madres que expiraron 
y a sus hijos dejaron 

    en el valle de lágrimas del suelo. 
 
Sublime amor encierra 
el alma que a la tierra 

    se vuelve, al desprenderse fugitiva, 
 y por sus hijos clama, 
      en tanto que la llama 
   el canto de los ángeles arriba... 
 [...] 

Son ellas, sí, los astros 
 de fugitivos rastros, 
   que en la nocturna oscuridad remedan 
 urnas que se derraman, 
 suspiros que se inflaman 
    o temblorosas lágrimas que ruedan. 
 
 Son ellas, sí, que asoman 
 sobre la tierra, y toman 
    de nuevo sus caminos ignorados; 
           y por consuelo llevan, 
 cuando al Edén se elevan, 
    la imagen de los huérfanos amados.”          (PC, 645-646) 
 
 
El poeta cercava el bàlsam de les seves ferides en la poesia, però els astres 

lluminosos, penjats en la fosca del firmament, símbol d’aquelles ànimes rutilants que 

guaitaven amoroses els éssers estimats de la terra, de poc servien per endolcir el drama 

que patien aquells infants orfes.  Aviat el poeta comprengué que els seus fills tan 

menuts necessitaven els braços sol·lícits d’una mare, que sabés acaronar-los i, amb 

càlida dolcesa, sabés esvair les pors nocturnes, car el Relator, capficat en les cabòries de 

la feina diària de l’Audiència, no podia o no sabia esmerçar amb habilitat aquesta tasca, 

que la tradició havia consagrat a les mans delicades d’una dona. A poc a poc, brollà la 

vigoria del fons de la seva ànima irreductible i serena. Al cap d’uns anys, vers el 1890, 
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quan la ferida de Rosa Pujol havia deixat de sagnar, albirà la possibilitat de casar-se de 

bell nou, de trobar la mare que reclamaven els seus fills desconsolats. Afrontà el destí 

amb veu decidida i, amb la mirada penetrant dels seus ulls, cercà d’entre la multitud 

aquelles mans gentils que sabien agombolar-ho tot amb tendresa i paciència.  

Joan Alcover tenia trenta-sis anys i la seva radical joventut també es rebel·lava a 

caminar tot sol per la grisor ensopida d’aquella Mallorca de finals de segle XIX. El seu 

esperit viril tampoc no s’hi resignava i, imperiós, li reclamava la presència d’una veu 

amatent que alleugerís les seves passes atribolades. El seu cor anhelava la carícia 

d’aquelles mans pàl·lides que la mort li havia robat, perquè l’ajudessin a portar ansa per 

ansa el pes d’aquelles vides que tant estimava. I la trobà a prop, ben a prop d’aquella 

barriada de la Calatrava, només a dues passes del carrer Beat Alonso, rere la murada cap 

al mar. Maria de Haro i Rosselló era una dama jove de vint-i-vuit anys que vivia amb la 

seva mare al carrer del Sol, a la casa número setze, de Palma. Encara era fadrina. Era 

filla de Pau De Haro Truyols i de Maria Rosselló i Fiol. Havia nascut a Alaró el 18 de 

desembre de 1862 en el si d’una família de rics hisendats. Els seus avis paterns, Bernat 

De Haro i Jerònia Truyols, i els materns, Antoni Rosselló Pizà i Catalina Fiol Fiol, 

juntament amb els seus pares, l’endemà del seu naixement l’havien portada a l’església 

parroquial d’aquesta vila, perquè rebés les aigües baptismals.  

Maria De Haro Rosselló era neboda de Joan Rosselló Crespí, conegut 

literàriament com Joan Rosselló de Son Forteza315, amb qui Joan Alcover havia 

compartit estudis de batxillerat a l’Institut Balear i de Dret a la Universitat de 

Barcelona, així com la dèria per la literatura, que des d’aquells anys ençà els havia unit. 

Quan el 1878 Joan Rosselló tornà a Palma, on va residir, ingressà al col·legi d’advocats, 

per tal de poder exercir aquesta professió, que mai no li va inspirar cap simpatia. Per 

aquest motiu, havia pogut substituir Joan Alcover com a Relator a l’Audiència de Palma 

durant aquells dies trasbalsats d’absència forçada per l’estat crític de Rosa Pujol. Una 
                                                 
315 Joan Rosselló Crespí de Son Fortesa i Maria Rosselló Fiol només eren germans per part de pare, car ambdós 
eren fills de mares diferents. Antoni Rosselló Pizà el 4 de febrer de 1832 es casà amb Catalina Fiol, que morí 
aquell mateix any (19-12-1832). D’aquest matrimoni va néixer Maria Rosselló Fiol, poc abans de morir la seva 
mare. El 5 d’octubre de 1837 Antoni Rosselló Pizà es casà en segones núpcies amb Antònia Aina Crespí i Roig 
(1814-1914), descendent d’una vella família de propietaris rurals de Santa Maria del Camí. D’aquesta unió sorgí 
l’escriptor Joan Rosselló de Son Forteza. Així, Nicolau Rosselló Rosselló (1777-1847) era l’avi de Joan Rosselló 
Crespí (de Son Forteza), que posseïa la finca de Can Perantoni a Alaró i algunes cases al poble. El pare Antoni 
Rosselló Pizà (1812-1890) tenia llogada l’Albufera i féu fortuna exportant vins a França els anys de la crisi de la 
fil·loxera, milità en el partit Conservador, fou elegit diverses vegades batle d’Alaró i possiblement diputat 
provincial. Els negocis i la terra li permeteren incrementar el patrimoni familiar amb noves adquisicions: Son 
Marron i Son Forteza (comprada al Marquès de la Romana). Dades extretes de Damià FERRÀ-PONÇ: “Joan 
Rosselló de Son Forteza. Biografia”, dins Obres Completes, de Joan Rosselló de Son Forteza (Palma, Impremta 
Politècnica, 1992), pàg. 11. 
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tasca que exercí adesiara en altres ocasions, sempre que Joan Alcover li ho demanà, 

però sense cap entusiasme, com dirà Joan Rosselló en la Introducció a Manyoc de 

Fruita mallorquina: “De cada dia anaven minvant els meus treballs de misser, que mai 

foren gaire, i fins de tant en quant mudava de feina com fan sovint els malfaners: unes 

vegades feia d’advocat, altres de relator i fins de jutge; però en cap hi trobava bon 

gust.”316  

Tal vegada Joan Alcover va conèixer Maria De Haro Rosselló gràcies a Joan 

Rosselló de Son Forteza, potser a casa seva o en una de les sales del Círculo 

Mallorquín, on, probablement, el vell amic i company d’estudis li hauria presentat la 

seva neboda, només vuit anys més jove que el seu oncle317 i que el nostre poeta.  

Joan Alcover trobà en l’esguard maternal de Maria de Haro i Rosselló la 

companyia que havia somniat per als seus fills petits i aviat es decidí a caminar al seu 

costat, seduït per la noblesa del seu cor i per la bellesa espiritual que traspuaven els seus 

ulls negres. Encara que Joan Alcover ―com digué Josep M. de Sagarra a La 

Publicitat― “era petitet i prim”, sempre anava “extraordinàriament polit i endreçat, 

amb el cabell espès, tallat curt, amb aquella barbeta i aquell nas una punta aligat”; era 

un “home de somriure i de rialleta” serena, d’una profunditat gràvida, continguda per la 

reflexió, que “recordava el seu perfil certes fotografies d’Anatole France de vint anys 

enrere; tenia a estones una tendra expressió franciscana, i abaixant el caparró i mirant de 

cua d’ull li descobríeu en el fons del pensament una punta elegant d’escepticisme i en el 

plec del llavi una delicada intenció mefistofèlica.”318 Potser fou aquesta mescla 

d’expressió franciscana, d’elegant escepticisme i delicada intenció mefistofèlica de què 

parlava Sagarra, el que seduí de manera irrefrenable el cor de Maria De Haro. El poeta 

de �uevas Poesías plasmà aquesta visió fàustica en el poema La viuda, on reflexiona de 

manera irònica sobre els prejudicis que envolten el mite de la viduïtat. Rere els versos 

de La viuda s’amaga la transposició metafòrica del seu estat endolat en la figura d’una 

dona viuda, encara jove, que, després del silenci imposat pel rigor del dol, s’obre de bell 

nou a la vida. Com la viuda que, en recobrar el seu antic somriure i obrir les portes de 

casa seva a la nova primavera, s’enfronta a la murmuració i a la maledicència de la 

societat, el poeta potser també hagué de vèncer algunes reticències que el portaren a 

                                                 
316 Joan ROSSELLÓ DE SON FORTEZA: “Introducció” a Manyoc de Fruita mallorquina dins Obres Completes, op. 
cit., pàg. 37. 
317 Joan Rosselló Crespí de Son Forteza havia nascut a Alaró el 12 de maig de 1854. 
318 Paraules de Josep M. de Sagarra, que digué arran de la mort del poeta, a La Publicitat a  l’article “L’home i el 
poeta”, reproduït a Revista de Catalunya, núm. IV, II, 1926. 
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reflexionar sobre la relativitat d’aquestes tradicions ancestrals, que afectaven sobretot 

les dones d’aquella època: 

 
“Fuera pueril reproche 
tildar su corazón de flaco y tibio, 
porque en traje de alivio 
dignóse abrir anoche  
las puertas de su hogar, antes cerrado 
como sombrío templo a la memoria 
del muerto consagrado; 
y la sacerdotisa 
inauguró sus tés de primavera, 
y recobró la plácida sonrisa. 
Contra la ruin murmuración la escuda 
que haya durado, al fin, su amarga pena 
un poco más del año de viuda 
que el libro santo de la ley ordena.”      (PC, 701) 

 

A l’altre extrem de la nostra tradició, encara que molt rigorosa, Joan Alcover situa 

el costum ancestral dels bramans que imposava per llei la mort de la viuda a la foguera 

amb el seu marit difunt, amb l’esperança de viure eternament fosa en el seu esperit. Era 

una manera de consagrar la fidelitat de la viuda, de la dona abnegada a la voluntat del 

marit; era la manera d’extingir d’arrel el perill de la regeneració de la seva vida i 

d’estroncar la vena d’un altre amor que fruitàs, car els sacerdots hindús sabien: 

 
...“que, en la incesante vida que renueva  
el mundo, y la materia fecundiza, 
para que no renazca a vida nueva, 
cual todo, el corazón, sólo hay un medio: 
reducirlo a ceniza. 
Que en tanto que circule 
por él la sangre juvenil, y corra 
la savia por el árbol,  
que las señales de su tronco borra, 
de nuevo echarán flores 
los árboles desnudos y aterridos, 
de nuevo se abrirán a los amores 
los corazones por la muerte heridos.”      (PC, 702-703) 

   
El poema La viuda palesa els sentiments que corrien plens de vida pel cor de Joan 

Alcover, que sense adonar-se’n renaixia com les fulles d’un arbre esponerós a una nova 

esperança. A recer del seu impuls vital Maria De Haro havia decidit seguir-lo cegament 

fins al punt de desobeir la voluntat de la seva mare, que es negà en rodó a donar-li el 

consentiment per casar-se amb el poeta. La història es repetia: Maria de Haro, com Rosa 

Pujol, es mostrà ben decidida a estimar, part damunt de tot, el poeta afligit amb aquells 

tres fills petits que aportava al matrimoni i es manifestà ben resolta a acaronar-los com 

si fos la seva mare. Com antany havia fet Rosa Pujol (la Beatriu catalanesca) amb el seu 
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pare Gaietà Pujol, Maria de Haro també hagué de recórrer al notari per sol·licitar el 

permís de la seva mare. Així, el 17 de novembre de 1890 el notari Joan Palou i Coll,319 

més conegut en el món literari com a autor del drama històric La campana de la 

Almudaina (1859), va comparèixer al domicili de Maria Rosselló Fiol i de la seva filla 

Maria De Haro i Rosselló per tal de consignar en una escriptura que la mare denegava el 

permís per a la celebració de l’enllaç matrimonial de la seva filla amb Joan Alcover 

Maspons. Maria Rosselló Fiol, com havia fet Gaietà Pujol Boada, s’oposà al matrimoni 

de la seva filla amb Joan Alcover per motius desconeguts. Però en aquest cas, tot fa 

pensar que, a Maria Rosselló Fiol, no li devia agradar que Maria De Haro es casàs amb 

un senyor viudo que ja tenia tres fills. Malgrat que reconeixia les virtuts del poeta, negà 

el seu consentiment favorable a aquell matrimoni que li sol·licitava la seva filla. Potser 

en el fons de la seva ànima pensava que el panorama que oferia el senyor Joan Alcover i 

Maspons com a projecte de vida no era el més idíl·lic per una al·lota jove de casa bona, 

com era Maria De Haro. La denegació del consell favorable per a la realització d’aquell 

matrimoni quedà consignada en l’escriptura següent, que firmaren la mare, la filla i el 

notari: 

 
“En la ciudad de Palma capital de provincia de las Baleares á diez y siete de Noviembre de mil 

ochocientos noventa, yo D. Juan Palou y Coll abogado y notario vecino de la misma, á 
requerimiento de Dª María De Haro y Rosselló, mayor de edad, soltera, sin profesión, de este 
vecindario, provista de su cédula personal que me ha exhibido, de undécima clase, número diez mil 
trescientos cincuenta y ocho, fecha catorze de los corrientes, me he constituido en la casa número 
diez y seis de la calle del Sol de esta ciudad domicilio de Dª María Rosselló y Fiol también de este 
vecindario, viuda de D. Pablo De Haro, padres de la requirente, y he solicitado de dicha Sra. 
Rosselló su consejo para contraer matrimonio la citada su hija con D. Juan Alcover y Maspons, 
Relator de esta Exma. Audiencia, viudo, mayor de edad y vecino igualmente de Palma.–– La Sra. 
Rosselló manifiesta que, reconociendo las cualidades personales que enaltecen al referido D. Juan 
Alcover, no le es posible otorgar ahora a la compareciente su hija Dª María el consejo favorable 
que se solicita. 

De todo lo antedicho levanto esta acta que firman las señoras requerida y requirente a quienes 

conozco y doy fé. = María Rosselló = María de Haro = Sig+no = Juan Palou y Coll.”320 
 

Un cop fou signada l’escriptura, el notari en lliurà una còpia a Maria De Haro 

Rosselló perquè en tengués constància i la pogués presentar a la Diòcesi de Mallorca 

abans d’unir-se en matrimoni amb el poeta. Tanmateix, res havia de deturar el destí 

d’aquelles dues vides, que havien decidit caminar juntes, una al costat de l’altra, pels 

viaranys tortuosos de la vida per compartir les alegries i les penes que l’atzar els 

presentàs. 

                                                 
319 Joan Palou i Coll (Palma, 1828-1906). 
320 Escriptura per la qual Maria Rosselló i Fiol denega el seu consentiment a la seva filla Maria de Haro i 
Rosselló perquè es casi amb Joan Alcover i Maspons. [ARM-JA, 533].  
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Però si Gaietà Pujol arribà a perdonar aquella desobediència de la seva filla, 

Maria Rosselló Fiol,321 que devia ser d’una personalitat irreductible i una mica 

superba, no aprovà de cap manera aquella unió que considerà com una afronta i, segons 

resa en el testament d’últimes voluntats, atorgat el 22 de desembre de 1890, uns dies 

més tard d’aquests fets, només deixà a la seva filla Maria dotze mil pessetes, en 

concepte de legítima, estipulada pel testament del seu pare Pau De Haro Truyols. Tots 

els altres béns immobles anaren a parar als fills mascles, els germans de Maria, que es 

repartiren el llegat familiar tal com manava la voluntat de la seva mare: a Bernat, li tocà 

la finca de Can Pera Olivo, a Alaró, més la quota legítima de dotze mil pessetes; a 

Antoni, li van pertànyer a més de la quota de legítima les finques de Son Barca, Son 

Pou i Son Boi, de Consell, més la meitat del remanent dels seus béns, que havia de 

repartir amb el seu germà Pau; i a Pau, a més d’aquesta meitat amb Antoni i de la quota 

de legítima, li van correspondre les finques de Son Frau i Sa Socarrada. El testament de 

Maria Rosselló Fiol no esmenta la germana Jerònia, que apareixia en el testament 

d’últimes voluntats del seu pare Pau De Haro Truyols, per la qual cosa sospitam que ja 

devia ser morta. Tanmateix, Maria De Haro va rebre l’herència de Francisca de Haro, la 

seva tia, la germana del seu pare, que li deixà la finca de Camp Llarg, segons apareix en 

un altre testament que procedeix d’Alaró.322 

Enmig d’aquest panorama tens, d’aigües turbulentes i de mirades exasperades, el 

dia 14 de març de 1891, el Vicari General atorgà en lletra escrita la concessió de la 

llicència de matrimoni entre Joan Alcover Maspons i Maria De Haro Rosselló. Al cap 

de quatre dies, el 18 de març de 1891, mossèn Melcion Vidal, arxiprest de la Diòcesi de 

Mallorca, va unir en matrimoni Joan Baptista Alcover Maspons, viudo de trenta-sis 

anys, i Maria De Haro Rosselló, fadrina de vint-i-vuit anys, a l’església de Santa 
                                                 
321 Maria Rosselló Fiol era una senyora molt rica d’Alaró, que fou l’hereva d’un patrimoni important. El 1837 
esdevingué l’hereva de l’avi Sebastià Fiol Bibiloni, car li corresponia tot el llegat de la seva mare, morta el 1832. 
Una herència que compartí amb el seu oncle Sebastià Fiol Fiol. Maria Rosselló rebé una casa al carrer de la 
Rectoria, número 5, d’Alaró i una possessió que es deia Son Boi des Pou, que alhora comptava amb una casa al 
carrer de Palma i una altra a Consell. A més rebé la meitat de la possessió dita  possessió de Sa Socorrada a Alaró 
i la meitat d’una altra finca a Consell, que també es deia Son Boi i que comptava amb una casa i una bodega amb 
6 bótes. L’oncle Sebastià Fiol Fiol s’endugué encara una partida major: una casa al carrer del Mig, número 16, 
d’Alaró; una altra finca al camí de Muro de Consell; una altra possessió dita Son Colom, al mateix poble; i 
diversos censos als masos de Son Palou i Cal Rei d’Orient; a més de les meitats que compartí amb la seva neboda 
Maria. [ARM-JA, 533]. 
322 Maria De Haro va heretar altres quantitats, segons consta a la declaració de Joan Alcover dels béns rebuts per 
la seva esposa en concepte d’herències familiars. Joan Alcover declara que Maria De Haro va percebre 42.000’- 
d’herència dels seus pares, 19.000 de les quals les invertí en accions del Banc d’España, 1.500 en apèndix 
nupcials; 21.730’75 ptes., etc.... També declara que ha rebut de la tia Francisca De Haro 4.500 ptes. que ha 
dedicat a millorar la finca del Camp Llarg i a llevar un cens que gravava sobre aquesta finca i a pagar deutes i a 
comprar-se una “alhaja” i que encara li sobren diners. [ARM-JA, 25]. 
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Eulàlia. El nou matrimoni beneït per mossèn Vidal es donà la mà a l’altar davant la 

mirada expectant i nostàlgica d’aquells tres infants que només tenien deu, set i tres anys 

i esperaven ansiosos rebre de bell nou l’enyorada carícia maternal. 

Els nuvis, que afrontaven el seu destí amb fermesa i valentia, foren acompanyats 

per D. Lluís Alcover i Jaume i per D. Bernat Canet i Ferrer, que actuaren com a 

testimonis d’aquella cerimònia, celebrada en la més profunda intimitat familiar, sota 

l’espurneig llagrimós dels ciris il·luminats d’esperança novella i el record encara viu del 

somriure de Rosa Pujol. L’acte matrimonial fou consignat en el llibre de Matrimonios 

de Santa Eulalia de Palma de Mallorca, el qual reflecteix els fets de manera ben 

eloqüent: 

 
“En la ciudad de Palma, capital de la provincia de las Baleares, Obispado de Mallorca, á los 

veinte y nueve Marzo de mil ochocientos noventa y uno, vistas las letras expedidas al catorce 
último en la Curia Eclesiástica de esta Diócesis, por el Muy Ilustre Señor Vicario General de la 
misma, autorizadas por el notario D. Guillermo Ferragut, yo el Pro. D. Bartolomé Villalonga 
Vic, de la parroquia de Santa Eulalia de la dicha ciudad certifico que a los diez y ocho últimos el 
Muy Ilustre Señor Don Melchor Vidal, Arcipreste de esta Santa Iglesia Catedral, en la misma, 
desposó por palabras de presente y según los ritos y ceremonias de nuestra Santa Madre la 
Iglesia, competentemente para ello autorizado por el ya dicho Muy Ilustre Señor Vicario 
General, á D. Juan Bautista Alcover y Maspons, viudo de Dª. Rosa Pujol y Guarch, fallecida en 
esta parroquia al tres de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, Relator de esta Exma. 
Audiencia, de treinta y seis años de edad, natural y vecino de esta parroquia é hijo legítimo de D. 
Pedro Alcover y Jaume y Dª. Teresa Maspons y Serra, naturales esta de Barcelona y aquel de 
Palma, con Dª. María De Haro y Rosselló, soltera, de edad de veinte y ocho años, sin profesión, 
vecina de esta parroquia, hija legítima de D. Pablo De Haro y Truyols, difunto y Dª. María 
Rosselló y Fiol y como ellos natural de Alaró, siendo testigos D. Luis Alcover y Jaume y D. 
Bernardo Canet y Ferrer, de esta vecindad. Aparece de dichas letras, que fué denegado á la 
contrayente por su madre el consejo con fecha diez y siete de Noviembre último según acta 
autorizada por el notario del Ilustre Colegio de este territorio D. Juan Palou y Coll, que las 
amonestaciones fueron dispensadas por justas causas y que no resultó impedimento alguno de las 
demás diligencias competentes y se cumplieron los demás requisitos legales de todo lo cual 
certifico y firmo en el expresado día. 

Bartolomé Villalonga Vic.”323 
 

Al cap de poc temps la vida familiar del poeta floria en gran serenitat i harmonia 

vora l’esguard maternal de Maria De Haro. La nova esposa de Joan Alcover va 

reprendre amb diligència el gest amorós que la mort havia interromput. Cada dia, quan 

arribava l’hora de la son, Maria De Haro recorria tota la casa amb una espelma encesa a 

la mà per agombolar els fills de Joan Alcover de qualsevol embat. El poeta de �uevas 

Poesías recordà aquestes escenes plàcides de la vida quotidiana al poema �octurno, on 

s’adreça a la seva filla Teresa.  

                                                 
323 Llibre de Matrimonios desde 1890 hasta 1894 Santa Eulàlia [I/45-M/31], de l’Arxiu Diocesà de Palma de 
Mallorca.  
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Teresa Alcover creixia amatent i aplicada en el si d’aquella família distingida, 

que respirava alens de poesia. La filla major de Joan Alcover i de Rosa Pujol seguí els 

primers estudis, probablement, al col·legi de nines benestants de la Puresa de Palma, 

situat al carrer del mateix nom, ben a prop de casa seva. Per aquells dies en què Joan 

Alcover escrigué els versos de �octurno Teresa ja s’havia convertit en una jove 

adolescent de rossa cabellera i de pell sedosa i vellutada, com un lliri blanc, feta “tota de 

randes espirituals, com una sonatina de Mozart” ―segons havia dit el musicògraf 

Antoni Noguera.324 Una bellesa que al dir de Miquel Gayà tenia una gran 

semblança física i espiritual amb la seva mare difunta, per la qual cosa la seva fesomia 

recordava a Joan Alcover l’esposa enyorada.325 I els seus germans, Pere i Gaietà, essent 

més petits, aviat emprengueren decidits els primers estudis al col·legi dels agustins, que 

estava al carrer del Socors, a dues passes del carrer Beat Alonso. Aquí, a l’escola dels 

frares agustins, que després de l’exclaustració havien reprès l’activitat docent el 1890, 

els dos germans Alcover reberen les primeres lliçons del pare Restituto del Valle, que 

seria un gran amic de Joan Alcover i un assistent assidu de les seves tertúlies literàries. 

 

SEGONA EDICIÓ DE POESÍAS (1892) 
 
Malgrat que Joan Alcover temia polsar la seva lira sota l’influx d’aquest vent 

planyívol, que encara l’assotava, s’hi acarà amb el gest consirós per l’esplanada de la 

Seu i, a poc a poc, anà brodant amb el fil de la seva tristesa cadascuna de les perles de 

les noves cançons, inspirades per la musa castellana, que veren la llum el 1892. El gener 

d’aquest any apareixia a la llibreria Tous de Palma la segona edició de Poesías¸ que 

incorporava algunes composicions novelles, com l’apòleg Fábula del sol, sis poesies de 

la secció Hojas al viento i els poemes La gárgola, Colón i El ciprés de mi huerto, 

antecedent de la Relíquia i de clares ressonàncies autobiogràfiques. La nova edició de 

1892 mantenia agrupades en una sola secció les poesies catalanes, tant les antigues de la 

primera edició (Dins lo temple i Per un àlbum, així com la poesia dedicada a l’Arxiduc 

d’Àustria En Lluís Salvador en la festa lul·liana, celebrada a Miramar326 el 25 de gener 

de 1877) com les novelles Plor d’infants, La llàgrima, La Creu i Mallorca i Ramon 

Llull (datada el 7 de desembre de 1876 i no inclosa a les Poesías de 1887). En aquest 

                                                 
324 Informació extreta de Màrius VERDAGUER: La Ciutat Esvaïda, op., cit., pàg. 155. 
325 “Además, la hija muerta le recordaría el parecido físico y moral de la primera esposa.” Vegeu Miquel GAYÀ: 
La lletra i l’esperit (Ciutat de Mallorca: Editorial Moll, 1978), pàg. 41. 
326 A S. A. I. i R. l’Arxiduc d’Àustria En Lluís Salvador en la festa literària de Miramar. 



 252 

segon volum de Poesías aquestes composicions apareixien aplegades sota l’epígraf de 

“Poesias catalanas”. Però, atès que llavors el nom de llengua catalana susciava recels, 

Joan Alcover es veié obligat a justificar el seu concepte de llengua catalana en una nota 

a l’epíleg. I ho feia a partir dels mots que Tomàs Forteza havia donat el 1886 a l’article 

Observaciones generales sobre la lengua materna, publicat a Museo Balear en plena 

època de la Renaixença, en què imperava la confusió lingüística sobre la denominació 

de la llengua. Així, Tomàs Forteza exhortava els lectors i els poetes a usar sense cap 

temor el nom de llengua catalana per referir-se a la nostra llengua. I, amb la voluntat 

aclarir les idees i d’enaltir l’idioma literari, els deia que, encara que el nom no fa la 

cosa:  

 
“Catalana es por el origen y por la historia: en pla català escribía su delicioso poema Fray 

Anselm Turmeda, quien era indudablemente mallorquín; en llengua catalana decía escribir más de 
un autor de los que se hallan reseñados en la Biblioteca de autores baleares de Bover; i nadie osaría 
negar el título de catalana a la crónica de Muntaner, que era, según él mismo afirma, ciutadà de 
València. [...] Ni Cataluña puede renunciar a Lull, ni Mallorca a Ausias March, ni Valencia a 
Verdaguer. Sigamos llamándola catalana: cualquiera otra denominación envolvería ingratitud o 

injusticia.”327    
 

Atesa la confusió que llavors envoltava el nom de la llengua, després de tres 

segles de decadència, Joan Alcover feia seus els mots que Tomàs Forteza havia 

expressat a Observaciones generales sobre la lengua materna per justificar que el nom 

de llengua catalana era el terme més apropiat per referir-se a l’idioma que es parlava a 

Mallorca, a València i a Catalunya. D’aquesta manera, el nostre poeta assumia la idea 

esgrimida per Forteza amb aquestes paraules a l’epíleg de Poesías (1892): “Entiendo 

que ésta es la opinión acertada, aparte de ser la más general, a ella se atiene el autor de 

estas poesías para llamarlas catalanas, aun siendo mallorquín.”328 

 Poesías inaugurava la col·lecció “Biblioteca Balear” i sorgia amb un pròleg 

encomiàstic de l’editor Josep Tous que deia: 

 
“Por segunda vez se publica este libro, agotada de manera rápida y poco frecuente la primera 
edición que de él se hizo. Al escogerlo para dar comienzo a la Biblioteca Balear, el editor hubo de 
tener presente el éxito alcanzado por esta serie de poesías del señor Alcover y el mérito reconocido 
de casi todas ellas. [...] El señor Alcover [...] Ha obtenido elogios calurosos y sin reservas, elogios 
sentidos y veraces, no retóricos, fríos o ceremoniosos, de los primeros maestros de la poesía 
española contemporánea”...  (PC, 487) 
 

                                                 
327 Apud Joan ALCOVER: OC, pàg. 132. 
328 Joan ALCOVER: OC, pàg. 132. Vegeu també Josep MASSOT I MUNTANER: Els mallorquins i la llengua 
autòctona (Barcelona, Curial, 1985), pàg. 74-75. 
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L’editor recordava els elogis de Juan Valera, de Menéndez i Pelayo, de 

Valbuena, d’Ixart i de Rubió i Lluch, així com els de tots els lectors que havien definit 

les poesies de Joan Alcover com les que solen bastir una literatura d’idees, amb una 

imaginació diàfana, una visió concreta i acolorida i un geni agut i subtil. Tot dominat 

per la mestria insuperable dels seus versos i l’art d’expressar sense violència les coses 

més difícils. Josep Tous i Ferrer assegurava que el poeta havia aconseguit plasmar en 

aquest volum la unitat de sentiment, d’idea i de forma, malgrat la varietat de colors que 

el componien. 

De tot el manyoc de les noves poesies incorporades en aquesta segona edició, El 

ciprés de mi huerto excel·lia en gran manera per la seva bellesa elegíaca i anunciava el 

canvi poètic que més tard es produiria en el si del poeta. Amb ressons de Le Ricordanze 

de Leopardi, a El ciprés de mi huerto evoca la seva infantesa entorn d’aquest xiprer 

sembrat pel seu pare Pere Alcover Jaume al jardí de la casa del carrer de Sant Alonso. 

Joan Alcover esplaià en jocs i cançons infantils les millors hores del capvespre al costat 

dels seus germans vora aquest xiprer, que va créixer en la seva ànima i al cap d’uns 

anys, en tornar de Barcelona, es retrobaren com dos vells amics. A la maduresa, vora la 

soca de l’esvelt xiprer que havia crescut en el seu cor, el poeta sent la nostàlgia d’un 

temps irremeiablement perdut, en què essent tendres infants a l’ombra de les seves 

branques i asseguts entorn de la dida escoltaven absorts els seus contes de fades. La 

imatge d’aquest xiprer és el mirall de la seva ànima que li retorna tot l’esplendor 

d’antiga bellesa d’uns dies encisats de fragàncies sota el bes alegre del sol abrilenc. 

Llavors, amarat de perfum elegíac, el poeta interroga l’alt xiprer com si fos un germà 

enyorat: 

 
“Alto ciprés que quiero como hermano, 
pues te plantó la mano  
del padre mío en el humilde huerto, 
ahora desmedrado y casi muerto, 
que en los albores de mi alegre infancia, 
recién plantado como tú, crecía 
vertiendo al florecer tibia fragancia, 
que a los balcones de mi hogar bañados 
por el aliento de la mar vecina, 
cuando en torno sentados 
de la vieja nodriza campesina, 
en las vigilias del abril serenas, 
mis hermanos y yo, mudos y atentos, 
sin pestañear ni respirar apenas, 
oíamos sus cuentos 
de hadas y encantamientos, 
gozando, sin saberlo, en la rudeza 
de aquella boca sin aliño, el casto 
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aroma de la flor de la belleza. 
Imagen, al miraros, me parece, 
alto ciprés, tu rígida figura, 
y el huerto sin verdura 
que junto a ti marchito languidece, 
imagen de mi alma en que no crece 
ni la dulce ilusión ni la alegría, 
y como tú, cercado de maleza, 
sorbiendo el jugo de mi vida, un árbol 
pujante y vigoroso 
levántase no más, y es la tristeza.”    (PC, 614-615) 

 

El ciprés de mi huerto en la segona edició de Poesías (1892), evocaria, com 

Leopardi a Le Ricordanze, ple de nostàlgia el paradís perdut de la infantesa en tornar al 

“paterno giardino”, (“Il caro tempo giovanil; più caro che la fama e l’allor...”329). El 

poeta s’identifica amb aquest xiprer, espill de la seva ànima, després d’una llarga 

travessia per mar i per les ones fogoses de l’entusiasme juvenil. Llavors, arribada la 

maduresa intel·lectual, en els versos elegíacs d’aquest poema, preludi de La Relíquia, 

comprendria la vanitat dels seus somnis juvenils i la fugacitat d’aquells deliris 

fantasiosos de notorietat, que abrigaren la seva joventut: 

 
“No más alta que yo tu verde copa 

  al ausentarme de mi patria bella, 
  te hallé gigante al retornar a ella 
  en el navío de dorada popa, 
  cuando despierta la ciudad vetusta 
  al matutino son de las campanas,  

vibrando el eco de su voz augusta 
sobre las olas de la mar lejanas; 
como ahora te hallé, ciprés oscuro, 
que el horizonte de mi hogar presides, 
y con tu sombra mides 
hasta el vacío palomar, su muro. 
Dentro del alma una caricia muda 
me pareció sentir, al ver tu rama 
como torre ojival, densa y aguda, 
y que severa y muda, 
como de amigo que de veras ama,  
al par que cariñosa, me decía 
tu voz... la voz de la conciencia mía: 
 
¿Qué fué de aquellos temerarios sueños, 
del entusiasmo juvenil y el brío 
y fogosa ambición que halló pequeños 
esos que dora, espacios halagüeños, 
el sol primaveral, en torno mío?”  (PC, 616-617) 

 
El xiprer, que havia estat testimoni de la seva blanca infantesa, dels seus somnis 

esbojarrats i del seu entusiasme juvenil, havia crescut en l’ànima del poeta i ara ―com 

                                                 
329 Giacomo LEOPARDI: “Le Ricordanze”, dins Cants. Traducció i notes de Narcís COMADIRA. Edició bilingüe 
(Barcelona: Edicions 62 - Empúries, 2004), pàg. 196. 
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Antonio Machado dirà anys més tard a la font del seu Recuerdo infantil a Soledades― 

esdevenia la veu de la seva consciència, que li parlava amb paraules amigues de vanes 

quimeres llunyanes i l’interrogava de manera afectuosa sobre el temps esvaït. El poeta 

projecta la seva ànima en el vell xiprer, que ha vist passar alens de vida pel seu costat i 

―com els poetes romàntics i com Verdaguer a Els dos campanars de Canigó― 

reflexiona sobre el tema de l’Ubi sunt, sobre la plenitud de les hores afonades sense 

remei, car el poeta per aquests dies ja havia deixat enrere bocins de la seva vida com 

esteles perdudes per l’ampla mar. 

Però la veu amiga del xiprer, testimoni del seu temps malaguanyat, li desvetlla 

l’esterilitat dels anys juvenils en què es deixà emportar per somnis vans: 

   
  “Como ánfora vertida 
  que el arenoso pedregal inunda, 
  estéril, infecunda,  
  se derramó tu vida.  

Orillas del oleaje 
del tiempo fugitivo, te has sentado 
cobarde y vacilante, y han volado 
los años y ha crecido mi ramaje, 
testigo de tu tiempo malogrado.”  (PC, 617) 
 

El poeta en retornar a casa es presenta com un fill pròdig, car es dol de no haver 

sabut assolir les seves expectatives. Conscient del tempus fugit, lamenta no haver sabut 

destil·lar tota l’essència de la jovenesa, de no haver sabut collir les roses de la vida, de 

no haver sabut libar en la copa de la vera Musa, autèntica i sincera, i haver-se decantat 

per una poesia mundana i banal.  Així, amb gran recança, es recrimina haver tornat a 

l’illa amb les mans buides com un fill pròdig: 

    
  “Eres el hijo pródigo que obscuro 
  y pobre al seno del hogar regresa, 
  que sin haber ganado ni una hoja 
  de lauro que colgar del viejo muro, 
  vuelve a sentarse en la paterna mesa.”    (PC, 618) 

 
 
�UEVAS POESÍAS (1892) 

   
Aquell mateix any de 1892 també es presentà en lletres daurades el volum de 

�uevas Poesías, dins la Biblioteca literaria (de la Impremta d’Amengual i Muntaner), 

que era dirigida per Joan Lluís Estelrich. L’amic Estelrich, que s’arborava de passió 

literària i es desvivia per fer-la créixer enmig del marasme literari que llavors envoltava 

les costes de Mallorca, havia promogut la creació d’una nova Biblioteca Literaria, 

d’abast popular i de modestes pretensions. Preferia que fos una col·lecció senzilla i 
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econòmica a una altra de més sumptuosa perquè el que importava era col·locar-la amb 

més facilitat a les mans de qualsevol lector i crear adeptes a la poesia. L’impulsor de la 

nova Biblioteca literària l’havia inaugurada amb l’Antología de poetas líricos italianos, 

que ell mateix havia preparat amb gran cura i entusiasme. Després volgué continuar la 

col·lecció amb un nou volum de Joan Alcover. Per aquest motiu Estelrich l’esperonà una 

vegada i una altra per espolsar la pruaga que assotava el geni poètic de l’amic. Així, el 

nostre poeta anà confegint cadascuna de les perles narratives que configuren el ram de 

�uevas Poesías, sorgides de la seva fantasia a ritme de capvespre lent entre passejada i 

passejada per l’antiga murada de Palma. Perquè Joan Alcover primer descabdellava el fil 

de la creació artística en els moments de solitud i, quan la seva ment saturada d’imatges i 

de ritmes melòdics havia bastit tot el teixit de la seva tela literària, l’abocava sobre el 

paper amb la ploma frenètica. Impulsat per les ànsies editorials de Joan Lluís Estelrich, 

Joan Alcover accedí a la seva proposta, més per acontentar l’entusiasme de l’amic que el 

seu desig empal·lidit. Així li prometé que hi contribuiria amb un volum d’unes dues-

centes pàgines, amb un aplec de proses que tenia estotjades en un racó de la seva ment. I 

és que al nostre poeta, que vivia empresonat en la toga de lletrat, la fantasia creadora li 

bullia efervescent pels racons de la memòria. En els moment de lleure, entre sentència i 

sentència, donà sortida a tot aquell cabal poètic que duia arrapat a la pell i, a poc a poc, 

anà construint les petites històries de l’univers poeticonarratiu que constel·len el volum 

de �uevas Poesías. Però el nostre poeta, acostumat a polsar les cordes de la lira, es deixà 

arrossegar per la musicalitat de les seves notes i el que inicialment havia de ser un volum 

de proses anà adoptant els ritmes i la faisó de l’antiga poesia i de la cançó, un gènere que 

per aquells dies havia entrat en crisi. Però, malgrat tots els mals auguris que circulaven 

en boca dels joves literats de l’època, que anunciaven l’extinció de la poesia, Joan 

Alcover defensà el gènere amb què havien cantat Homer i Dante Alighieri. Vet aquí que 

el nostre poeta, que tenia dots de bon narrador, es decantà per la poesia no solament 

perquè la sentia vibrar ufana pel fons de l’ànima, sinó perquè al poeta, aclaparat de la 

prosa grisa i procesal de la feina diària, li era més còmode cantar en silenci amb la 

mirada estesa per l’ampla mar.  

Joan Lluís Estelrich a força d’insistència el novembre de 1892 aconseguí veure 

plasmat en la seva col·lecció de Biblioteca Literaria el desitjat volum de poesies de Joan 

Alcover. Per aquest motiu, el nostre poeta encetà �uevas Poesías amb una carta-pròleg 

―firmada el 3 de novembre de 1892― adreçada a l’amic Joan Lluís Estelrich, l’autèntic 

promotor del flamant volum, en la qual no solament explicava la gènesi del llibre sinó 
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que exaltava el seu afany per impulsar i difondre la cultura en una terra desèrtica com la 

nostra. Joan Lluís Estelrich, amant de la poesia estrangera, ja havia traduït Antología de 

poetas líricos italianos (1889) i havia emprès la traducció de Cuadernos de viaje (1892) 

de Heine, un poeta romàntic alemany, que hauria deixat segons Antoni Comas la 

seva emprempta a Presagio, un dels poemes del llibre �uevas poesías de Joan 

Alcover.330 En aquesta carta-pròleg les paraules de Joan Alcover sorgien a borbollons de 

la seva ploma egrègia, plenes d’elogis i de gratitud pregona envers l’amic: 

   
 “QUERIDO AMIGO: Después de prestar a nuestra literatura tan importante servicio con tu 

Antología de poetas líricos italianos, promoviste la publicación de una BIBLIOTECA LITERARIA, 
popular y económica, a semejanza de otras que llevan ya vulgarizadas numerosas obras 
nacionales y extranjeras; y te consagras a ella con el desinterés, calor y diligencia de los pocos 
seres inmunes y refractarios a la peste de marasmo que tiene esterilizado a este país para cuanto 
no sea preservarse de otro linaje de contagios, en lo cual desplegamos, por rara excepción, 
tenacísima energía, como si nuestra vida colectiva, mientras no mejore, valiese la pena de ser 
defendida con tal encarnizamiento. Ignoro si la causa de la crónica galbana insular, estará en el 
aire que respiramos o en el mantecoso adminículo que diariamente mojamos en el soconusco 
matinal, pero es lo cierto que existe y mantiene como estancada la vida de nuestro pueblo. No lo 
digo en son de censura, sino de lamentación; ni presumo estar libre del general achaque. 

Volviendo a la BIBLIOTECA; para el primer volumen extrajiste de dicha Antología las 
traducciones que llevan tu firma y escribiste otras; y para el segundo acudiste a mí, 
apremiándome a sacar algo nuevo de los materiales almacenados allá en un rincón del cerebro, 
entre el hollín de la cremación, lenta pero continua y enervante, mantenida por esas dos vestales 
que se llaman Leyes de Enjuiciamiento civil y criminal. Más bien por secundar tu entusiasmo 
que por satisfacer el mío, ya un tanto decaído y enfriado, me propuse y te di palabra de aderezar 
unas doscientas páginas en prosa. La he cumplido a medias. Las páginas ahí están... pero en 
verso. 

Siento mucho que la forma métrica esté llamada a desaparecer, como auguran ¡ay! algunos 
jóvenes ‘notablemente aprovechados’, estudiosas cornejas de no sé qué sección de qué Ateneo; 
pero me consuela que probablemente, cuando se cumpla el fatídico vaticinio y los Homeros y 
Dantes, confundidos con los autores de pentacrósticos, hagan el efecto de saltimbancos 
gramaticales, hará ya mucho tiempo que habremos desaparecido mis libros y yo, acompañando a 
esos jóvenes formalitos de la Sección de ciencias morales y políticas o la que sea. 

El hecho es que la prosa de que vivo resulta más incompatible con la prosa artística que con el 
verso, porque al terminar la diaria jornada, consumido ya en buena parte el aceite de la lámpara, 
no me siento con bríos para emprender una segunda tarea, indudablemente más amena, pero no 
menos laboriosa y absorbente. Si los dos individuos que hay en mí pudieran separarse, mientras 
el uno se marcha a paseo en busca de aire que disipe en los cansados ojos las moscas negras de 

                                                 
330 Aquesta afició per la poesia d’Heine li venia des de la seva joventut, segons expressà anys més tard Joan 
Alcover a Teodor Llorente a la carta del 23 de novembre de 1908, en què li deia: “Le felicito por la excelente 
acogida que va teniendo su edición aumentada de Enrique Heine. La primera edición, en que me he solazado 
repetidas veces, es una de las lecturas más deliciosas en que se refociló mi juventud.” En una altra carta del 15 de 
gener de 1909, Joan Alcover felicitava Teodor Llorente per la nova traducció de les poesies de Heine que 
Llorente havia fet. En aquesta carta reiterava aquesta admiració que sempre havia sentit pel poeta alemany amb 
aquestes paraules: “He releído también su nueva edición de Enrique Heine, que es una verdadera delicia. Algunas 
de las poesías que usted añade y de las anteriores, las sabía ya de memoria. Por cierto que me parece haber 
notado una modificación, con la cual, para acreditar mi franqueza, le diré que no estoy conforme. La elegantísima 
�oche en la playa, que leí hace tiempo en una revista, terminaba, si mal no recuerdo: algún olímpico reuma /o 
algún inmortal catarro. Ahora dice: un inmortal garrotillo /o algún divino catarro. Podrá ser que esta última 
variante se ajuste más al original y que ello haya movido a usted a introducirla; pero sea como fuere, había 
tomado cariño a la versión primera y con ella me quedo. Aparte este pequeño detalle, repito que el libro es 
admirable, y le felicito por él y por las Leyendas de oro cordialmente.” Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
171-172.  
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la escritura procesal, el otro se quedaría sentado a la mesa, consagrando el resto de la vigilia a la 
prosa literaria; pero como los dos individuos tienen que componérselas en un solo pellejo 
indivisible, y el tal pellejo se resiente del exceso de trabajo, no queda más remedio que renunciar 
a la doble faena. 

Versificar obrillas de modesto empeño, ya es otra cosa; y ésta es la ventaja de la forma métrica 
para los que, como yo, estando llamados a desaparecer antes que ella, y sintiéndose a ratos más 
o menos jilgueros o verderones, no cuentan con el gracioso alpiste de espléndidos Mecenas. Así 
como Schiller compuso El buzo estimulado por el fragor de un molino de agua, se pueden hacer 
odas y sonetos oyendo una charanga, en pleno paseo, y aún el ruido de las disputas y de las 
fichas de dominó en las mesas del casino. Se versifica en la calle, en el teatro, en la cama y en la 
mesa, en la soledad y en el bullicio. 

Ésta es, a lo menos, la historia íntima de casi todas mis poesías, compuestas de memoria, 
olvidadas a veces antes de salir a luz, y no trasladadas al papel hasta el momento de tener que 
exhibirse a los amigos o al público indulgente. Y así han nacido las que te mando en menuda 
gavilla, con el deseo de arrimar el hombro a tu empresa, y de que no me llamen perezoso 
algunos articulistas tan benévolos como pedigüeños. 
   De ellas, sólo tres figuran en la segunda edición de otro libro; las demás no han sido 
coleccionadas hasta ahora, y en su mayor parte a tus instancias deben la vida. Tú serás, pues, 
responsable de los disgustos que me ocasionen; y si me valen algunas almendras dulces (ya que 

la crítica tan benignamente me ha tratado) contigo tendrá que compartirlas tu afmo.”331 
 

 
La majoria d’aquestes poesies eren de creació novella, com assegura el poeta a 

la carta-pròleg, i només tres ja havien estat agrupades en edicions anteriors: la Fábula 

del sol i El ciprés de mi huerto, aparegudes a la segona edició de Poesías (1892), i les 

traduccions de Victor Hugo a Poesías de 1887. A més a més, incorporava dues versions 

de Fantasia, de l’italià Carducci, una en llengua castellana i l’altra en llengua catalana. 

D’aquest nou florilegi voldríem assenyalar algunes composicions que, al nostre parer, 

excel·leixen per la seva qualitat literària: Estrellas fugaces, Del dolor al ideal, Dolencia 

fin de siglo, Arte, �octurno i Contemplación. 

Després de plorar llargues nits amb els seus fills, Joan Alcover amb la flama 

purificadora de la poesia inicià el procés catàrtic de superació de la mort de la seva 

esposa Rosa Pujol. Estrellas fugaces és l’expressió romàntica d’una filosofia superior 

que creu en l’etern retorn de les ànimes i que veu projectat el seu amor en l’univers més 

enllà dels nostres límits. Com hem vist més amunt, el nostre poeta cerca l’estimada, la 

mare dels seus fills, perduda entre el feix de llum de les Estrellas fugaces, perquè pensa 

com Novalis que “L’ànima individual ha d’arribar a concordar amb l’ànima del món.” I 

que “tot el visible depèn de l’invisible.”332 Atalaiat en la nit estelada de l’univers, 

endevina que aquests astres rutilants despresos sobre la terra són les ànimes de les 

mares que un dia moriren per iniciar el camí del cel i deixaren a la terra els seus fills 

desconsolats. En la seva fantasia romàntica i el seu desig de fer present l’esposa 

                                                 
331 Joan ALCOVER: “A Joan Lluís Estelrich”, datada Palma 3 de noviembre de 1892, dins �uevas Poesías 
(Palma: Biblioteca Literaria, 1892), pàg. III-VIII. 

332 NOVALIS: Fragments. A cura de Robert CANER-LIESE (Barcelona: Quaderns Crema, 1998), pàg. 139. 
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enyorada, el poeta albira amb els ulls de l’esperit com aquestes ànimes embolcallades de 

llum baixen amoroses a la terra per eixugar les llàgrimes dels seus fills estimats i 

reprenen el camí del cel amarades de la seva imatge. 

Però la misteriosa mà del temps havia curat les ferides del cor del poeta i, com 

un bàlsam pietós, la seva mirada recobrà efluvis aromàtics d’un somriure més plàcid. 

Fou una època en què Joan Alcover passà Del dolor al Ideal, com reflecteixen els 

versos d’aquest altre poema de �uevas Poesías, escrit amb ressons de la Divina 

Comèdia de Dante Alighieri. En una mena de viatge interior, el poeta segueix el procés 

de transformació del seu estat anímic d’ençà que va perdre la seva muller Rosa Pujol. 

En un llarg monòleg adreçat a l’esposa difunta, recrea de forma al·legòrica, i potser 

catàrtica, l’itinerari punyent que l’ha dut a navegar per l’oceà del dolor. Evoca la seva 

travessia per un mar de llàgrimes i rememora com, emportat per les ones gegantines del 

seu sofriment, baixà com Orfeu a l’abisme lúgubre de l’infern, fins que descobrí en el 

temple de l’ideal la imatge de l’estimada en muda soledat i coronada d’excelsa plenitud: 

 
 “Por ese mar de llanto 
 bogamos, vida mía; 
 caíste en el abismo: 
 de horror palidecí... 
 Mas luego en la sonora 
 y excelsa galería, 
 en el sagrado coro 
 de imágenes te vi. 
 El coro de heroínas 
 con armonioso canto, 
 mártir de amor, cantaba 
 tu aparición triunfal... 
 Volví a la triste vida,  
 se  disipó el encanto; 
 me abrasa desde entonces  
 la sed del ideal.”  (PC, 655-656)  
 

 
Com Dante Alighieri, Joan Alcover retrobà l’estimada envoltada d’una aura 

beatífica en el temple sagrat de l’ideal. Sublimà el seu dolor i, de llavors ençà, conservà 

la seva imatge divina i es convertí en la Beatriu catalanesca que immortalitzà en la seva 

lira a L’Espurna.  

El poeta de �uevas poesías s’aferrà a la creació poètica com a bàlsam de les 

seves ferides, encara que refusava cantar a l’ample vent, perquè tenia por que les notes 

del seu llaüt sonessin amargues, com digué a En el Álbum de E. E., un poema dedicat a 

una dama gentil, anomenada Estrella, que potser l’havia empès a cantar: 

 
“Era yo como el álamo frondoso 
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 que al soplo más sutil estremecido 
 susurra con la voz de los amantes 
  que se hablan al oído. 
 
 Era yo como el agua de la fuente 
 que del peñasco entre la hiedra mana, 
 y copia, deshaciéndose en suspiros, 
  la luz de la mañana. 
 
 Un afecto en el cielo consagrado 
 alimentaba el manantial sonoro, 
 y las ramas del álamo vestía 
  de su follaje de oro... 
   
  [...] 
 Mas hoy el manantial sorbió la muerte 
 como un viento preñado de congojas, 
 y está seca la fuente y está seco 
  el álamo sin hojas. 
 
 Déjame enmudecer. Por más que cante 
 la voz mía de amor y de hermosura  
 y de alegrías juveniles, suena 
  con dejo de amargura. 
 
 Como la voz del ciego que, pulsando 
 las cuerdas, de alquería en alquería, 
 canta alegres canciones que despiertan 
  honda melancolía.”             (PC, 662-663) 

 
Llavors el poeta era com un cec que vivia en la foscor del seu cor i cercava a les 

palpentes el camí de l’autèntica poesia. La poesia de moda es decantava més per la 

frivolitat i pels jocs d’artifici que per la vera expressió dels sentiments i Joan Alcover 

havia d’afanyar-se per no mostrar la seva pena. Emportat per la nostàlgia, entonava el 

seu cant amarg en aquest poema de pàl·lids ressons modernistes, que destil·la una 

aroma malenconiosa, íntima i profunda, com alguns versos que anys més tard trobarem 

a Soledades (1903) d’Antonio Machado, el qual també sovint s’emmiralla en l’aigua de 

la font i en la verdor de l’om, símbols de la vida del poeta i de la seva joventut perduda.  

La veu de Joan Alcover, en aquest poema, sona amb ritmes i notes d’acordions 

semblants als que vibren en les cordes vigoroses d’Antonio Machado. Ambdós poetes 

coincideixen en la senzillesa i la profunditat reflexiva del vers i en la voluntat de 

plasmar els sentiments i les emocions individuals i col·lectives en una forma popular, 

com defensaren un i altre: Joan Alcover a Humanització de l’art i Antonio Machado a 

Juan de Mairena. El poeta de �uevas poesías (1892), en el llindar del seu dolor, escolta 

la seva ànima, que brolla flors d’una inspiració poètica més sincera i defuig els tòpics 

artificiosos dels Jocs Florals de l’època. Empès per la sinceritat del seu sentiment, 

plasma la nova expressió lírica a En el Álbum de E. E., on  el seu cant sona com una 
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alenada càlida de bons auguris, un vent precursor de la nova llavor que, anys més tard, 

havia de germinar esplendorosa en els versos elegíacs de Cap al tard (1909). El poeta 

s’obria a noves cançons amb una expressió de tall simbolista per manifestar les 

cadències ombrívoles del seu cor en els versos d’En el Álbum de E. E, on el jo poètic, 

com a Desolació, s’identifica amb un arbre de frondós ramatge en el passat, derruït en 

el present, i com a Relíquia esdevé una font, antany ufana i vigorosa, avui eixuta pel 

dolor. Així, el poeta manifesta els seus sentiments en un joc de contraris en què en el 

passat era “un álamo frondoso”, que murmurava paraules amoroses al vent; llavors era 

una torrentada d’aigua desfeta com un eix lluminós de sospirs, que rebia la carícia 

amorosa consagrada pel cel. Mes, d’ençà que la mort ho inundà tot de dolor, eixugà 

l’aigua de la seva font, corsecà les fulles de les seves branques esponeroses i deixà 

notes malenconioses en la veu amarga del cant. 

A �octurno Joan Alcover dibuixa una bella estampa de la vida domèstica, 

basada en la vida real, en què la mare cada nit recorre la casa, tanca les portes, vigila 

que tot estigui en ordre i, abans de retirar-se a la seva cambra, s’acosta, amorosa, als 

seus fills per besar-los el front. Probablement adreçat a la seva filla Teresa, el poeta 

descriu la inquietud de la nina que sense adonar-se’n s’ha convertit en una dona i, 

avergonyida, s’amaga rere els llençols. Així, la mirada penetrant del poeta copsa al vol 

els misteris que s’abriguen en la naturalesa de l’adolescent, quan la nit que descriu a 

�octurno Teresa no respon amb l’habitual alegria joiosa al bes nocturn de la mare, sinó 

que es mostra recelosa, capficada i enfebrosida. Joan Alcover comprengué que la seva 

filla havia mudat la fesomia i el gest com una crisàlide. Aquests sentiments quedaren 

plasmats en els versos del poema �octurno, tancats en el calze de la poesia, perquè la 

seva amor de pare creixia a mesura que es tornava més avara d’efusions, embolcallada 

també per una estranya timidesa. Joan Alcover recordà la jovialitat expansiva que cada 

nit acompanyava Teresa a l’hora en què tot s’adorm, fins que arribà aquella nit de calma 

aparent: 

 
 “Anoche no; cerrados fuertemente 
 tus ojos ocultaban 
 el vigilante espíritu despierto, 
 cual si lo desvelara, 
 inflamando tu mente, 
 algo que, pudoroso, recelara 
 ser en los ojos tuyos descubierto. 
 Al besar-te amorosa, 
 sintió tu madre que tu frente ardía, 
 y sentiste, medrosa, 
 que el beso maternal te estremecía, 
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 al ocultarle por la vez primera 
 lo que pasaba en ti. Dejaste, muda, 
 que con callada planta 
 se alejara, creyéndote dormida, 
 aquella sombra venerable y santa, 
 y sólo cuando oíste 
 que su paso a lo lejos se perdía, 
 los párpados abriste 
 y respiró tu corazón opreso... 
  

Dime, niña gentil: ¿Cuál era el peso 
 que te agitaba en la aparente calma 
 del sueño que fingías, 
 y por qué no querías 
 que leyera en el fondo de tu alma 
 el maternal amor, cual otros días? 
 Callas y te sonrojas, 
 y de mi impertinencia, 
 aunque procuras sonreír, te enojas, 
 porque me ha permitido la experiencia 
 penetrar, como un silfo, en el capullo 
 del casto lirio de profundas hojas. 
 ¿Cómo te adiviné? Revelaciones, 
 misterios son de hada 
 que a los poetas abre la cerrada 
 urna de los humanos corazones. 
 
 No temas que, indiscreto, 
 revele tu secreto; 
 mas, aunque lo digas, 
 o lo niegues quizá como ilusorio 
 cuento de mi invención, yo sé que anoche 
 el rayo de la luna plateado 
 hasta el fondo bañó tu dormitorio, 
 acarició la huella de tu cuerpo 
 en tu lecho nevado”...                (PC, 717-719) 
   
Joan Alcover durant aquells anys d’ensopiment cultural a Mallorca començà a 

libar bona part del seu nèctar poètic en les flors de l’ideal i en les aigües del seu cor. 

Com un violinista, que aspira a una melodia excelsa, polsà notes de sincera i 

suggeridora transparència a Contemplación, un poema que conté tot el germen de La 

serra i de L’ermità qui capta i abriga algunes lluïssors d’Humanització de l’art.  

El poema Contemplación dibuixa una estampa lírica de la ciutat emmurallada, 

embolcallada en els reflexos rovellats de cap al tard, espill de les sensacions que Joan 

Alcover sent davant la vida quan es replega de la jornada diària. En aquesta hora de pau 

idíl·lica i somniosa, en què la gran naturalesa, muda i silenciosa, sospira acaronada per 

les últimes llambregades del sol, el poeta, arrecerat vora la murada grisa de Palma, 

contempla extasiat l’harmonia de la ciutat i el paisatge de la Serra, d’on li arriben 

aromes de poesia. És l’hora màgica, en què sent la crida del misteri poètic perquè la 

serenitat de l’univers el convida a esplaiar les ales esmorteïdes del pensament per 
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l’espai infinit del cosmos, on tot s’interroga pel misteri de l’ésser i pel seu destí. Joan 

Alcover, assedegat de llum i de coneixement, albira la nova primavera que baixa de la 

llunyana serralada per besar la ciutat emmurallada. Potser influït per la filosofia de 

Ruskin, el poeta romàntic, emmirallat en aquesta naturalesa consirosa i pensativa, estén 

la seva mirada melanconiosa per la llunyania de la Serra i pels racons de l’antiga ciutat 

mallorquina, atent al seu cor nostàlgic, ben disposat a escoltar la veu de la musa, que li 

parla dels seus records d’infantesa i del fluir del seu poble. 

Ell, que, impulsat per una ànsia de coneixement, de ben jove havia partit de la 

roca insular per confondre’s dins el bull de l’opulenta Barcelona, ara mira amb ulls 

enyoradissos el niu de la materna soca, com si tornàs d’un vell naufragi. I, delerós, 

s’aferra a la llar de la ciutat mallorquina, captivat per aquesta aura misteriosa de la 

natura que l’embolcalla de vermellor i el convida a meditar: 

 
 “También meditabundo 
  mi espíritu interroga 
  el secreto del mundo; 
  empero mientras boga 
  náufrago de los mares  
  de lo desconocido, 
  un hilo misterioso le retiene 
  atado siempre a los maternos lares; 
  y es que prefiere el egoísmo humano 
  del tiempo al océano 
  el instante fugaz que hemos vivido, 
      y en la materna gleba 
  con más ahinco el ánimo se ceba 
  que en todo lo soñado y conocido”     (PC, 740-741) 
  
 
Contemplación és la resposta concreta que el jo poètic dóna a El ciprés de mi 

huerto, vell amic que li havia retret les seves ànsies de volar lluny del clos tancat de 

l’illa, la seva fogosa ambició de brillar com un estel fora dels marges de la ciutat, 

mentre que ara es troba abandonat a la desídia llastimosa. Malgrat que l’esperit de Joan 

Alcover, durant aquells dies de grisa monotonia, navegava ensopit per la ciutat indolent 

i polsosa, anhelava ser poeta, ser la veu de la seva pàtria i de la seva gent, volia copsar 

el seu batec, volia compartir els seus sentiments, la seva queixa, el seu dolor, la seva 

feina diària... El poeta, enmig de la gran naturalesa, també s’interroga sobre el seu destí 

com a poeta vinculat al seu poble. Llavors, des de l’esplanada de la murada, el seu 

pensament es llança a vol d’ocell per contemplar les destinacions humanes de l’interior 

de la ciutat emmurallada. I, amb la mirada humida de nostàlgia, recorre pam a pam tots 

els camins que abasta el seu horitzó, camins que havia fressat durant la infantesa, abans 
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de fugir del clos familiar. I ara els retroba impregnats d’un deix elegíac que vessa la 

fragància dels anys florits del seu passat: 

 
 “Cual paloma al palomar desciende, 
  cuando la voz entiende 
  que la suele llamar desde el tejado, 
  a la jaula nativa 
  baja mi pensamiento, y abrazado  
  a la trémula nota fugitiva 
  de las campanas, que de torre a torre 
  entablan su coloquio vespertino, 
  por el mismo camino 
  del eco melancólico, recorre 
  los horizontes que mi vista abarca, 
  llenos de los recuerdos de mi vida 
  que ha impregnado, el huir, esa comarca 
  de los perfumes de mi edad florida.” (PC, 741) 

 
En aquest recorregut a vol d’ocell a Contemplación, el poeta broda els records 

de la seva vida juvenil per la seva ciutat natal. Des de la finestra del seu pensament 

observa la Riba, les voreres de la murada i el temple majestuós de la Seu. Escolta en 

silenci la remor de les barriades que s’eixamplen fora del cercle de pedra de la ciutat 

oprimida, tan indolent com atractiva, però al capdavall bella als seus ulls, sobretot al 

capvespre, quan el dia mor amb un bes ardorós a la catedral. En aquesta visió màgica de 

la ciutat observa, conservada per la fantasia popular, alguna ruïna de l’imperi musulmà, 

com l’arc i la palmera verda, úniques deixes d’una gran sultana. S’endinsa per la ciutat 

polsosa, que esdevé l’espill de la Musa del poeta, de la seva ànima indolent i 

esmorteïda. La Poesia, com la ciutat grisa i com el seu esperit, s’ha convertit en una 

odalisca consumida de peresa fatal, que badalla ensopida pels jardins de l’harem, mentre 

espera, sense amor, que algun dia li arribi la carícia augusta que l’ha de treure del tedi 

invencible: 

 
  “Así, de espaldas a la luz echada, 
  vegetas olvidada; 
  sin que en tu pecho vibre 
  la chispa, la ambición, el sentimiento 
  de un ideal, que es vida y ardimiento 
  de todo pueblo vigoroso y libre.”  (PC, 743) 
 

Contemplación tradueix com el poeta sent que la seva lira vegeta sense ambició, 

sense cap ideal enmig de l’ensopiment polsós de la ciutat i no es mou cap espurna, cap 

emoció que la faci brillar com un poble culte i lliure. Adesiara es demana la causa 

d’aquella terrible letargia que anorrea el pensament i adorm l’esperit. Llavors comprèn 

que l’home per deixondir-se de l’abúlia espiritual necessita el fuet de l’ànsia poètica i la 
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pruïja del desig espiritual: 

 
  “¿Será que la tranquila 
  ociosidad enerva y aniquila, 
  y que el azote fuerte 
  debamos desear, la lucha, el rayo 
  de Dios, que, sacudiendo tu desmayo, 
  te hiera y te despierte?”  (PC, 743) 
 

És per aquesta reflexió que, enmig del silenci rovellat del capvespre, el poeta sent 

l’arpa de la Musa, que el reclama amb insistència, que el crida amorosa com una amant, 

mentre ell, capficat, refusa la seva veu amarga, puix que encara té un deix de tristesa 

que ennuega i oprimeix el seu cant. Estima la Musa, però comprèn que encara ha 

d’afinar les cordes de la seva lira. Llavors, amb dolcesa humil, respon a la pregunta del 

xiprer amic i li diu que el triomf que antany havia somniat només era perquè brillàs en 

aquest racó benaurat de la roca insular i enaltís la ciutat estimada: 

   
“Sólo sé que te quiero, que está llena  

  de ti la fantasía, 
  aunque la voz amarga te condena. 
  Y si anhelé algún día 
  la gloria conquistar, vana quimera, 
  y que de polo a polo  

mi triunfo resonara, fue tan sólo 
porque en este rincón repercutiera.”  (PC, 743) 

   
Joan Alcover volia ser el poeta de la seva pàtria, però havia comprès que per 

arribar a ser un gran poeta, com anhelava, havia de penetrar la visió del seu paisatge, 

havia de copsar el batec de la vida quotidiana de la ciutat, havia de penetrar en el cor de 

la seva gent. Per ser la veu del seu poble havia de fondejar tots els racons, totes les llars, 

havia de baixar al fons de la ciutat, captar la seva ànima i confondre’s entre el seu 

bullici. Aquesta voluntat de comunicar-se amb la gent del poble, de penetrar en la seva 

llar i en el seu cor, l’expressarà el 1904 a Humanització de l’art, on afirma que “la 

humanitat i els grans artistes, a la curta o a la llarga, sempre s’han entès.”333 Perquè Joan 

Alcover predicava “la reconciliació de l’art i la vida col·lectiva” i no entenia 

l’existència de l’un sense l’altra. Així a Contemplación continua capficat en la foscor 

d’aquesta recerca per la ciutat, va resseguint amb els ulls del pensament les imatges de 

les cambres i escolta la remor i l’alè de la vida ciutadana, que la seva ploma assedegada 

vol captar per immortalitzar-les en la seva arpa: 

  
  “Cesa el latido del taller cercano 

                                                 
333 Joan ALCOVER: Humanització de l’art, OC, pàg. 225. 
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  que arroja su postrera bocanada, 
  tuerce el curso del agua el hortelano, 
  gime al pasar el ave rezagada; 
  y el carro traquetea 
  y la noria rechina; 
  en la techumbre humea 
  la cena del obrero, que camina, 
  con la herramienta al hombro, a su vivienda, 
  y reparte la madre 
  a los chiquillos la frugal merienda; 
  y llegan hasta mí, de todos lados, 
  los rumores a miles 
  que surgen de tu seno, ya apagados 
  ya fuertes, ya sutiles;  
  suave respiración de tus hogares 
  y tus calles y plazas, en que flota  
  el timbre de las voces infantiles 
  y el son de las cornetas militares. 
  Sí, respirar te siento 
  y te siento vivir... Y con mi vida  
  se extinguirá mi acento, 
  sin penetrar en ti, sin que se extienda 
  un día ni una hora su vibración sonora  
  más allá de la muerte. 
  Ansia de poseerte  
  el sosiego me quita; 
   [...] 
  En la revuelta masa de edificios 
  se oscurecen contornos y colores 
  y asoman por lejanos orificios 
  algunas lucecillas interiores. 
  Veo la estrella tímida que brilla 
  en el oscuro fondo 
  de mísera buhardilla. 

  ¿Qué sé yo de la vaga silueta 
  que cruza la ventana? 
  ¿Qué sabe aquella sombra de mi vana 
  codicia de poeta? 
  Mansión desconocida, 
  en ella mora la invisible musa 
  que la fama concede o la rehúsa; 
  en ella el alma popular anida. 

  Y el que no logre que su vida irradie 
  hasta llegar al  centro 
  de la pobre mansión, y que allí dentro 
  su sombra bendecida 
  habite entre los manes familiares 
  y haga latir los pechos, 
  y los humildes labios 
  repitan sus cantares 
  o sus heroicos hechos...; 
  resígnese a morir, aunque los sabios 
  le den su ejecutoria, 
  resígnese a morir sin esa gloria 
  que perpetúa un nombre, 
  y en las entrañas de la patria cunde, 
  y poderosa funde 
  con la vida de un pueblo la de un hombre.”       (PC, 744-746) 
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En aquesta llarga reflexió Joan Alcover ha comprès que només assolirà el seu 

destí com a poeta si arriba a penetrar en el cor del poble i amb el seu cant sap emocionar 

la gent. El poeta es resistia a passar en silenci per la carrera de la vida sense deixar 

memòria, un capteniment que tornà a aflorar en els versos d’El pintor de Corinto, on 

l’artista malda per expressar-se, per afaiçonar la seva obra d’art. Però el pintor, alter ego 

del poeta, després de robar el foc de la inspiració a les tenebres, ha de resignar-se a 

veure la seva creació artística destruïda per l’atzar i condemnada a l’oblit. 

D’altra banda, a Contemplación Joan Alcover perfila la teoria de la 

contemplació com a fonament de la creació artística, que el 1904 desenvoluparà a 

Humanització de l’art amb aquests mots: “L’art és, abans que tot, contemplació 

desinteressada i pura.” “L’art és la vida sentint-se i contemplant-se a si mateixa, sense 

més finalitat que contemplar-se; és la consciència il·luminada i desperta per ella sola, i 

tots els sentiments, tots els filtres del món espiritual, són olis que cremen en la llàntia de 

la contemplació.”334 

El poeta de �uevas poesías perseguia la Bellesa. En el poema titulat amb una 

simple A... la descriu, com féu Baudelaire al seu Himne a la Bellesa, com una deessa 

que, enmig de la fugacitat de la vida, s’alça immortal i poderosa enllà dels segles, com 

si fos un ésser capaç tant de divinitzar les coses més ínfimes de la terra com d’atreure 

l’àngel a l’abisme. Capficat en la pruïja de la creació artística, el poeta de �uevas 

poesías trobà una expressió més clara i precisa de la Bellesa a Arte: un poema de tall 

simbolista immers en el corrent de la poesia còsmica, defensada per la filosofia 

d’Emerson i de Ruskin, que fou cisellada sui generis per Walt Whitman en les seves 

cançons. Joan Alcover identifica l’Art en tota la seva magnitud i esplendor amb un arbre 

immens que abasta el cosmos sencer, arrelat tant a la vida terrenal com a la vida 

espiritual, un arbre de poderoses branques que floreix estrelles, sobre les quals canten 

els genis immortals i fan vibrar l’harmonia còsmica de l’univers en el cor de l’home. La 

melodia de les seves cançons, que fusiona el goig i el dolor en la suprema serenitat de 

l’ideal, ennobleix l’esperit de l’home, l’arranca del fang i l’acosta a Déu: 

 
 “Hay un árbol inmenso, de invisibles 
 ramas y troncos... Sus raíces hondas 
 en la materia viva se entrelazan; 
  sus flores son estrellas. 
 
 Cantan en él los genios inmortales 
 de la Belleza, y a su voz, un eco 

                                                 
334 Ibídem, pàg. 222-223. 
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 de la armonía cósmica sentimos 
  vibrar en las entrañas; 
 
 y el goce y el dolor en la suprema 
 serenidad del ideal se funden, 
 y ennoblecido se levanta el hombre 
  a su origen divino.  

Cuanto en el mundo pululando vive 
 y muere y se corrompe... da su filtro 
 y sube por el árbol, que en el éter 
  sin término se baña. 
 
 Rocío celestial, viles escorias, 
 convirtiéndose en luz, todo lo absorbe, 
 como el sagrado olivo que alimenta 
  la estrella del santuario.”       (PC, 714) 
 
 

L’Art, exemplificat en aquest arbre còsmic, per a Joan Alcover neix de la unió de 

l’humà i del diví, del terrenal i de l’espiritual, de la terra i del cel. Igualment com la vida 

caduca es nodreix de tot allò que és material i corruptible, l’Art també s’alimenta de la 

matèria viva de la terra per transformar-se en llum consoladora, en bellesa celestial i 

banyar-se en l’infinit. L’al·legoria de l’Art com un grandiós arbre suprem apareixerà 

dotze anys més tard a Humanització de l’art per explicar la seva teoria estètica: 

 
“Del cel i la terra neix l’arbre; de l’esperit humà i la naturalesa, units per la contemplació (somrient 
o dolorida, serena, vibrant o tempestuosa com el cel, jamai indiferenta, perquè l’eterna calma de la 
fondària suprema no és indiferència), neix la creació de l’artista, no sempre fàcilment, però sí amb 

l’espontaneïtat fàcil o dolorosa d’un fenomen natural.”335 
 

Aquest mateix concepte de l’art, com un grandiós arbre arrelat a la terra i 

emmirallat en la blavor del cel, reapareixerà anys més tard en una de les darreres 

espurnes, que publicà el 1924 a l’Almanac de les Lletres: 

 
  “Rosada, sol i fems i podridura... 
  l’art, que té ses arrels en la natura, 
  per convertir-ho en llum, tot ho absorbeix. 
  Talment el tronc de l’arbre mil·lenari 
  fill del cel i la terra, que nodreix 
   l’estel del santuari.”  (PC, 408) 

 
Aquesta visió de l’art, en què les coses petites de la vida s’agermanen amb les 

coses divines de l’esperit sublim, és una constant que traspua tota l’obra de Joan 

Alcover, fidel a la idea que defensà a Humanització de l’art: Perquè neixi viva, l’obra 

del poeta ha de contenir, barrejats, “una mica de terra i una mica de blavor del cel”.336 

                                                 
335 Ibídem, pàg. 223. 
336 Ibídem, pàg. 229. 
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Joan Alcover es mostra contrari a les noves tendències de l’Art per l’Art, 

abanderat per Théophile Gautier, que propugnava un art desarrelat de la realitat i 

enlairat als núvols de l’esperit i del pensament, al marge dels sentiments dels homes i 

del quefer de la vida quotidiana. Tanmateix, l’Art per a ser vivent, com també defensarà 

a Humanització de l’art, ha de barrejar la blavor del cel i la impuresa de la terra: 

 
 “En vano, en vano espíritus soberbios 
 desarraigarlo de la tierra quieren, 
 y plantarlo en el piélago de nubes 
  del propio pensamiento. 
 
 Sin el riego de luz de lo infinito 
 no viviría, no, pero tampoco 
 sin el materno jugo de Natura 
  que nutre sus raíces.”   (PC, 715) 

 
Els versos d’Arte vessen algunes essències lluminoses del pensament d’Emerson 

per al qual tots els fets de la naturalesa són un reflex i un signe dels fets de l’esperit, car 

la naturalesa és un camí que condueix a realitats transcendents, que es troben tant en el 

fons de l’ànima com en el fons de les coses, només copsades pel geni del poeta. En 

aquest sentit, Joan Alcover per aquesta època es manifestava com un poeta modern que 

reflecteix en alguns dels seus poemes les teories més innovadores de la nova poesia 

occidental. Miquel dels Sants Oliver a La literatura en Mallorca  el considerà com un 

home del seu temps, un home sensible i modern que va saber incorporar les noves 

tendències del moment. Un home modern sense arribar a ser “modernista”, sense acusar 

cap de les deformacions decadentistes o de les associacions d’idees i de ritmes exagerats 

que segons Oliver manifestaren Mallarmé, Verlaine, Baudelaire, Maeterlinck: 

 
“Alcover se nos presenta a la primera lectura como un hombre de su tiempo y al mismo tiempo 
como un hombre de sensibilidad y criterio superiores y lo bastante afinados para recibir fiel e 
intensamente la impresión de la vida externa e interna, conservarla y revelarla después 
poéticamente. [...] Encuéntrase en ellas [sus obras] mucho del reflejo de la pasión en su 
modalidad contemporánea, del estilo en su evolución moderna, de la imagen en su precisión y 
relieve actual. No quiere esto decir que salga del centro para ponerse artificiosamente en la 
vanguardia, que se sustraiga a la esfera común de los sentimientos para entrar en las 
extravagancias ni que confunda lo nuevo con lo inusitado o con esa regresión a procedimientos 
antagónicos de los que hasta ahora estuvieron en uso. Para decirlo brevemente: es moderno, pero 

no modernista.”337 
 

Joan Alcover, que sentia bullir la flama poètica per les seves venes, envià els dos 

volums a Antoni Rubió i Lluch i esperà ansiós rebre el seu parer, que considerava de 

gran estima. Però no fou fins al cap d’un any que l’erudit català pogué manifestar la 

                                                 
337 Miquel dels Sants OLIVER: La Literatura en Mallorca, op. cit., pàg. 190. 
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seva opinió al nostre poeta en una carta, datada el 3 d’abril de 1893, en què es 

disculpava del seu retard per mor de la mort de la seva mare. Però, malgrat que li 

parlava del llibre amb paraules laudatòries, de tot l’esplet de les noves poesies, la seva 

preferida era Contemplación. Joan Alcover havia començat a polsar la seva lira amb la 

sinceritat del seu cor en algunes cançons de �uevas poesías i, de llavors ençà, començà 

a deseixir-se dels tòpics per emprendre un vol més universal. Potser Antoni Rubió albirà 

en els nous versos de Joan Alcover la promesa que brillaria a l’horitzó capvespral del 

poeta: 

 
“Mi estimado amigo; ahora apenas se cumple un año desde que tuvo usted la bondad de 

regalarme su primer tomo de poesías. Cuando me deleitaba con su lectura me sorprendió de una 
manera cruel e inesperada la muerte de mi madre. Me encontraba entonces en Madrid y ni siquiera 
tuve el consuelo de poder cerrar sus ojos. Cabalmente la tarde misma del día en que Dios la llamó 
a su seno, Llabrés y yo pasamos un buen rato recorriendo su inspirado volumen, que fue mi 
compañero de viaje. 

Esas tristes circunstancias le explicarán y disculparán mi silencio y mi aparente falta de cortesía. 
Pero usted que las ignoraba, ha sido para mí doblemente generoso, al repetir el envío y el obsequio, 
a pesar de uno y de otro. Mi deseo al sorprenderme de nuevo con su segunda fineza, fue extremar 
mi puntualidad en corresponderla, y sin embargo no ha sido así por exceso de atenciones de todo 
género, domésticas y sociales. Reciba usted con todo mis tardíos parabienes y el testimonio de mi 
admiración, que es grande, tan grande como su inspiración y el arte exquisito de sus versos, se 
merece. 

Si el primer tomo me sorprendió, mucho más el segundo, por ser para mí desconocidas casi 
todas las composiciones que le constituyen. Hay en él joyas inestimables, y entre ellas la poesía 
Contemplación, que es desde ahora, la mía predilecta, la que no me canso de leer una y otra vez. 
En toda ella no he sabido ver más que un lunar, el verso ‘náufrago de los mares /de lo 
desconocido’, que se lo indico a usted más como prueba de sinceridad, que con el intento de dar 
pretensiones críticas a esta efusión de mi amistad y de mi entusiasmo. En nuestra poesía 
contemporánea tenemos pocas composiciones de este género, tan precisa en sus contornos, tan 
sugestiva, tan sentida y tan sincera. Me han gustado mucho también El ciprés de mi huerto, sobre 
todo en su última mitad, el �octurno, cuadro delicioso de poesía doméstica y del corazón, y luego 
en otro género, el Soliloquio de un violinista, El pintor de Corinto, de factura soberbia, en el Álbum 
de A. de P., etc., etc. Crea usted que estos etcs. me los impone más la escasez de tiempo y de lugar, 
spatius exclusius insignis, que otra cosa, pues tengo que hacerme violencia al truncar el hilo de mis 
impresiones. —Yo quisiera que su tomo fuera conocido en América, y para lograrlo le suplico que 
remita un ejemplar a mi íntimo amigo, el precoz crítico, D. Antonio Gómez Restrepo, Secretario de 
la Legación de Colombia en Madrid— Atocha, 135. 

Mis recuerdos a mi antiguo condiscípulo, su hermano Antonio, a Costa que me anunció sus 
versos con gran encarecimiento, a Estelrich y Llabrés. Suyo muy agradecido amigo y s. s.  
      

Antonio Rubió y Lluch.”338 
 
JOAN ALCOVER ELEGIT DIPUTAT A CORTS 
 

La dècada de 1890 fou una època d’efervescència política, que consolidà 

l’autoritat i el prestigi d’Antoni Maura en el parlament de les corts espanyoles. Per 

aquesta època Joan Alcover apareix adesiara en actes públics al costat de l’amic polític, 

que venia a Mallorca per mantenir viva la flama del seu partit. El 25 de maig de 1890 
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Joan Alcover acudí a un banquet en honor d’Antoni Maura, en què a l’hora del brindis 

el nostre poeta intervingué, enmig d’un centenar de comensals, amb un discurs al costat 

del batle de Palma i d’altres polítics mauristes.339   

L’any vinent, el 23 de gener de 1891, els membres del Partit Liberal Fusionista 

oferiren a la Llonja de Palma un altre banquet d’homenatge a Antoni Maura, que 

culminà amb un parlament de l’homenatjat i un altre de Joan Alcover. Hi assistiren el 

batlle Sr. Manuel Guasp, Josep Alcover, Josep Socies Gradolí, Pascual Ribot i 

nombrosos simpatitzants. Tal era l’efervescència política que bullia a Palma que el 2 de 

març de 1891 s’inaugurà el periòdic El Liberal Palmesano, òrgan d’expressió del partit 

Liberal Fusionista, on col·laboraren Joan Alcover, Josep Alcover, Alexandre Rosselló, 

Josep Socies Gradolí, Felip Curtois i Miquel Guasp... El periòdic, que era d’informació 

general i d’ideologia liberal, durà fins al 4 de juliol de 1898. 

Quan el 9 de desembre de 1892, després de la dimissió de Cánovas del Castillo 

com a President del Govern, Sagasta, que acceptà la política proteccionista dels 

gamacistes, accedí de bell nou al poder i atorgà la cartera ministerial d’Ultramar a 

Antoni Maura i la d’Hisenda a Germán Gamazo, el seu cunyat. Era el triomf del 

gamacisme a l’Estat, que defensava una política proteccionista, i la victòria del 

maurisme a Mallorca, car Maura havia sabut aglutinar tots els sectors del liberalisme 

illenc. L’ascens vertiginós del jove Antoni Maura al bell mig de l’escenari de les corts 

espanyoles, com a ministre d’Ultramar, responia a les seves magnífiques dots oratòries i 

a la brillantor amb què havia sabut defensar les qüestions administratives i navals 

d’aquest ministeri en alguna de les seves intervencions al parlament.340 Mallorca, 

encara que abúlica i ensopida, participà exultant i gojosa d’alegria per aquest triomf. A 

Palma, hi hagué festa major en saber que Antoni Maura havia estat nomenat ministre 

d’Ultramar. La casa dels Maura s’omplí de gent del partit, que hi acudia en massa com 

en una llarga peregrinació i al Consistori de Palma: 

 
 “hi hagué una sessió extraordinària, amb un missatge de Joan Alcover que va ser aclamat per 
totes les forces polítiques. Era el primer cop que un mallorquí era nomenat ministre en un govern 
de la Restauració i al mateix temps suposava l’enlairament definitiu de Maura en la seva carrera 
política. Aquest fet no podia passar desapercebut ni ser menyspreat per les diferents forces 

polítiques locals que coneixien bé els mecanismes de funcionament del sistema polític.”341  
 

                                                 
339 Juan POU MUNTANER: �oticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, tom VII, op. cit.¸ pàg. 397.  
340 Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925). op. cit., pàg. 116-117. 
341 Ibídem, pàg.118. 
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Des del Ministeri d’Ultramar Antoni Maura va promoure una autonomia política 

i administrativa per a les colònies de Cuba i Filipines, que restava poder al govern 

central de l’Estat espanyol, cada cop “més provocador i més bel·ligerant.”342 Però la 

reforma del ministre mallorquí havia esverat tots els membres del Congrés dels 

Diputats. Ben aviat Antoni Maura fou vituperat i acusat de separatista, d’antipatriota i 

d’afavorir l’independentisme. Tanmateix, sense el suport parlamentari, el projecte no es 

va aprovar. Quan el maig de 1893 volgué reformar l’administració municipal de 

Filipines amb un reial decret, també fou blasmat pels diputats conservadors i acusat de 

ser un venut als independentistes. En aquest marc crispat i tumultuós de la política 

estatal, el març de 1894 Maura es veié obligat a dimitir com a ministre d’Ultramar en 

veure que el seu projecte de reforma per a les colònies de l’altra banda del mar era 

rebutjat per Sagasta, que llavors era el President del Govern.  

Mentrestant el 22 de febrer de 1893 Antoni Maura, Manuel Guasp, Joan Alcover 

i Mateu Bosch es van presentar com a candidats a diputats a Corts pel Partit Liberal per 

a les eleccions que s’havien de celebrar el dia 5 de març d’aquell any. Alexandre 

Rosselló, que llavors era el governador interí de la província de les Balears, havia 

preparat amb gran entusiasme els nous comicis. Aquells dies de campanya electoral, 

Antoni Maura vengué a Mallorca decidit a despertar la societat d’aquella somnolència 

soporífera que la tenia mig somorta. Estava ben resolt a enlluernar-la amb la seva 

paraula d’estadista. Però el polític mallorquí, que coneixia les dots oratòries de Joan 

Alcover, volgué acompanyar-se del poeta arreu dels pobles de Mallorca. Després de 

grans esforços, iniciats a principis del mes de gener, el Ministre d’Ultramar Antoni 

Maura havia convençut Joan Alcover perquè es presentàs com a diputat a les Corts 

Espanyoles: 

 
“Respecto de tu candidatura para la Diputación a Cortes, es asunto que hay anverso y reverso. 

Este consiste en la conveniencia personal que no sé si medrará cosa con la investidura de marras. 
El otro lado es todo resueltamente favorable: estoy seguro de que es unánime o casi unánime entre 
los amigos políticos el deseo de que seas elegido. De mí nada te digo, porque acaso tendré yo solo 
tanta complacencia como los otros juntos. Reducido a calaverada transitoria como tú dices, el daño 

no será mucho...”343 
 

Feren campanya junts. Potser per respecte, potser per cortesia, Joan Alcover 

acompanyà l’amic cordial de la infantesa, que el distingia amb una excepcional 

                                                 
342 Ibídem, pàg.120. 
343 Carta del 10 de gener de 1893 d’Antoni Maura a Joan Alcover. [Arxiu Pons i Marquès, Biblioteca Lluís 
Alemany]. 
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deferència i el proclamava com “un dels millors oradors del seu temps, sinó el més 

gran.”344 Aquells dies d’eufòria electoral, Joan Alcover es veié empès per la 

personalitat abassegadora d’Antoni Maura i entrà al bell mig de l’escenari polític 

enarborant la bandera del Partit Liberal Fusionista amb més ímpetu i més brillantor que 

Antoni Maura. Tanmateix, l’oratòria de Joan Alcover, com Josep Pla també assenyalà, 

no era una oratòria buida per no dir coses, sinó que sorgia de l’enteniment i de la 

reflexió i es decantava de la retòrica grandiloqüent, que imperava en els ambients 

polítics i culturals peninsulars de l’època.345 Sembla que la paraula subtil, sensual i 

acolorida de Joan Alcover eclipsà la retòrica feixuga i arrauxada d’Antoni Maura, 

segons anotà Josep Pla a l’Homenot que va dedicar al poeta: 

 

“Sigui com sigui, el senyor Maura, en un moment determinat, aconseguí, després de grans 
esforços, que Joan Alcover es presentés, al seu costat, candidat a la diputació a Corts per Mallorca. 
Feren la campanya electoral plegats i es produí a l’illa l’expectació que és de comprendre. Maura 
parlava com un Niàgara de levita;  era més barroc que àtic i precís; sobre aquestes obvietats i sobre 
l’impacte que fet i fet produïen, no cal pas insistir-hi. De tota manera, en el curs d’aquella 
campanya Alcover superà en tots els aspectes el seu company de llista ―així si més no ho cregué 

l’opinió general, i la constatació fou manifestada per don Toni mateix.”346 
 

Poc temps després, Antoni Maura va ser acusat pels conservadors de Mallorca 

de dur a la ruïna la indústria del calçat illenc i d’estimar poc la seva terra. Però, malgrat 

tot, la seva candidatura al front del Partit Liberal va obtenir una victòria aclaparadora en 

aquests comicis del 5 de març del 1893. Antoni Maura i Muntaner concentrà 21.789 

vots per Mallorca, Manuel Guasp del Partit Liberal es féu amb 19.973, Joan Alcover 

que també formava part de la candidatura maurista amb 19.713,347 i  Mateu Bosch 

                                                 
344 Josep PLA: Joan Alcover (1854-1926), Obra Completa, vol. 19, Homenots, tercera sèrie (Barcelona: Edicions 
Destino, 1992), pàg. 42. 
345 “Sense haver conegut Joan Alcover, sense haver-hi parlat, sense haver-lo sentit, es fa una mica difícil de 
comprendre aquell judici de Maura, de don Toni Maura, judici d’una virtualitat que es conserva en la memòria de 
tants mallorquins, segons el qual Alcover fou un dels millors oradors del seu temps, si no el més gran. Però quan 
Maura feia aquesta afirmació, a quina oratòria es referia? ¿A la castelariana, a la pròpia oratòria maurina o a una 
altra forma d’exhalació verbal peninsular i indígena? Si les coses foren així no les acabo pas de comprendre. Més 
aviat sospito, però, la impossibilitat que fossin així. En la proximitat de Joan Alcover hi ha un tal sabor i al 
mateix temps un tal art, una tal elevació mental i alhora un tal gust gust del concert (només cal veure el que 
contenen, en aquest aspecte, les seves Obres Completes), que és impossible de catalogar Alcover en el concepte 
de l’oratòria peninsular corrent, parlamentària, professoral i fins i tot acadèmica. No. L’oratòria d’Alcover no és 
precisament un esforç per no dir res.” Josep PLA: Op. cit., pàg. 42-43. 
346 Ibídem, pàg. 42. 
347 Anotam les dades de l’Arxiu Històric del Congrés dels Diputats (1808-1977) referides a Joan Alcover com a 
Diputat: 
 “La publicación oficial donde se recogen los debates parlamentarios es el Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados, en los índices no consta ninguna intervención de este diputado. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS HISTÓRICO DE DIPUTADOS (1810-1977) 
Apellidos: ALCOVER MASPONS 
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n’obtingué 18.905. El 9 de març de 1893 Joan Alcover va rebre a casa seva el certificat 

acreditatiu com a diputat electe, amb la credencial número 62, tramesa pels Secretaris 

del Congrés dels Diputats, acompanyada de la carta que li deia el següent: 

 
“En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 71 de la Ley electoral vigente, remito a V. 

adjunto una certificación del acta del escrutinio general verificado en el día de hoy a fin de que 
le sirva de credencial para su presentación en el Congreso de Diputados. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Palma, 9 de marzo de 1893 

Sr. Diputado electo D. Juan Alcover y Maspons.”348 
 

Joan Alcover anà a Madrid. S’acomiadà de la seva família i partí amb recança de 

l’illa daurada cap a Barcelona. Hi sojornà unes hores i a mig matí prosseguí el seu 

trajecte en tren fins que arribà a l’estació de Madrid. Un trajecte que serà la base 

literaria del viatge liriconarratiu que descriu al poema Inercia, de Meteoros: 

 
 “Como cinta de móviles encajes, 
 trazaba el barco la primera deja 
 de las blancas estelas de mis viajes, 
 que pudieran formar una madeja. 
 
 Por el redondo tragaluz sonríe 
 a mi litera el rayo de la luna, 
 y a mis ojos flotando se deslíe 
 el fantasma fugaz de la fortuna. 
 
 Me hospeda Barcelona una mañana, 
 prosigo en el exprés mi travesía, 
 y saludo a la villa soberana 
 en la gran estación del Mediodía.”   (PC, 835) 
 

Joan Alcover ocupà el seu seient al Congrés de Diputats prop de dos anys, 

durant la legislatura 1893-95. El dia 13 de maig de 1893 va prendre possessió del seu 

escó al Congrés de Diputats.349 Feia alguns anys, des de 1891, que el Partit Liberal 

                                                                                                                                               
Nombre: JUAN 
Elecciones: 38. Elecciones  5 de marzo 1893 

Legislatura: 1893-94 / 1894-95 
Circunscripción: Baleares 
Distrito: Palma 
Electores: 56.775 
Votantes: 39.907 
Votos obtenidos: 19.713 
Número de credencial: 62 
Fecha de alta: 11/03/1893 
Fecha de baja: 01/07/1895 
Fecha de jura: 13/05/1893.” 
348 [ARM-JA, 35]. 
349 “CERTIFICAMOS: que el Sr. D. Juan Alcover y Maspons, Diputado a Cortes, elegido por el distrito de Palma, 
provincia de Baleares, ha jurado y tomado asiento en el Congreso en el día de la fecha, previa la aprobación del 
acta de su elección, según resulta de los documentos que existen en la Secretaría de nuestro cargo. Y para que 
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Fusionista proposava a l’Ajuntament de Palma l’enderrocament de les murades, com a 

mesura higiènica i sanitària, però encara no tenien el permís de les Corts espanyoles. 

Quan el 23 de juny de 1893 el Congrés de Diputats va nomenar una comissió que havia 

de dictaminar sobre l’enderrocament de les murades de Palma, defensat amb fervor i 

valentia per Antoni Maura,350 arreu dels carrers de Ciutat hi hagué un sentiment 

d’eufòria continguda. Tal era el clam unànime de la gent que se sentia oprimida rere 

aquell recinte de pedra grisa que àdhuc es representà en el Teatre Circ Balear la revista 

Abajo las murallas! Joan Alcover fou triat com a Secretari d’aquesta comissió que cedí 

les murades de Palma a l’ajuntament de la ciutat per a la seva demolició. Antoni Maura 

i el batle maurista Miquel Santandreu continuaren les gestions per tal de dur endavant 

l’enderrocament, que era el somni daurat de tots els ciutadans de Palma. Però la 

demolició que havia de permetre el nou perfil de la somniada eixampla de l’antiga ciutat 

emmurallada no es dugué a terme fins a l’agost de 1902, en què s’inicià l’esbucament. 

Mentrestant, Joan Alcover anava i venia de Palma a Madrid. A la Cambra de 

Diputats sentí poc entusiasme per les qüestions que hi debatien els parlamentaris: res 

semblava commoure l’esperit aristocràtic del poeta, res d’essencial atreia la sensibilitat 

primfilada d’aquella ànima, tota feta de delicadeses poètiques i de subtilitats artístiques. 

Joan Alcover passà aquells dos cursos polítics com a diputat sense obrir la boca en el 

Congrés, un fet que Miquel dels Sants Oliver ressaltà el desembre de 1916 a les pàgines 

de La Almudaina: “Por el parlamento español, pasó sin abrir la boca uno de los más 

grandes oradores que he conocido.”351 Aquesta actitud discreta i silenciosa del nostre 

poeta també quedà reflectida en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 

que recull de manera oficial tots els debats dels parlamentaris, on no consta que hi hagi 

cap intervenció del diputat Joan Alcover.  

El poeta, conscient de la seva capacitat oratòria i de les bones dots de la seva 

paraula, passà ben de puntetes per la vida pública, sense fer gens de renou com si fos un 

cos translúcid. Però per Madrid, potser per les estances del palau de la Carrera de San 

Jerónimo, Joan Alcover trobà la companyia de Víctor Balaguer, l’amic cordial, que 

llavors era senador, amb qui pogué esplaiar durant aquells dies de sessions ensopides 

l’amor que compartien per la poesia. Es relacionaren, s’intercanviaren llibres i 

                                                                                                                                               
conste damos la presente, autorizada con sello del Congreso, en su Palacio de Madrid a trece de mayo de mil 
ochocientos noventa y tres.” [ARM-JA, 35]. 
350 Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg.125. 
351 Miquel dels Sants OLIVER: “Juan Alcover. Orador i Poeta”, recollit a Hojas del Sábado. De  Mallorca (I), 
dins Obres Completes/3  (Palma: Leonard Muntaner editor, 2000), pàg. 160.  
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mantengueren una breu correspondència, que traspua el desencís de Joan Alcover per la 

política, l’afany poètic que li bullia per les venes i l’admiració cordial que sentia per 

l’obra de Víctor Balaguer.  

Per aquesta època de llargues estades per Madrid, Joan Alcover esplaiava les 

hores mortes a la tertúlia literària de Luis Vidart. Hi assistia amb Víctor Balaguer. Aquí, 

probablement, féu amistat amb el poeta i polític cordobès Manuel Reina (1856-1905), 

que li regalà el seu llibre El jardín de los poetas (Madrid 1899), amb la dedicatòria “Al 

ilustre poeta D. J. Alcover, su entusiasta admirador. Manuel Reina.”352 En aquesta 

tertúlia madrilenya també va conèixer Rafael Álvarez Sereix, amb qui compartiria una 

gran amistat, que degué iniciar-se vers el 1894 i a poc a poc anà descobrint-se amb 

fermesa. Vegem com les primeres paraules de gratitud que Rafael Álvarez Sereix, 

enginyer, polític i amant de la literatura, adreçà a Joan Alcover el 30 de maig de 1894 

encara traspuen aquella timidesa pròpia dels nou coneguts: 

 
“Muy estimado señor mío y distinguido amigo: doy a usted encarecidas gracias por haber hecho la 
recomendación que le pedí, y también por haberme autorizado para reproducir en la Revista 
Contemporánea, algunas de sus hermosas poesías. 

Se reitera de usted obligado y devotísimo amigo s.s.”353 
 

Per aquells dies d’ensopiment Álvarez Sereix volgué distreure el diputat 

mallorquí que s’enyorava de l’illa daurada amb un llarg passeig per les terres de 

Castella, pels marges d’Alcalà de Henares, recreat al poema Recuerdo de Alcalá, on 

evoca la glòria de Cervantes. Joan Alcover també es deixà dur per la inèrcia d’aquells 

dies enyoradissos, arrossegat pel corrent de la gran ciutat de la cort, i plasmà la 

impressió d’aquest recorregut pel paisatge urbà de Madrid a Inercia, ambdós inclosos al 

llibre Meteoros (1901). Malgrat tot, Joan Alcover tornà del parlament espanyol una 

mica ensopit i amoïnat, després d’aquella primera estada per Madrid. Passà l’estiu a 

Mallorca refugiat en la lectura: s’adelità amb les obres que Víctor Balaguer li havia 

ofrenat a Madrid, entre les quals Miquel Gayà endevina que hi havia Los trovadores, la 

magnitud i l’extensió de la qual impressionaren la sensibilitat poètica de Joan Alcover i 

adobaren el seu esperit per rebre de bell nou la musa. Sembla que aquestes lectures li 

refrescaren l’esperit abatut i el prepararen per retrobar-se amb la poesia. La tardor de 

1893, quan les Corts encara no havien obert les portes al nou curs, l’ànima del poeta 

vegetava mig perduda pel racó d’aquella Mallorca esmorteïda, sense acabar de trobar 

                                                 
352 Nota de Miquel GAYÀ: Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 28. 
353 [ARM-JA, 76]. 
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gust a l’alta responsabilitat que la societat li havia encomanat, encara que potser 

abrigava alguna espurna d’interès per la tribuna parlamentària. El 26 d’octubre d’aquell 

any, davant el retard de l’obertura de les Corts, Joan Alcover envià una carta a Víctor 

Balaguer en què corroborava aquests fets: 

 
“De cuantos recuerdos traje de la Corte a este rincón donde obscuramente vejeto, el más grato es 

el de las horas que tuve el gusto y la honra de pasar en compañía de V.; y, de mis esparcimientos 
de este verano, ninguno tan sabroso como la lectura de los admirables libros que se dignó V. 
ofrecerme. Ellos han refrescado mi espíritu, preparándome a recibir de nuevo la visita de la 
olvidada musa, y bajo su influencia he escrito, entre otras cosas, el poemita Lálage, 
exclusivamente destinado a V. y para dedicárselo, si V. no lo tiene a mal. Es pobre ofrenda, pero 
no se me alcanza otra forma de mostrarme agradecido a la amabilidad de V. Contaba entregárselo 
personalmente, pero como se va retrasando la apertura de Cortes, y con ello mi viaje a esa, me 
resuelvo a enviárselo, para que lo remita, si quiere, a la publicación que guste. 

Si a V. le es igual, yo preferiría que viese la luz en la ‘Ilustración Española y Americana’ o en el 
‘Almanaque’ de esta revista, pero ni tengo empeño en ello, ni soy yo, sino V., el que manda y 
dispone del manuscrito, lo propio que de este su afmo. amigo y S.S.Q.B.S.M.SS. 

      Juan Alcover”354 
 

Víctor Balaguer no solament havia regalat al nostre poeta uns bells instants de 

lirisme amb la seva obra, sinó que havia invocat la Musa, perquè l’assistís amb gest 

humil. Joan Alcover només pogué correspondre a l’ofrena de l’amic amb el llarg poema 

en llengua castellana Lálage, que li dedicà, on recrea un episodi de la vida de Neró, 

l’emperador romà. Però Lálage va aparèixer publicat el 1894 a Poemas y armonías 

sense les paraules adreçades a Víctor Balaguer i, per un error d’impremta, la dedicatòria 

encapçalà el poema següent, titulat La Rosa Blanca. I encara Lálage, en sortir reproduït 

el 1901 al volum Meteoros, aparegué dedicat a Francesc Maura Montaner. Malgrat tot, 

ambdós es manifestaren una mútua admiració i els elogis que es professaven anaven i 

venien de Palma a Madrid i de la ploma d’un a la ploma de l’altre. Així, Joan Alcover el 

dia 4 de novembre de 1893 rebé la resposta del senador Víctor Balaguer que, des de 

Madrid, li deia: 

 
“Muchas gracias, mi íntimo y queridísimo poeta, por su carta del 26 octubre, y muchas, 

muchísimas por la bellísima y bien pensada poesía que vino con ella, procurándome su lectura 
un rato de deleite y regocijo. 

Mandóme usted dedicándomela, y se lo agradezco con toda el alma. 
¡Qué admirable país debe ser el de Palma y qué fuerza de vida no ha de tener, cuando nacen en 

su tierra poetas de tanta gallardía y tanta inspiración! Ya la lectura de sus anteriores poesías me 

había revelado el poeta, pero su última, Lálage,355 me revela al poeta y al maestro. Dios le 
bendiga a usted y le colme de dichas. 

Veré a Abelardo de Carlos para publicar su obra en la Ilustración. Si por cualquier acaso [?] 
no pudiera ser, se publicaría en alguna revista de.... [?]  

                                                 
354 Carta de Joan Alcover a Víctor Balaguer, datada a Palma, 26 octubre de 1893. Dins Contribució a l’epistolari 
de Joan Alcover, op. cit., pàg. 20-21.  
355 De Poemas y armonías (1894). 
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Creo que a últimos de este mes se abren las Cortes. Nos veremos entonces. 
¡Qué serie de desgracias llueve sobre este nuestro país infortunado, ¿verdad? 
Consérvese bueno, y mande siempre a su agradecido admirador y amigo. 

Víctor Balaguer.” 356 
 

El poema Lálage, però, no va veure la llum a cap de les dues revistes que tant 

desitjava Joan Alcover, sinó a la Revista Contemporánea i més tard al llibre Poemas y 

armonías (1894). Al cap de poc temps, Víctor Balaguer li envià, amb una dedicatòria, 

els dos volums del seu Epistolario memorial de cosas que pasaron  (1893) i la Revista 

Contemporánea, que contenia la publicació de Lálage.357 Joan Alcover, encara que 

havia sospirat veure publicat el seu poema a la Ilustración, es resignà amb gest humil, 

car comprengué que algunes escenes del seu poema eren massa crues per als lectors 

d’aquella revista, que podien sentir ferida la seva sensibilitat amb les gestes immorals 

de l’emperador. Així ho manifestà a Víctor Balaguer a la carta del 12 de desembre de 

1893: 

 
“Me explico que mi poesía Lálage no pareciera a propósito para la Ilustración, porque realmente 

ciertas escenas resultan algo crudas para la clase de lectores a que aquel periódico se destina. Mejor 
está, en efecto, en la Revista contemporánea, que es una simpática publicación.  

Me halaga muchísimo que la composición sea del agrado de V.”358 
 
La cruesa de les escenes al·ludides per Joan Alcover fou corroborada per l’agustí 

Restituto del Valle Ruiz el 1901 a les pàgines de La Última Hora i el 1903 a Estudios 

Literarios, on, després d’elogiar aquesta composició fonamentada sobre un passatge 

dels Annals de Tàcit i de la Historia Universal de Cantú, es lamentà amb aquestes 

paraules: 

 

“Lástima que por comunicar la mayor fuerza posible a la expresión, adopte voces excesivamente 
crudas, y que en el momento preciso de confesar la gentil liberta sus propósitos al monstruo cuya 
grandeza y magestad la fascinan y la subyugan, trocando sus odios en arrebatados amores, hable 
como un simple retórico, valiéndose de imágenes en vez del grito espontáneo, vibrante y conciso, 

que es el único idioma del corazón en trances semejantes.”359 

                                                 
356 [ARM-JA, 100]. 
357 Miquel Gayà diu que la Revista Contemporánea era “una publicació quinzenal que sortia a Madrid. Els dos 
exemplars a què es refereix corresponen al tom XCII, vol. IV, 30 novembre 1893”. El poema figura a les pàgines 
401-409 i va adreçat a “El Exmo. Sr. D. Víctor Balaguer” i porta la data del juliol de 1893. Nota inclosa a 
Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 24. 
358 Ibídem, pàg. 23. 
359 Restituto del VALLE RUIZ: Estudios Literarios (Barcelona: 1903), pàg. 85. Aquest mateix crític en l’estudi 
que prodigava al nostre autor assegurava que “Lálage es un episodio histórico, de los tiempos de Nerón, descrito 
por Tácito é idealizado por Alcover; y en ese poema ha logrado el poeta encerrar todo un drama de pasión honda 
y sincera, exornado con pasajes descriptivos de gran sobriedad y energía de tonos. La concepción del asunto es 
verdaderamente hermosa, y si bien se advierte en la versificación el trabajo lento y penoso empleado en la 
estructura de la estrofa, hay, en cambio, gallardías de estilo correcto y castizo, brío y cadencia en los versos, 
riqueza de rasgos felices, así como interés y entonación bien sostenida.” Ibídem, pàg. 84-85. 
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La carta que Joan Alcover envià a Víctor Balaguer el 12 de desembre de 1893 

també reflectia el desconhort del poeta pels últims esdeveniments violents que per 

aquells dies la fúria anarquista escampava pels carrers de Barcelona. Ambdós poetes 

comentaven el fet tràgic que es produí la nit del 7 de novembre de 1893 en el Liceu de 

Barcelona, on Santiago Salvador llançà dues bombes Orsini durant la representació de 

l’òpera Guglielmo Tell de Rossini. Aquest fet luctuós, en què moriren vint persones, va 

inspirar el poema Paternal a Joan Maragall, que aquella nit era al Liceu amb la seva 

esposa i els seus pares. El poeta modernista va veure esgarrifat com anava “esclatant 

l’odi per la terra”, com regalimava sang de les “coll torçades testes.”360 Llavors Joan 

Maragall comprengué que aquells dies d’incertesa calia “anar a les festes amb el pit ben 

esforçat, com a la guerra”. Encara que ni Víctor Balaguer ni Joan Alcover no van viure 

de prop aquests moments tràgics, se’n dolgueren per les repercussions que tenien en un 

país abocat al caos: 

 
“ ‘¡Qué serie de desgracias llueve sobre este nuestro país infortunado!’, me decía V. con mucha razón 
en 4 de noviembre! y a las catástrofes que entonces habían ocurrido, siguió después la del Liceo de 
Barcelona. En verdad que sobra motivo para vivir hondamente  preocupados, y que para aliviar el 
espíritu de tales tristezas no queda más remedio que refugiarnos de cuando en cuando en el asilo del 

Arte.”361 
 

 Davant aquests episodis de la insensatesa humana que aquells dies colpiren la 

història de Catalunya, els artistes i els poetes, com Joan Alcover i Joan Maragall, 

trobaren aixopluc i conhort en el temple sagrat de l’Art. Era l’època del Modernisme. 

Era l’època de l’eclosió de l’esteticisme, de les Festes Modernistes a Sitges, 

abanderades per Santiago Rusiñol, on acudien en llarga peregrinació els artistes amants 

del nou art sincer, “nodrit de belleses mig somniades, mig vistes, en les pobres misèries 

de la vida.”362 Era l’època dels que sospiraven en silenci, dels que explicaven “els 

sofriments a cau d’orella.”363 Era l’any de 1893 en què s’estrenà al Cau Ferrat La 

Intrusa de Maurice Maeterlinck, paradigma d’aquest nou art que havia de redimir 

l’home de totes les seves malaventures. Perquè ―segons deia Santiago Rusiñol sobre el 

poeta belga― “Per a ell, la desgràcia, com la fortuna, els pocs béns que gaudim o 

                                                 
360 Joan MARAGALL: Poesia. Edició crítica a cura de Glòria CASALS (Barcelona: La Magrana, 1998), pàg. 137. 
361 Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 23. 
362 Santiago RUSIÑOL: “Discurs llegit a Sitges en ocasió de l’estrena de L’Intrusa”. Dins Obres Completes. 
(Barcelona: Editorial Selecta, 1947), pàg. 607. 
363 Ibídem.  
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moltes penes de la terra, són com un símbol d’una herència fatalista.”364 Era l’època en 

què els poetes, liderats per Rusiñol, es reunien a prop del mar de Sitges per fugir del 

soroll de la ciutat, per somniar a redós d’aquesta platja diamantina i sentir bressar 

l’ànima al compàs de les seves ones. Venien a aixoplugar-se “sota la bandera de l’art”, 

per embriagar-se de llum i de sol i eixugar-se la tristesa de la boira; venien “a prendre 

aigües de poesia,” perquè estaven “malalts del mal de prosa” que llavors corria arreu per 

la nostra terra.365 

Uns mesos abans d’aquells dies d’anarquia, pel març de 1893, el capitost de l’art 

modernista vengué a Mallorca per primera vegada ―segons les cròniques de La 

Vanguardia―, malalt de febre d’ideal, i es deixà seduir per la ciutat blanca i per l’estol 

d’amics il·lustrats que hi va trobar.366 Santiago Rusiñol acompanyat de Raimon 

Casellas, Frederic Gomis, el metge Manuel Font i l’amic sitgetà de Rusiñol, Genís 

Muntaner venia impulsat per Miquel dels Sants Oliver, per conèixer els encants de 

l’illa i per pintar-hi durant algun temps,367 que s’allargà fins al primer dia de maig de 

1893. En aquell sojorn a Palma, com insinua Santiago Rusiñol a la crònica Des de les 

Illes, va conèixer Miquel dels Sants Oliver, Joan Lluís Estelrich i Joan Alcover, una 

amistat que va créixer amb els anys. 

Per aquells dies de primavera de 1893, Joan Alcover anava atrafegat amunt i avall 

entre les jornades al Congrés de Diputats i la responsabilitat de l’Audiència. Caigué 

malalt. Potser només era l’excusa del Relator saturat de problemes, que llavors vivia 

esqueixat entre Palma i Madrid, per demanar un ajudant, car necessitava alleugerir les 

seves fràgils espatlles. Però, fos com fos, Joan Alcover va sol·licitar al Tribunal 

Superior de Justícia de l’Audiència de Palma la baixa per uns dies i la petició d’un 

lletrat perquè l’ajudàs a dur el seu pes i el substituís en aquelles ocasions en què faltàs. 

Al·legava motius de salut i d’excés de responsabilitat. Ben aviat va rebre una 

comunicació de la Reina Regent, per la qual se li atorgava l’autorització de l’ajuda que 

havia demanat:  

 
“En vista de la instancia elevada a este Ministerio por Don Juan Alcover y Maspons, Relator 

de esa Audiencia, solicitando que se le autorice a causa del mal estado de su salud que acredita 
con certificación facultativa, para designar un letrado que le auxilie en el desempeño de su cargo 

                                                 
364 Ibídem. 
365 Ibídem,  pàg. 609. 
366 Vegeu Santiago RUSIÑOL: Des de les Illes. A cura de Margarida CASACUBERTA (Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat i Universitat de les Illes Balears, 1999), pàg. 33-43. 
367 Vegeu Vinyet PANYELLA:  Santiago Rusiñol, El caminant de la terra (Barcelona: Edicions 62, 2003), pàg. 
161. 



 281 

y le reemplace en ausencias y enfermedades. S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo, ha tenido a bien conceder al mismo Don Juan Alcover y Maspons la 
expresada autorización, siempre que sea con el consentimiento y a satisfacción de la Sala de 
gobierno de ese Tribunal y sin perjuicio de que por su parte preste el servicio que el estado de su 
salud le consienta. De Real Orden lo digo a V.Y. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. Y. muchos años. 

 Madrid, 25 de abril de 1893.” 
 

Joan Alcover, d’esperit previsor, havia assegurat el seu futur i s’havia protegit de 

qualsevol eventualitat que li sobrevingués a l’Audiència de Palma. Mentrestant la nova 

vida casolana i familiar de Joan Alcover seguia el curs de les aigües encalmades en la 

barca dòcil i afectuosa de Maria De Haro, que sabia portar amb amorosa escalforeta 

aquells tres fills del poeta per la ruta plàcida del bell viure amb serenitat i harmonia. Per 

aquest motiu, Joan Alcover volgué deixar assegurada la vida de la seva família per a un 

futur, sovint fràgil i incert, en el cas que ell un dia faltàs. Així, el dia 10 de maig de 

1893, Joan Alcover, que llavors tenia 38 anys, a la una del migdia anà al notari per 

deixar escrit el seu testament. Com a pare de Teresa, de Pere i de Gaietà Alcover Pujol 

testà a favor dels seus fills, als quals llegava la porció legítima que els corresponia i feia 

hereva universal, com a usufructuària dels seus béns, a la seva segona muller Maria De 

Haro i Rosselló, per tal que quedàs emparada de qualsevol avinentesa tràgica. I amb 

aquesta intenció féu anotar les paraules que resen en l’escriptura: 

 
“...[el testador] quiere que sus hijos mientras permanezcan solteros y lo permitan sus estudios 

carrera, vivan en compañía de ella y bajo su dirección; y para después de la muerte de la 
usufructuaria instituye el testador herederos universales propietarios a sus mencionados hijos Dª 
Teresa, D. Pedro y D. Cayetano Alcover y Pujol, y demás que en lo futuro nacieren, por partes 

iguales.”368 
  

Però, atès que per aquells dies la dona encara tenia molt poc pes jurídic, Joan Alcover 

pensà que si ell faltava, els seus fills, encara menors d’edat, no podien quedar abandonats a la 

seva sort sense l’ombra protectora d’un pare. Per evitar aquesta possible tragèdia nomenà tutor 

dels seus fills, en cas que ell morís, el seu germà Josep Alcover, atesa la gran amistat que els 

unia des de sempre.369 y  

Encara que Joan Alcover per aquesta època era diputat a Corts, vivia ben integrat 

en el clos de la societat mallorquina, entre la seva família i el treball de l’Audiència de 

Palma, entre les tertúlies literàries del Círculo Mallorquín i l’exercici de la poesia. Per 

aquesta època, el poeta participava molt poc de les jornades parlamentàries, que tenien 

lloc en el Congrés de Diputats de Madrid, atès que l’activitat política a les corts 

                                                 
368 [ARM-JA, 24]. 
369 [ARM-JA, 24]. 
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madrilenyes havia estat una experiència decebedora, segons assenyalà Josep Pla al seu 

Homenot, després d’haver-lo conegut el 1921 a Palma: 

 
“Elegit diputat, Alcover es traslladà a Madrid, ocupà el seu lloc al Parlament, assistí a unes 

quantes sessions i de cop i volta tornà a Mallorca i es retirà a casa seva sense haver articulat una 
sola paraula, sense haver obert la boca, decebut, amoïnat i fastiguejat. Quan vaig tractar d’aclarir 
les raons d’aquesta decisió tan singular féu amb el braç un gest com si volgués apartar de la seva 
mirada alguna cosa repel·lent i em digué parlant amb lentitud: 

―No val la pena. Vaig comprendre que no hi havia res a fer... M’hauria agradat de tenir més 
accés a Alcover per poder insistir. No em fou pas possible. Sigui com sigui, aquest estrany final de 
la seva carrera política  demostra, al meu entendre, primer, que la seva oratòria era diferent de la 
que flueix, en general, en el país i segon, que potser fou l’inici del procés que es produí en el seu 
esperit ― procés que el portà a reconsiderar el problema de la utilització de la seva pròpia llengua 

com a mitjà d’expressió autèntica.”370 
 

A finals d’aquella legislatura, vers el novembre de 1894, es constituí el nou 

gabinet de Sagasta, en el qual Antoni Maura fou nomenat Ministre de Gràcia i Justícia. 

Per aquesta època, a Mallorca es congriava un cert rebuig contra la política de 

favoritismes de Maura i el seu prestigi començà a decaure entre els mallorquins, que 

llavors l’acusaven “de no interesarse lo bastante por Mallorca...”371 Alexandre Rosselló 

el defensà públicament d’aquelles acusacions, tot afirmant que Maura havia protegit 

Mallorca i totes les seves iniciatives, havia sostingut l’Ajuntament i havia emparat 

l’esbucament de les murades.  

La primavera de 1895, iniciat el nou període conservador presidit per Cànovas, 

Antoni Maura deixà el Ministeri de Gràcia i Justícia i aquell estiu vengué a Mallorca per 

descansar al costat de la seva família i dels seus amics. Malgrat que Maura s’havia 

guanyat el rebuig d’una bona part dels mallorquins, que el consideraven un esperit 

intransigent i esquerp, Mallorca li devia moltes coses i Maura era un personatge que 

estava envoltat d’una aurèola messiànica i redemptora. Amb l’esperit de gratitud que 

Alexandre Rosselló ja havia exposat l’any anterior, l’Ajuntament de Palma reconegué 

els mèrits del que fins aleshores havia vetlat pel benestar de Mallorca i el nomenà fill 

il·lustre. El 16 de setembre d’aquell any, el Partit Liberal convocà un acte d’exaltació 

del seu líder, que tenia unes conviccions polítiques molt fermes com a monàrquic, 

liberal i catòlic consagrat. L’acte se celebrà en el Teatre Principal, amb un discurs 

d’Alexandre Rosselló, que llavors era president de la Diputació, enmig dels principals 

representants del liberalisme illenc, entre els quals hi havia Joan Alcover i el seu germà 

Josep. El 1895 el nostre poeta acabà la legislatura com a diputat a Corts. 

                                                 
370 Josep PLA: Joan Alcover, op. cit., pàg. 42-43. 
371 Vegeu Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 134. 
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LA SECCIÓ DE LITERATURA DEL CÍRCULO MALLORQUÍN. EL CO�CEPTO DEL 

ARTE 

 

La primavera de 1894 convidà els poetes inquiets de Palma, que s’aplegaven 

entorn de les estances del Círculo Mallorquín, a reflexionar sobre la poesia i sobre l’art. 

Amb aquesta voluntat, l’11 de març d’aquest any es va crear la Secció de Literatura a 

l’empara del Círculo Mallorquín, que reuní cinquanta-tres persones interessades per les 

lletres i per la poesia. Entre aquest estol de lletraferits i d’amants de les arts hi havia 

Joan Alcover, Miquel dels Sants Oliver, Enric Alzamora, Eusebi Estada, Enric Fajarnés, 

Baltasar Champsaur, Ramon Obrador, Joan Lluís Estelrich, Joan Palou i Coll, 

Alexandre Rosselló, Gabriel Maura, Josep M. Quadrado, Antoni Noguera...372 Aquella 

nit, el grup de lletraferits, empès pels aires renovadors de l’art i acaronats per la flama 

de la poesia, aprovà en aquella mateixa sala del Círculo el reglament que havia de regir 

la nova Secció de Literatura, de la qual Joan Alcover sortí elegit Director, Miquel dels 

Sants Oliver en fou el Secretari i Josep M. Quadrado n’esdevingué el President 

honorari.  

Aquell dia acordaren reunir-se en tertúlia literària cada nit de manera 

improvisada per canviar “impresiones sobre asuntos científicos o literarios, o con la 

lectura de los grandes escritores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros.”373 Les 

reunions ordinàries es deixaren per debatre-les un pic al mes. Mentrestant organitzaren 

conferències i lectures literàries, que s’iniciaren aquell mateix vespre amb una lectura 

de Joan Lluís Estelrich, que declamà una balada de Schiller, traduïda per ell mateix, i 

Joan Alcover, que tancà aquella primera nit, voltada de màgia poètica, amb els versos 

atrevits de Lálage, que el novembre anterior havia publicat a la Revista Contemporánea 

i que aquell mateix any inclouria a Poemas y armonías. La veu del nostre poeta s’aixecà 

ferma i vigorosa d’entre aquella munió de mirades que espurnejaven, com l’aurèola de 

les làmpades de gas, transportades per aquella narració lírica de Lálage. 

Mentrestant continuaren les tertúlies literàries al Círculo Mallorquín. Joan 

Alcover, que encara era diputat a Corts i passava bona part del temps a Mallorca, potser 

sovintejava més les estances del Círculo que les de la Sala del Congrés. Al cap d’un mes 

                                                 
372 Vegeu Damià PONS: Ideologia i cultura a Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905), op. cit., pàg. 264; i  
Julio SANMARTÍN PEREA: Los cien años del Círculo Mallorquín (1851-1951) (Palma de Mallorca: Impr. Mn. 
Alcover, 1951).  
373 La Última Hora (12 març 1894). Dins Damià PONS:  Ideologia i cultura a Mallorca d’entre els dos segles 
(1886-1905), op. cit., pàg. 264. 



 284 

de la inauguració de la Secció de Literatura del Círculo Mallorquín, el dia 30 d’abril de 

1894 el primer acte del cicle de conferències s’estrenà amb la veu d’Alexandre 

Rosselló, que parlà de “Convenciones sociales.” Rosselló hi defensà l’ideal del 

socialisme i assenyalà que res tenia a veure amb la violència anarquista que aleshores 

planava pels carrers de Barcelona. Parlà també de la desigualtat de la dona davant la 

llei. I, en acabar, Alexandre Rosselló cedí la paraula als poetes: aquella nit Manuela de 

los Herreros recità un poema, Joan Lluís Estelrich declamà una poesia inèdita de 

Bécquer i Joan Alcover llegí un fragment del seu llarguíssim poema narratiu El asno de 

Maese Gil, de Poemas y armonías (1894). 

El 22 de maig de 1894 Joan Alcover a la Secció de Literatura del Círculo 

Mallorquín dissertà sobre El concepto del arte, que seria la base d’Humanització de 

l’art. La conferència fou un èxit aclaparador que entusiasmà tots els assistents d’aquell 

auditori de lletraferits i de públic distingit. Entre els oients, el periodista Baltasar 

Champsaur l’endemà la resumí i la comentà a La Última Hora, amb paraules molt 

elogioses. Champsaur destacava les dots brillants del poeta, l’elegància de la seva 

paraula, amarada de bon gust, i la imaginació fecunda de l’orador. Al dir del periodista, 

aquella nit de primavera Joan Alcover bastí el seu discurs amb paraula tan eloqüent i 

primfilada que semblava inspirat per la musa, com si estàs posseït per l’aura poètica, tan 

intensament vivia el que explicava: 

 
 “La literatura, el arte, la belleza tuvieron anoche un intérprete de dotes rarísimas, de gusto 
intachable, de imaginación fecunda, en nuestro amigo D. Juan Alcover. Nunca le habíamos oído 
tan hermosamente poseído del asunto, tan correcto, tan delicado y tan brillante. La conferencia de 
anoche es de esas que se han de escribir y publicar, no basta oírlas, aunque la entonación les preste 
mayor vida y mayor encanto; es una joya de afiligranada labor, que, no sólo sorprende y seduce 
por la belleza de la forma, sino además por la profundidad de pensamiento, por la visión amplia de 
las ideas fundamentales de la estética en su relación con el bien, con la verdad y con la naturaleza. 
Con las hermosas ideas expresadas por el Sr. Alcover el arte salió purificado, lleno de luz, como 
conjunción amorosa del mundo y del espíritu, de lo universal y lo contingente, de la realidad 

fecunda y de la aspiración de las almas superiores.”374  
 

Joan Alcover parlava sobre el concepte de l’art i assegurava que l’art és 

independent de l’ètica i de la moral, car realitza la bellesa per si mateix. Afirmava que 

l’art, pel fet de ser realitzat per la mà de l’home, està íntimament lligat a la condició 

humana i, per aquest motiu, no pot trair els sentiments morals que sojornen en el fons 

del seu cor. Assegurava que l’artista adopta com a model el principi creador de la 

naturalesa i, amb les seves dots artístiques, arriba més enllà de la realitat limitada de la 

                                                 
374 B[altasar] C[HAMPSAUR]: “En el Círculo Mallorquín”, La Última Hora (23 de maig de 1894), pàg. 2-3. 
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natura, és a dir, a la realitat espiritual de l’ànima. D’aquí que defensi que entre 

l’idealisme i el realisme no hi ha contradicció, sinó harmonia de conceptes, car són els 

dos aspectes del món de què parlava Plató, el món de les idees i el món de les coses: 

 
   “El arte en sí mismo es independiente, realiza la belleza con elementos propios, pero –dijo el Sr. 
Alcover– el arte sin ser esclavo del fin ético, no puede contradecir lo que está grabado en el granito 
de la conciencia humana, no puede violar los sentimientos morales que radican en el fondo del ser 
racional y libre sin distinción de razas ni creencias. 
 Del mismo modo el arte, que sólo de la naturaleza toma la iniciativa creadora realizando lo que 
ella misma realizara si estuviera poseída por la embriaguez artística, vive y se desarrolla conforme 
a las realidades todas. En este sentido no existe lucha ni contradicción entre el idealismo y el 
realismo, que sólo son dos aspectos del mundo: lo que es y la aspiración a lo que puede ser; 
sistema armónico que resuelve todos los antagonismos y eleva el arte a la mayor dignidad de 

cuanto hay creado en el universo.”375 
 

Aquella nit esplendorosa a la Secció de Literatura del Círculo Mallorquín, Joan 

Alcover defensà part damunt de tot un art essencialment humà; anhelava un art que 

abrigàs la dualitat de l’ésser humà, l’àngel i la bèstia, car, com dirà el 1904 a 

Humanització de l’art, l’essència de la poesia és de naturalesa humana i es fonamenta 

en tot allò que commou la humana criatura. Segons la interpretació que Baltasar 

Champsaur féu d’aquest discurs, sembla que per aquesta època, encara de 

vacil·lacions, el nostre poeta hauria fet una lectura molt personal dels principis de 

l’Art per l’Art, que defensà Théophile Gautier, com si Joan Alcover contradigués la 

seva teoria estètica ja present al poema Arte i que, anys més tard, defensarà a 

Humanització de l’art: 

 
 “El arte ha de ser humano si quiere ser inteligible; ha de contener todas las contradicciones de 
nuestra naturaleza, las alas del ángel y los sacudimientos de la bestia. La maldad es un elemento 
imprescindible en la obra de arte, no para enaltecerla ni para hacerla amar, sino para que el alma se 
conmueva, se llene de sagrado terror, como ante los personajes terribles de Shakespeare, y brote el 
llanto como perfume exhalado del fondo de las almas buenas enamoradas del bien y de la verdad. 
 Dentro de estas condiciones afirma el principio estético del arte por el arte, porque lo bello no 
necesita del símbolo para ser bello; afirma la independencia del arte, sus fines propios, su esfera de 
acción bien deslindada, sus procedimientos y su desarrollo original dentro de las realidades de la 

naturaleza, dentro de la historia, dentro de las razas y las épocas todas de la vida.”376 
 

Baltasar Champsaur, que formava part del grup dels insensatos que havien 

abanderat la Campanya per Mallorca (1890), culminava el seu escrit encomiàstic, empès 

per la impressió eufòrica i entusiasta que li havia produït el bell discurs de Joan 

Alcover, en el qual el poeta havia exposat les bases del seu ideari estètic. Un ideari que, 

segons el cronista, no solament havia despertat l’atenció dels aficionats a la literatura i a 

                                                 
375 Ibídem.  
376 Ibídem.  
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l’art, sinó que també havia arrancat l’aplaudiment enfervorit d’aquells esperits 

provincians, que el grup dels insensatos, imbuïts per l’ideal modernista, havia denunciat 

com a immobilistes i refractaris al progrés: 

 
  “Las ideas estéticas del Sr. Alcover, si se las pudiera convertir en formas tangibles, plásticas, 
modelarían algo semejante a la Venus de Milo, como representación del arte perfecto, puro, grande 
y noble, que llena de luz el espíritu, calma la sed de lo infinito y mejora los sentimientos 
haciéndonos superiores a nuestra propia pecadora condición. 
 Hermoso despertar de las aptitudes literarias fue la conferencia de anoche. Los aficionados, las 
personas de buen gusto y hasta los sensatos, los de espíritu provinciano, como los llama Arnold, 
los mismos que merecen el nombre de filisteos, tuvieron aplausos espontáneos, calurosos, para el 
cultísimo conferenciante, que labró anoche su más delicada joya, el mejor de sus discursos y el 

trozo literario más perfecto y de gusto más intachable.”377 
 

Després del discurs de Joan Alcover sonaren les veus líriques de Manuela de los 

Herreros, que recità el poema Lo so d’un infant, Miquel dels Sants Oliver llegí un 

poema de la poetessa Cociña de Llanos i després un article sorgit de la seva ploma 

literària. Joan Lluís Estelrich, que llavors traduïa Schiller, recità el poema El pelegrino, 

del poeta alemany. Enric Alzamora tancà la vetllada literària amb la lectura d’un poema 

davant la mirada enfervorida d’aquell auditori de lletraferits, de senyors de l’alta 

burgesia palmesana i de belles dames sensibles i elegants, que sentiren acariciar la seva 

pell amb aquelles dolces paraules. La vetllada literària culminà amb els ritmes de la 

música i els vols de la dansa, com era de costum al final d’aquells recitals literaris en el 

Saló del Círculo Mallorquín, que posaven una nota de festa en aquella Mallorca 

ensopida. 

 

POEMAS Y ARMONÍAS (1894) 
 

Per aquests dies Joan Alcover tenia preparat un nou volum per oferir al públic 

que el seguia de prop. Poemas y armonías va aparèixer el 1894 a Palma a la Impremta 

de Josep Tous, amb il·lustracions dels pintors mallorquins Francesc Maura i Antoni 

Fuster, als quals Joan Alcover adreçava unes paraules de gratitud a la nota preliminar. 

En aquest mateix prefaci, aclaria que, sota el nom d’Armonías, agrupava totes les 

poesies aparegudes en edicions anteriors (La viuda, Contemplación, El astrónomo, Del 

dolor al ideal), sense intenció dotar-les d’una unitat que no tenien en un principi, alhora 

que incorporava quatre poemes nous de to narratiu: �oche de Reyes, dedicat a 

Marcelino Menéndez y Pelayo, El asno de Maese Gil, Lálage i La rosa blanca, dedicat 

a Víctor Balaguer.   
                                                 
377 Ibídem. 
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  �oche de Reyes ―considerada per Joaquim Ruyra com una poesia digna dels 

bons temps de Víctor Hugo― és un bellíssim poema lírico-narratiu, de caire romàntic i 

de to elegíac i intimista, on evoca amb dolor asserenat la primera nit de Reis sense la 

seva esposa Rosa Pujol. Aquella nit el poeta desolat s’aferrava al passat enyorat i, 

emportat per l’alquímia del dolor, acariciava els set anys de felicitat al seu costat fins 

que la mort, gelosa, li arrabassà l’esposa dels seus braços. Emmirallat en el personatge 

de Fabio, espill del jo del poeta, Joan Alcover reconstruïa una bella estampa familiar, en 

què la serventa de la casa, una pagesa bondadosa, antecedent de la Balanguera, que 

serva les tradicions antigues, acompanya a dormir els seus fills petits: Petra la 

germana major, que llavors ja tenia set anys, Juan i Luis, transposició metafòrica de 

Teresa, Pere i Gaietà. La serventa de la família Alcover era aquella bona pagesa que 

havia vist néixer el poeta, la mestressa que d’infant li havia contat, amb el seu 

llenguatge de vocals fosques de la terra nadiua, les llegendes i els himnes de la pàtria 

antiga, que guardava intactes com una relíquia en el fons del seu cor de vella: 

 
    ...“viviente archivo 
  de las tradiciones y baladas, lleva 
  pegados al jubón de negra sarga 
  y a su tosco lenguaje  los perfumes 
  del terruño natal, postrer refugio  

de las reliquias de la patria antigua, 
esquiva soledad y honda y agreste 
a donde el mundo arrollador no llega.”  (PC, 751) 

 

El poeta retrata el moment en què Petra venç la voluntat de la vella mestressa 

amb una tendra besada i, amb mà febril, reprèn una carta, que havia començat poc 

abans, adreçada a la seva mare difunta. El narrador de �oche de Reyes focalitza de prop 

el foc intern que mou la mà innocent, bellugadissa i somniosa de la nina damunt la taula 

escriptori: 

 
    “En tanto, Petra, 
    que escribe ya de quinta y ha ganado 
    por Navidad un premio de escritura, 
    sacando de la mesa, donde guarda 
    sus tesoros de urraca, un manuscrito 
    que cubre otro papel, cual oro en paño, 
    instálase en la silla, colocando 
    en la roída barra sus pies juntos,  
    y el comenzado escrito continúa 
       en caracteres rígidos y tiesos 
    cual reclutas haciendo el ejercicio. 
    El pálido velón unge su rostro 
    y  su desordenada melenilla 
    de halconero feudal, y en ella todo, 



 288 

    las rosas de la cara, el entrecejo 
    nervioso, la boquita que se mueve 
    al lento andar de su menuda mano, 
    y las pupilas húmedas del fuego 
    de su interior actividad, revelan 
    cuánto la absorbe su labor. Se oye 
    de su pluma un chirrido...”             (PC, 753) 

 
Mentre l’esperit enfervorit de Petra navega per les mars llunyanes de la il·lusió i 

del somni i aboca sobre el paper en la bella carta el seu desig ardorós de parlar amb la 

seva mare difunta, el doctor Fabián roman capficat en l’antre solitari de la seva cambra, 

convertit en un alquimista, com el doctor Faust de Goethe, voltat de prestatges, de 

pupitres coberts de llibres i de papers... Aquí, submergit en el treball laboriós, 

aconseguia adormir la mossegada cruel del seu dolor, com si la investigació fos un 

bàlsam poderós. En aquesta cambra obscura, com l’estudi del poeta al carrer de Sant 

Alonso, el narrador de �oche de Reyes ens descobreix el doctor Fabián, que, com el 

doctor Faust, medita sobre la vida i la mort, sobre els poders limitats de la ciència i s’hi 

enfronta amb l’esperit ardit per esbrinar els misteris de la natura.  

El poema, de tensió emotiva ascendent, assoleix el clímax poètic quan a l’alba 

d’aquella Nit de Reis, el doctor Fabián, empès per la seva amor de pare, desperta de la 

seva pruïja dolorosa i torna a la realitat, decidit a dipositar el caramull de joguines en el 

balcó, com haurien fet els tres Mags. Però el moment culminant d’intensitat lírica 

esdevé quan el pare desolat descobreix una carta en la sabata de Petra i comença a llegir 

en les lletres clares i vigoroses el que la filla ha escrit com un monument d’amor adreçat 

a la mare difunta: 

 
 “Querida madre mía: 

 Esta carta te escribo, 
 porque, como en la noche de este día 
 bajan los Reyes, que un lucero guía, 
 a visitar la tierra donde vivo, 
 he querido escribirte, aprovechando 
 el correo del cielo, y de este modo 
 recibirás, con mi cariño todo, 
 los  millares de besos que te mando.” 
 
 “Mi padre, ¡si lo vieras!, 
 desde que te moriste 
 está siempre tan pálido, tan triste... 
 Yo, cual querías tú, siempre sumisa, 
 consolarle procuro, 
 y hasta le hago reír, mas te aseguro 
 que me da ganas de llorar su risa.” 
 
 “Juan y Luis, tan robustos y tan sanos. 
 Como, aunque es un secreto, ellos no ignoran 
 que esta carta te escribo, mis hermanos 
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 me han dicho que te diga que te adoran; 
 y, Dios mediante, el año venidero 
 te escribirán también cuatro renglones. 
 A Juanillo le han puesto pantalones 
 y lleva un redingot de caballero.” 

 
 “Te juro que este mes he sido buena, 
 más que nunca lo he sido, 
 porque los Reyes no me den la pena 
 de negarme la gracia que les pido. 
 Tú, que eres una santa y ves mi anhelo, 
 pídeles, madre, que mi ruego acojan, 
 y que esta carta del balcón recojan, 
 y te la lleven de regreso al cielo...”  (PC, 759-760) 

 
El candor angelical de les paraules de la filla de set anys s’imposen davant el 

pensament abatut del pare desolat i commouen el cor del lector que, de seguida, hi veu 

reflectit el drama que vivia el poeta. Llavors el doctor Fabián, com un mariner que cerca 

en el fons del mar les relíquies d’un naufragi, comprèn que aquest escrit innocent té 

sobre el seu esperit la força poderosa que no havia trobat en els folis dels apologistes, 

dels savis i dels doctors, on debades havia cercat un raig de la fe perduda. En el 

crepuscle matutí d’aquella nit màgica, en què realitat i somni es confonen en dolça 

harmonia, sent com la seva filla d’una revolada s’incorpora del seu llit i segueix amb la 

mirada encisada la blanca visió de la seva mare, que com en un somni l’ha acariciada. 

Llavors aquell pare, que el dolor havia convertit en un esperit escèptic, abraça la filla i 

plora en silenci i, amb aquella aurora lluminosa de rosada immortal, perceb com el seu 

cor empedreït recobra la fe i l’esperança.  

Igualment com Fabián amb l’exemple de la filla trobà conhort en aquelles 

paraules senzilles que li havien mostrat la força per continuar vivint, Joan Alcover en la 

poesia dels grans poetes que havien cantat sobre el misteri de la mort com Víctor 

Hugo, Baudelaire, Leopardi i Alfred de Musset… recuperà l’esperança de viure. Per 

amor als seus fills, s’afanyà a sortir de l’avenc ombrívol en què havia caigut i, empès 

pel record angèlic de Rosa Pujol, maldà per atènyer en l’harmonia del capvespre el sol 

immortal de la poesia. Arrapat en els llibres de les Sagrades Escriptures, el poeta trobà 

la resposta al misteri de la vida i de la mort. Potser, llavors, comprengué en els versos 

de Baudelaire que “És la Mort qui ens conhorta” i, “¡ai las!, qui ens fa viure”, perquè 

“és l’única esperança i és el terme prescrit/ que, com un elixir que torba i embriaga,/ ens 

mou a caminar fins a topar amb la nit”. Anys més tard, Joan Alcover plasmaria aquest 

pensament filosòfic en un dels darrers Proverbis que diu: 
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 “La vida, com la mort, és coneguda 
 tan sols pels qui sabem el seu destí, 
 i és el misteri de la mort temuda 
 el qui la nimba de quelcom diví.”  (PC, 343-344) 
 

Anys més tard, el desembre de 1906, Teodor Llorente va inclore el poema 

�oche de Reyes en el número extraordinari de Las Provincias, segons Joan Alcover 

manifesta en la carta que el 6 de gener de 1907 envià a Llorente: 

 
“Tiene gracia que usted se haya creido en el caso de disculparse por la inserción 

de mi �oche de Reyes en el número extraordinario de Las Provincias. ¿Qué mayor 
honra para mis versos, ni qué mayor halago para mí podía yo apetecer? Quedo 
agradecidísimo a esta nueva prueba de su afecto y espero con vivo interés los 
ejemplares que me anuncia.”378 

 
Lálage és un llarg poema epiconarratiu escrit el juliol de 1893, època en què 

Joan Alcover era diputat a les Corts, càrrec que ocupà durant la legislatura de 1893-95. 

La composició Lálage havia d’anar dedicada a Víctor Balaguer ―que aleshores també 

era parlamentari del Congrés de Diputats― per correspondre al llibre Los trovadores, 

amb què l’escriptor i polític català havia obsequiat el nostre poeta. La lectura de les 

obres de Víctor Balaguer havia despertat la Musa adormida de Joan Alcover i de la 

fruïció de les seves tragèdies cultes, entre les quals hi havia La mort de �eró (1876), 

sorgí la creació poètica de Lálage.379 D’altra banda segons Antoni Comas, Joan 

Alcover, imbuït per l’estètica del parnassianisme francès, hauria bastit els versos 

hendecasílabos de Lálage a l’estil marmori de Leconte de Lisle, que es complaïa a 

recrear amb detallada precisió figures femenines de les antigues cultures, representants 

d’una pregona essència espiritual, sovint violentades i anorreades per la força d’un 

poder superior més brutal i més poc civilitzat. 

Però no només fou la pruïja literària del teatre de Balaguer el que esperonà la lira 

del poeta, sinó que també la lectura dels Annals de Tàcit ―que recreen la mort de 

Sèneca, condemnat per ordre del tirà Neró― i del passatge de la Historia Universal de 

                                                 
378 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 669.  
379 Així d’entusiasmat i d’humil s’expressava Joan Alcover al seu company Víctor Balaguer, davant la magnitud 
de les seves obres: “De cuantos recuerdos traje de la Corte a este rincón donde obscuramente vejeto, el más grato 
es el de las horas que tuve el gusto y la honra de pasar en compañía de V.; y, de mis esparcimientos de este 
verano, ninguno tan sabroso como la lectura de los admirables libros que se dignó V. ofrecerme. Ellos han 
refrescado mi espíritu, preparándome a recibir de nuevo la visita de la olvidada musa, y bajo su influencia he 
escrito, entre otras cosas, el poemita Lálage, exclusivamente destinado a V. y para dedicárselo, si V. no lo tiene a 
mal. Es pobre ofrenda, pero no se me alcanza otra forma de mostrarme agradecido a la amabilidad de V.” Carta 
de Joan Alcover a Víctor Balaguer, datada el 26 d’octubre de 1893. [ARM-JA, 100]. 
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Cesare Cantú que descriu l’enterrament de Britànic, enverinat per Neró acabaren 

de completar el perfil poètic d’aquesta heroïna romana, que sucumbí a les arts 

seductores de l’emperador malvat. D’altra banda, Juan Valera assenyala que Joan 

Alcover també trobà un filó en la trama d’Alix d’Octave Feuillet, que “tracta d’una 

conspiració dirigida per l’estudiant Ulric, fomentada per la seva estimada Alix, dos 

germans de la qual han mort a mans del tirà Ottocar d’Altena, comte de Francònia. 

Alcover trasllada l’acció a Roma i en fa protagonista Neró, el tirà per antonomàsia.”380 

 El coratge i l’esforç que Lálage mostra en aventurar-se a matar l’emperador per 

salvar el seu poble traspua un paral·lelisme amb algunes de les heroïnes del món bíblic, 

tals com Judit, Jael o Dalila. Ara bé, si Judit aconsegueix el cap d’Holofernes i Jael el 

de Sisarà i Dalila destrueix Samsó en tallar-li els cabells, Lálage no solament no 

assoleix el seu propòsit d’enverinar l’emperador cruel, sinó que mor a mans del tirà, 

víctima de la seva pròpia debilitat femenina, dels seus sentiments d’amor enfollit. 

Lálage és un poema de to narratiu, que recrea un episodi de la vida de Neró. 

Lálage antítesi de Lucrècia, l’heroïna romana, que, en sentir-se ultratjada per Sext, 

morí per salvar el seu honor és l’heroïna381 que, impulsada pel seu marit Mevi, es 

lliura una hora a la lascívia de l’emperador romà per enverinar-lo amb un filtre poderós 

i alliberar el poble de Roma del seu jou ignominiós. Mevi, callat i consirós, trist i 

recelós, com un infant enamorat, diu a Lálage: 

 
  “Bien puedo ver mañana, sin afrenta, 
  que una hora Nerón tu amante ha sido. 
 
  Una hora: la última... Sucede 
  al hartazgo brutal, sueño profundo... 
  Entonces, en su boca verter puede 
  tu mano el filtro que libere el mundo.”     (PC, 797) 

 

                                                 
380 Vegeu Maria del Carme BOSCH: “Realitat i ficció a Lálage de Joan Alcover”. Dins Joan Alcover, Miquel 
Costa i Llobera i els llenguatges estètics dels seus temps (Barcelona, Universitat de les Illes Balears, 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007), pàg. 
189. 
381 Segons la professora Carme Bosch, Joan Alcover per a designar aquesta heroïna amb el nom de Lálage 
s’hauria inspirat amb alguns personatges del món clàssic, tals com l’estimada d’Horaci o potser hauria tengut 
present un passatge de la setena elegia del llibre IV de Properci, on Cíntia esmenta una Lálage quan s’apareix en 
somnis al poeta; o en un altre passatge de Marcial en què esmenta una esclava d’aquest nom; o a la Priapea on 
apareix una Lálage que exerceix de prostituta. Carme Bosch assegura que “són comptades les citacions de 
l’antiguitat clàssica llatina quant al nom, quasi sempre associat a una amant, esclava o meretriu, que Alcover ha 
triat segurament per eufonia.” Maria del Carme BOSCH: “Realitat i ficció a Lálage de Joan Alcover”, op. cit., pàg. 
187. 
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Mevi, que no pot suportar com la violència sanguinària del cruel emperador romania 

impune, com si el món, imbècil i passiu, hagués perdut l’esma per revoltar-se contra el seu 

botxí, com si les potestats de l’Infern i del Cel, adormides i mig somortes, haguessin robat les 

armes als desvalguts romans per defensar llur honor de les urpes del seu tirà, es vol erigir en el 

braç executor de Júpiter. Així, Mevi empeny Lálage a culminar el cop mortal contra l’assassí de 

Roma, el violador del llinatge humà: 

 

  “un hombre solo a todo su linaje  
viola, con sanguinaria calentura, 
sin que el rayo de Júpiter le ataje, 
sin que el mundo reprima su locura. 
 
Pero el rayo de Júpiter esconde 
El filtro que te doy. No me aventuro. 
¿Juras matar al César? ― Y responde 
la liberta gentil: ―Matar-lo juro.―”    (PC, 800) 

 
Amb veu atribolada, Lálage, atemorida i encuriosida alhora, decideix emprendre 

el vol fins a la cambra de Neró. Mes el seu esperit, fràgil i voluble, fascinat i atordit, ja 

no es recorda del jurament fet a l’espòs i es deixa seduir per l’aurèola criminal i pels 

braços sensuals i dissoluts de Neró. Llavors, emportada pel frenesí de les seves arts 

seductores, cau en la xarxa de l’amor i, en revelar-li la trama que l’havia dut fins a la 

seva cambra i que li ha de donar el son etern, morirà escanyada entre les mans 

embrutides de l’emperador pervers: 

 
 “―Yo te amaba, creyendo aborrecerte; 
 yo te adoro, señor, yo soy tu esclava. 
 Tú eres el grande, el luminoso, el fuerte; 
 en ti mi vida empieza, en ti se acaba. 
 
 Tú eres la nube que tronando vuela; 
 yo soy la gota que, al pasar, recoge. 
 Tú eres el mar, yo soy la piedrezuela 
 que espera que la arrastre y que la moje.   
  [...] 
 Impura meretriz, era mi pecho 
 virgen en la región más escondida. 
 Exhausta me creía, cuando has hecho 
 brotar en él la fuente de la vida. 
 
 ¡Y envenenarte quise, yo que diera 
 mi vida por salvarte!... Aquí te entrego 
 el filtro abrasador de la hechicera. 
 ¡Quise abrasarte, y me devora el fuego!―”  (PC, 807-808) 
   

Al punt Neró es deixondeix del brutal ensopiment amorós i, com un bou picat per un 

tàvec, interroga Lálage perquè li delati el traïdor que l’ha enviada amb el filtre de la mort. Mes 

Lálage, que llavors es recorda de l’espòs, no vol delatar-lo al Cèsar: 
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   “―Habla, ¿quién te lo dió?― 
                  Cual si esta frase, 
   que repentina claridad destella, 
   a Lálage de un sueño despertase, 
   Mevio, pujante, resucita en ella. 
 
   ¡Delatarlo! Jamás. Él la ha impelido 
   a esta pasión, desamorado y ciego; 
   pero en aquel instante, sumergido 

 en un mar de piedad, se apaga el fuego.” (PC, 808-809) 
 

Però el silenci de Lálage exaspera la ira del Cèsar que, amb força brutal, estreny les 

seves mans criminals entorn del coll pàl·lid de la meretriu, muda i silenciosa com una estàtua, a 

la qual, una vegada i una altra, interroga furiós: 

 

   “―¿No me conoces, víbora traidora? 
   ¡Mírame, soy Nerón! Yo te prometo 
   que a conocerme vas. Ésa es tu hora. 
   ¿Quien te ha dado este filtro? 
          Hablas... o aprieto.― 
   [...] 
   No habla. Nerón aprieta. El rostro yerto 
   tórnase azul, vidriosa la mirada, 
   y rueda por el suelo el tronco muerto 

 de la infeliz mujer estrangulada.”  (PC, 809-810)  
 

Amb la ingenuïtat de Lálage, el poeta adverteix als lectors incauts de la 

imprudència de confiar en les ànimes dels éssers malvats. Els tres-cents quatre versos 

hendecasílabos castellans de Lálage foren versionats al llatí per l’amic llatinista Mateu 

Rotger, que els convertí en cent noranta-cinc hexàmetres llatins. Lalagis, com 

s’anomenà la versió llatina de Rotger, guanyà “en solemnitat i noblesa”, segons parer de 

la professora Carme Bosch. 

El poema Lálage, que ja havia aparegut el 30 de novembre de 1893 a les pàgines 

de la Revista Contemporánea, estava dedicat a Víctor Balaguer. Mes, en incloure’l el 

1894 en el volum de Poemas y armonías, va sortir publicat sense les paraules adreçades 

a aquest poeta de la Renaixença catalana. Per un error d’impremta, la dedicatòria inicial 

encapçalà el poema liriconarratiu titulat La Rosa Blanca. Lálage, que havia romàs sense 

la dedicatòria, en aparèixer el 1901 dins el volum de Meteoros, l’adreçà a Francesc 

Maura i Montaner, el germà del polític mallorquí Antoni Maura, per l’amistat que els 

unia. 

D’altra banda, La Rosa Blanca, que mantengué la dedicatòria a Víctor Balaguer, 

recrea una escena tòpica del romanticisme més sentimental, en la qual un jove 

enamorat, enmig d’un ball, regala una rosa blanca a la seva estimada, símbol del seu 
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amor més pur i silenciat i del dolor que l’acompanya. Víctor Balaguer, que havia lloat el 

to solemne i dramàtic de Lálage, que Joan Alcover inicialment li havia dedicat, per atzar 

en rebia un altre de to menor i de més poca trancendència literària. Així el 28 d’agost de 

1894 Joan Alcover, per excusar-se d’aquest canvi atzarós, envià a Víctor Balaguer el 

nou volum de Poemas y armonías (1894), que feia poc havia vist la llum, amb aquestes 

paraules: 

 
“Mi muy querido y respetable amigo: tengo el gusto de enviarle mi tomito recién publicado, de 

Poemas y armonías. Por cierto que la dedicatoria que puse yo y debía ponerse a V., en la 
composición Lálage, se ha impreso al frente de La rosa blanca por equivocación que no he 
advertido hasta que ya no tenía remedio. No importa (si es que V. no lo siente). Así habrá dos 

dedicadas a V.”382 
 

D’altra banda, voldríem destacar el poema narratiu El asno de Maese Gil, que és 

una llarga contarella formada per cinc capítols i quaranta-tres estrofes desiguals, on el 

poeta mostra la seva vena més jocosa i el seu afany reeixit pel conte i la facècia. El asno 

de Maese Gil narra les peripècies del protagonista Maese Gil, que pel camí cap al 

mercat és víctima de les burles de dos estudiants. Enmig d’una ardida xerrameca els dos 

al·lotells confonen Maese Gil i, mentre un li fa creure que és la reencarnació de l’ase 

que porta, l’altre li roba el ruc i més tard la filla, amb la qual es casa, davant la 

perplexitat del pobre home enganyat. Aquesta facècia, escrita en clau irònica, és un 

divertimento que pretén alliçonar els insensats de les entremaliadures que sovint 

acompanyaven els joves estudiants d’una altra època. Aquesta contarella popular, que 

Joan Alcover assegura que  havia sentit contar a un amic, es correspon, segons l’Índex 

tipològic de la rondalla catalana de Carme Oriol i de Josep M. Pujol, al tipus 1529 Qui 

no et conegui, que et compri.383 El tema i l’argument que usa Joan Alcover per al 

canemàs d’El asno de Maese Gil presenta grans analogies amb la rondalla titulada Qui 

no et conegui, que et compri, recollida per Jacint Verdaguer, on de manera semblant uns 

estudiants roben el ruc al seu traginer amb la mateixa estratagema de fer creure al pobre 

arrier que l’ase que duia era un home encantat que ha recobrat la forma primigènia.384 

 

JOAN ALCOVER I EL MAURISME DURANT LA CRISI DEL 98  
 

                                                 
382 Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 24. 
383 Carme ORIOL i Josep M. PUJOL: Índex tipològic de la rondalla catalana (Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura, 2003). 
384 Agraïm aquesta informació a Jaume Guiscafrè.  



 295 

Durant el període de 1897 i 1898, Joan Alcover es dedicà plenament a les tasques 

de l’Audiència de Palma com a Relator i més tard com a Secretari. Aquell 1897 

Cànovas del Castillo moria de manera violenta a mans d’un pistoler. Aquest atemptat 

trasbalsà tot l’Estat i va corprendre l’esperit de Joan Alcover, el qual va manifestar la 

seva impressió a Antoni Maura en la carta que li envià l’11 d’agost, on li deia: “La 

muerte de Cánovas ha hecho la misma profunda y general impresión que en todas 

partes. Me he acordado de ti que tan bien sabías comprender y sentir la alteza de su rica 

y jugosa personalidad y que sabrás medir como pocos el gran vacío que deja en la vida 

nacional.”385 Després de la mort violenta de Cánovas, Antoni Maura no volgué formar 

part del govern de Sagasta, que visqué la pitjor derrota de la història: la pèrdua de les 

colònies d’Ultramar.  

 Malgrat tot, el poeta continuà lligat al Partit Liberal d’Antoni Maura, sobretot per 

amistat, però procurà mantenir-se apartat de l’escenari de la política. Per aquells dies de 

1898 es renovava l’òrgan intern del Partit Liberal i Joan Alcover hi participà de manera 

activa, encara que, d’ara endavant, ho faria des de la reraguarda, per mor del seu càrrec. 

Joan Alcover proposava a l’antic ministre d’Ultramar una direcció col·legiada del Partit 

Liberal a Mallorca, dirigida per Maura, car tots els membres del seu entorn l’havien triat 

per liderar el partit agònic. Li indicava una sèrie de personatges que considerava 

capdavanters ―entre els quals figuraven Gabriel Maura, Marià Canals, Josep Socias i 

Josep Alcover― per vitalitzar el partit que havia caigut en una crisi d’ençà que Sagasta 

l’havia abandonat. Però Joan Alcover que, aleshores ocupava el càrrec de Secretari de 

l’Audiència, declarava a Antoni Maura que declinava qualsevol presència pública i que 

es negava a figurar en les llistes del partit per l’hàbit de lletrat que vestia. Tanmateix, 

s’oferia a col·laborar en el projecte maurista de manera personal i discreta i àdhuc a fer-

li costat en els moments més difícils, segons li manifestà en la carta del 14 de desembre 

de 1898, en què el poeta insistia en aquest punt i, a més, es permetia aconsellar a l’amic 

que delegàs la seva autoritat en les persones que li anotava, atès que eren els que més 

confiança li mereixien per si un dia els havia de menester:  

  
  “Es también conveniente y hasta necesario que escribas cuatro líneas delegando tu autoridad 

en los individuos que dejo apuntados para todo lo concerniente a la dirección y régimen del 
partido en esta, porque dado la crisis que hemos atravesado y sus naturales consecuencias, es 
posible y aun probable que en alguna ocasión haya de hacer uso de tus poderes para que sean 
reconocidos. [...] 

                                                 
385 Vegeu Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 147.  
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Habrás observado que elimino mi nombre (no mi persona). Parécenos a los amigos y a mí que 
no conviene que yo, por el hábito que visto, figure oficialmente en la Junta, lo cual no impide 
que intervenga en los asuntos siempre que se me llame, y en las horas de peligro, aunque no se 
me llame. Creo haber demostrado ahora que estoy en la brecha cuando hace falta, y seguiré 
demostrándolo en lo sucesivo. Es más, cuento transmitirte mis impresiones, porque voy viendo 
hace años que mis previsiones se confirman, y que por tanto, modestia aparte, no soy de los que 
menos sirven para tomar el pulso a la realidad. Felices Navidades. Te abraza tu afmo.  

                Juan Alcover.”386 
 

Antoni Maura ―segons la carta que el 16 de gener de 1899 li envià des de 

Madrid― acceptà la retirada de Joan Alcover de l’escenari públic i respectà la seva 

voluntat, car sabia que comptava en tot moment amb el seu consell assenyat i que 

conservava la fidelitat de l’amic poeta: 

 
“...Está bien la eliminación de tu nombre con tal que sea tu sereno consejo y tu autorizada 
mediación y todo lo demás que hay en tu personilla y no digo aquí, constantes auxiliares de la 

difícil obra presente.”387 
 
Davant el desencís d’Antoni Maura pel rebuig que havia despertat entre els seus 

seguidors mallorquins, Joan Alcover volgué fer costat a l’amic polític i, per tal d’evitar 

que el antics conflictes perjudicassin la imatge del partit a Mallorca, insistí a Antoni 

Maura perquè no abandonàs aquesta formació política, que “de un modo fehaciente” 

―li deia― “lleva tu representación”, i legitimàs la junta directiva que s’havia format el 

mes de desembre de 1898.388 

Joan Alcover, d’esperit reflexiu, devia pensar en un model de país més liberal, 

progressista i modern, que poc s’avenia amb la follia d’aquella Espanya imperialista, 

orgullosa i decadent, que acabava de perdre les colònies d’Ultramar. Aquest desig 

liberal es veié plasmat en la carta del 9 de gener de 1899, en la qual el nostre poeta 

havia demanat a Antoni Maura que el subscrivís a El Español. Aquest diari, d’inspiració 

regeneracionista, des del mes de desembre de 1898 havia esdevingut l’emblema del 

gamacisme, que s’oposava a les directrius de Sagasta i es proposava salvar el país del 

marasme en què havia caigut després de la pèrdua de Cuba i Filipines.  

Aquell any de 1898, sota el govern de Sagasta, la pèrdua de les colònies 

d’Ultramar havia sembrat el desconhort i la misèria en la societat espanyola i catalana. 

Però, a diferència de la gran massa del poble espanyol que, acostumada a suportar els 

                                                 
386 Carta del 14 de desembre de 1898 de Joan Alcover a Antoni Maura. “Cinco cartas de Juan Alcover a Antonio 
Maura”, introducció de R. OLIVAR BERTRAND. Dins Papeles de Son Armadans, Tom III, núm. IX (desembre, 
1956), pàg. 340. 
387 Carta del 16 de gener de 1899 d’Antoni Maura a Joan Alcover. [Arxiu Pons i Marquès]. 
388 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura, Palma  24 de gener de 1899. Citada per Pere FULLANA I PUIGSERVER 
a Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg.151-152. 
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malastres d’una política nefasta, continuà immobilitzada entre l’atonia i la desesperança, 

entre la tristesa i el pessimisme de la Generación del 98, a Catalunya la desfeta colonial 

provocà a partir de 1901 una reacció més transcendental i combativa en els intel·lectuals 

i en els diversos sectors del teixit social. Tots es mostraren decidits a aixecar el cap i a 

mirar amb esperança noves perspectives que s’atalaiaven a l’horitzó. Potser aquesta 

reacció contundent i vigorosa que surava entre el cabal de la societat intel·lectual 

catalana del 1901 calà en l’esperit de Joan Alcover i, com una turbonada, l’arrossegà 

amb més força vers la riba de la realitat autèntica del seu jo més profund i l’acostà a la 

realitat lingüística i social del seu poble. Fou l’època en què la crisi de l’home coincidí 

amb la crisi de l’artista i llavors tota parla que no fos la materna va refusar-la el seu 

“llavi febrosenc”.   

Aquesta visió regeneracionista es manifestà en els Tres cants de guerra de Joan 

Maragall, on el poeta català clamà amb veu atronadora la revitalització d’aquesta 

Espanya somorta i trista, que només pensava en el seu honor i es complaïa en les vanes 

glòries del passat, en “records i glòries només de morts”. Amb aquest esperit vitalista 

s’adreçava Maragall a la trista Espanya i amb vigoria li demanava que aixecàs el front i 

se salvàs de tant de mal com havia pres. Esperonada per aquesta voluntat 

regeneracionista, la societat catalana es mostrà decidida i reaccionà contra l’artificiositat 

d’un Estat que es fonamentava en el caciquisme, en l’amiguisme i el favoritisme dels 

governants, en una administració deplorable i en la vana pompositat que imperava en els 

salons de l’època bamba.  

Tots aquests fets segons apunta Josep Benet “Contribuïren, naturalment, a 

l’amplitud i a la intensitat de la reacció catalana, la pèrdua dels mercats colonials i la 

crisi econòmica consegüent.389 En aquells moments Catalunya trobà, sobretot en 

l’esmentada generació de 1901 ―que comprenia gent de dreta i d’esquerra, polítics o 

no―, uns homes que al pessimisme de la generació castellana del 98 oposaren un sa 

optimisme constructiu i saberen endegar la reacció d’una bona part de llur poble. Ells 

tingueren fe i confiança en el poble català. Per això s’atreviren a rompre l’estructura 

caciquista que ofegava el país i a combatre contra l’ordre polític establert per tal 

                                                 
389 Segons Gabriel Maura Gamazo: “El desastre colonial había repercutido en Cataluña con intensidad mucho 
mayor que en las restantes comarcas peninsulares, porque la tremenda crisis económica causada allí por la 
pérdida de los mercados antillanos y filipinos venía a exacerbar la ya agudizada crisis política, uno de cuyos 
síntomas era el odio creciente contra el centralismo oligárquico. [...] El separatismo, endémico en Cataluña, si 
bien no solía ser en la práctica sino la fórmula más radical de la protesta contra el desgobierno, menudeaba sus 
manifestaciones.” Citat per Josep BENET: Maragall i la Setmana Tràgica (Barcelona: Edicions 62, 1992), pàg. 
21, nota 5. 
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d’instaurar-ne un de millor i més conforme amb els interessos morals i materials dels 

catalans. Esperançats, es lliuraren a una tasca de redreçament que”, malgrat els seus 

errors, reeixí a coronar amb una indiscutible realitat l’aspiració i l’esforç de la 

Renaixença.390 

Aquest revulsiu social i intel·lectual i aquesta desconfiança amb el poder estatal 

havien de somoure els pilars literaris de Joan Alcover, que se sostenien fins aleshores 

sobre la llengua castellana. I, com Miquel Costa i com bona part dels escriptors de 

Mallorca, Joan Alcover com assegura Damià Pons a partir de 1897 inicià “el seu 

viratge definitiu cap a l’ús literari de la llengua pròpia de l’illa.”391 A Mallorca aquest 

revifament, però, no es reduí al camp de la literatura, sinó que s’estengué com un 

meandre en els diversos terrenys que abasten la societat mallorquina, com la política, 

l’Església, la música, els cants corals, la pintura, els certàmens literaris... Aquest 

moviment de modernització i de nacionalització que Mallorca experimentà a partir de 

1898 fou impulsat per l’impacte que la guerra de Cuba i Filipines tengué arreu de l’Estat 

i per l’embranzida nacionalista que aquesta derrota provocà en la política catalana. 

 

JOAN ALCOVER, SECRETARI DE L’AUDIÈNCIA DE PALMA 

 
En el cor de l’estiu de 1894, el 25 d’agost, Joan Alcover havia emprès el seu 

ascens professional dins el món tancat de l’Audiència de Palma. Feia poc que havia 

quedat vacant la Secretaria de la Sala de l’Audiència de Palma, perquè el Secretari, 

Jaume Serra Orell, havia estat nomenat Secretari de Govern de la mateixa Audiència. 

Joan Alcover, tot aprofitant aquesta avinentesa, formulà una petició al President de la 

Sala de l’Audiència per tal d’ocupar aquesta plaça de Secretari de Sala i conservar la de 

la Relatoria, car, atesa la manca de casos, demanava que ambdues es fusionessin (la 

Secretaria i la Relatoria) en una de sola. Així ho exposava Joan Alcover: 

  
“Ilmo. Sr. 

 D. Juan Alcover y Maspons, Relator, a V. S. I. respectuosamente expone: que por haber sido 
nombrado Secretario de Gobierno D. Jaime Serra y Orell, queda vacante la Secretaría de Sala que 
desempeñaba, y con este motivo el que suscribe solicita, en la instancia adjunta, su traslado a la 
misma; aspirando al propio tiempo a que la Sala de Gobierno de esta Audiencia se sirva proponer 
al Exmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia que no se provea la vacante que de todas suertes 
resultará, es decir, la fusión en una sola de las dos secretarías que para el servicio de la Sala de 
Justicia existen actualmente (bien que con distinta denominación por no haber sido aún 

                                                 
390 Ibidem, pàg. 20-21. 
391 Vegeu Damià PONS I PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905), op. cit., pàg. 
323. 
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incorporada a la Relatoría que sirve en propiedad el exponente la Escribanía de Cámara 
desempeñada por su actuario interino). 
 Sabe V. S. I. que el número de los negocios, considerablemente disminuido en lo civil de 
muchos años a esta parte, nunca requiere simultanear las vistas, pudiendo escalonarse 
holgadamente; y a veces con largos paréntesis, en horas y días distintos; que en los juicios orales 
que se celebran en Menorca e Ibiza, actúan de secretarios, por resolución expresa del Gobierno, los 
escribanos respectivos, no teniendo necesidad de seguir al Tribunal, en sus viajes a dichas islas, el 
Secretario de Sala; y que por lo tanto basta uno para el servicio de la Sala de Justicia, según en 
repetidas ocasiones ha podido experimentarse, como basta un solo Presidente, que lo es a la vez de 
lo civil y de lo criminal, en esta Audiencia. 
 Es por otra parte realidad notoria para V. S. I., y consiguiente al corto número de negocios 
civiles y a la insolvencia de casi todos los condenados en causas criminales, que los derechos que 
se devengan, mermados por los gastos de oficina (pues no disfrutamos aquí asignación alguna en 
tal concepto) no son suficientes, si han de ser dos los secretarios, para subvenir a las necesidades 
de una vida modesta y decorosa. 
 El medio de remediar esta creciente estrechez sin gravamen para el Tesoro ni perturbación 
alguna en el servicio, es unificar las dos secretarías, sin perjuicio de que en caso de necesidad 
extraordinaria se haga aplicación de lo dispuesto en el artículo 492 de la ley provisional sobre 
organización del Poder Judicial. 
 Por todo lo expuesto y demás razones de equidad y justicia que seguramente no se ocultan a la 
experiencia y claro criterio de V. S. I. 
 Suplico a V. S. I.: 1º Que se sirva dar curso a la instancia que dirijo al Exmo. Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia; solicitándole mi traslado de la Relatoría que sirvo a la Secretaría de Sala vacante 
en esta Audiencia. 2º Que disponga se dé cuenta del presente escrito en Sala de Gobierno para que 
esta delibere acerca de él, y si lo estima justo y procedente, se sirva proponer a dicho Ministerio 
que decrete la supresión de la plaza que resultará vacante, reduciendo a una sola secretaría las dos 
existentes en la actual plantilla de la única Sala de Justicia de esta Audiencia. 3º Que en caso de 
tomarse tal acuerdo, al trasmitirlo al Exmo. Sr. Ministro, se acompañe certificación de las causas y 
pleitos que se han visto en esta Audiencia, en cada uno de los últimos tres años, con expresión de 
los negocios civiles en que las partes o alguna de ellas han litigado como pobres. 
 Palma, 25 de Agosto de 1894. 
 Ilustrísimo Señor 

 Juan Alcover y Maspons.”392 
 

Per tal de suplir aquest buit es va nomenar interinament Joan Alcover com a 

Secretari de la Sala de l’Audiència, el qual començà a exercir com a tal aquell mateix 

dia que hom el va designar per a ocupar aquell càrrec, confirmat uns mesos més tard per 

reial ordre. L’octubre de 1894 la Reina Regent, Maria Cristina, signava el nomenament 

de Joan Alcover com a Secretari de la Sala de manera definitiva, un escrit que també 

anava adreçat al President de l’Audiència de Palma: 

  
“Ilmo. Sr. 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 491 de la Ley provisional sobre organización del 
Poder judicial y accediendo a lo solicitado por Don Juan Alcover y Maspons, Relator de esa 
Audiencia; S. M. la Reina (q.D.g.) Regente del Reino en nombre de su Augusto Hijo, ha tenido a 
bien trasladarle a la Secretaría de Sala vacante en la misma por haber sido nombrado Secretario de 
Gobierno Don Jaime Serra Orell.  
 De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.  Dios que a V. I. M. 

S. Madrid, 8 de octubre  de 1894.”393  
  

                                                 
392 [ARM-JA, 669]. 
393 [ARM-JA, 669]. 
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Joan Alcover jurà i va prendre possessió del nou càrrec de Secretari de la Sala el 

dia 29 d’octubre d’aquell mateix any 1894 a les onze del matí, un acte per al qual 

prèviament havia estat citat tres dies abans per D. Antoni Barceló Bosch, substitut del 

Secretari de la Sala de l’Audiència de Palma: 

 
“Palma, veinte y seis de octubre  de 1894 
En vista de la anterior comunicación y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 478, 

479 y 480 de la ley provisional sobre organización del Poder judicial. 
Se señala el día veinte y nueve del actual a las once de la mañana para que el Relator Don 

Juan Alcover pueda prestar el oportuno juramento y tomar posesión del cargo de Secretario de 
Sala para el que ha sido nombrado. Lo acordaron y rubrican los Señores expresados en el 
margen, de que certifico. 

Antonio Barceló y Bosch.”394 
 

“Don Antonio Barceló y Bosch, Secretario de Sala sustituto de la Audiencia de Palma 
Certifico: que en el día de hoy y en la Sala de justicia ha tomado posesión del cargo de 

Secretario de Sala de la Audiencia, previo el oportuno juramento, Don Juan Alcover y Maspons, 
que fué nombrado al efecto por Real orden del actual, cesando en el de Relator de cuya plaza se 
ocupa interinamente. 

Y para que conste extiendo la presente y la firmo en Palma a veinte y nueve de octubre de 
mil ochocientos noventa y cuatro. 

Antonio Barceló, Presidente”395      
 

A partir d’aquest dia quedava acordada la fusió de la Secretaria i de la Relatoria, 

assignades al Tribunal de l’Audiència de Palma, al front de la qual Joan Alcover s’erigia 

com a cap. El 4 de gener de 1895 Antoni Maura signava, com a Ministre de Gràcia i 

Justícia, la petició de l’Audiència de Palma per la qual Joan Alcover havia demanat que 

es fusionassin les dues secretaries en una sola i que no es cobrís la plaça vacant de 

Relator, atès que quedava incorporada a la Secretaria de la Sala. Així, Antoni Maura, 

com a ministre, exposava al President de l’Audiència: 

 
“Ilmo. Sr.  
En vista de las comunicaciones de V. I. fechas 27 de agosto y 30 de octubre del año último y en 

consideración a lo reducido del número de asuntos tanto civiles como criminales que en ese 
Tribunal se tramitan, y cuyos derechos no son suficientes para dos Secretarios de Sala, de 
conformidad con lo dispuesto en el artº. 521 de la Ley provisional sobre Organización del Poder 
judicial y de acuerdo con la Sala de gobierno de esa Audiencia, S. M. la Reina (q. D. g.) Regente 
del Reino en nombre de su Augusto Hijo ha tenido a bien disponer que no se provea la Relatoría 
vacante en la misma, y que se considere suprimida cuando ocurra la de la Escribanía de la Cámara 
que a ella estaba adscrita. De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios  que a V. I. M a  Madrid 

4 de enero de 1895. 

Maura.”396 
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El 18 de març de 1895, Joan Alcover, fent ús de la Reial Ordre del 25 d’abril de 

1893, en què hom l’autoritzava per designar un lletrat que el substituís en les seves 

absències, sol·licitava al President de la Sala de Govern de l’Audiència de Palma que el 

lletrat Pere Andreu i Llabrador fos nomenat per tal d’auxiliar-lo en les tasques del seu 

càrrec i reemplaçar-lo en cas de necessitat. La petició formal de Joan Alcover va ser 

aprovada el 21 de març d’aquell any i l’endemà mateix el lletrat Pere Andreu i 

Llabrador jurà i va prendre possessió del seu càrrec a la Sala de l’Audiència. Joan 

Alcover com a Secretari firmà l’acta d’aquest nomenament: 

 
“Don Juan Alcover y Maspons, Secretario de la Sala de la Audiencia de Palma 
Certifico: Que en el día de hoy y ante la Sala de Justicia de esta Audiencia, Don Pedro Andreu y 

Llabrador ha tomado posesión y previo el oportuno juramento del cargo de Auxiliar de la 
Secretaría de Sala y Relatoría de esta misma Audiencia, para que conste extiendo la presente 
certificación de orden del Sr. Presidente de Sala de esta Audiencia que firmo en Palma a veinte y 
dos de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco. 

Juan Alcover.”397 
  

Tanmateix el 1906 Pere Andreu Llabrador cessaria voluntàriament com Auxiliar 

del Secretari i seria substituït pel lletrat Lluís Canals i Bennàssar, el qual el 1923, per 

motius de salut, cedí el seu càrrec al lletrat Pere Alomar i Bosch. Joan Alcover cada dia 

arribava puntualment al seu despatx i gaudia d’una posició que s’havia guanyat dia rere 

dia amb gran tenacitat i rigor professional a l’Audiència Provincial de Palma. Fou per 

tots aquests mèrits que el poeta es guanyà la categoria de Magistrat, que li fou 

reconeguda per Reial Ordre del 31 de març de 1911.  

 

DE LA SECCIÓ DE LITERATURA A LES TERTÚLIES LITERÀRIES A CASA DE 

JOAN ALCOVER MASPONS 

 
Les reunions a la nova Secció de Literatura continuaren de forma assídua el 1894 

en una de les sales del Círculo Mallorquín. El 30 d’octubre d’aquest any Josep M. 

Quadrado, que fins llavors havia estat el guia d’una “generació raquítica”, com la de 

Joan Alcover a parer del nostre poeta, glossà amb entusiasme a la Secció de 

Literatura la personalitat i l’obra d’Àlvar Campaner, de Joan Gelabert Gordiola i de 

Josep Lluís Pons i Gallarza, que havien traspassat feia pocs mesos.398  
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Poc temps després d’aquest discurs, el poeta i assagista menorquí, que havia 

sostingut en la palestra de la seva figura l’oriflama de l’ideal i de la cultura illenca, 

havia envellit assotat pel fuet d’una malaltia que li impedia assistir a les tertúlies del 

Círculo Mallorquín. De llavors ençà, els poetes i els amics de les lletres mallorquines 

traslladaren algunes tertúlies a casa seva per tal de fer companyia al bon mestre 

d’enteniment clar, que ―segons diu Joan Alcover al poema A Mallorca en la muerte de 

Quadrado― havia fusionat la seva ànima generosa amb l’ànima de la pàtria. Era una 

manera humana d’alleugerir la solitud dels seus darrers dies i una manera poètica 

d’agrair-li la llavor que havia sembrat en el país nadiu. El nou espai literari de les 

tertúlies quedà reflectit en la carta que Miquel Costa adreçà el 3 de març de 1895 a 

Antoni Rubió:  

 
“Ja estaràs enterat de la jubilació forçosa del Sr. Quadrado. Crec que el disgust de tal jubilació li 

haurà sigut compensat amb excés per les atencions, mostres de simpatia i d’admiració que ha rebut 
d’arreu de tota Mallorca. Ell està decaigut físicament fins al punt que se li cau la saliva, però 
conserva un vigor d’enteniment increïble. Ara cada setmana nos reunim a casa seva un dia los 
amadors de les lletres que som a Palma. Entre els mallorquins hi figura el Pare Restituto del Valle 
Ruiz un dels redactors de La Ciudad de Dios que és ara professor del Col·legi dels Agustins en 
aquesta ciutat. També hi tenim l’ex-jesuïta P. Mir, acadèmic, que és la quinta-essència de l’esperit 
acadèmic. L’Estelrich dóna la nota amena, i En Joan Alcover hi llegeix fragments d’un poemet 
preciosíssim. També tenim gent novella: dos poetes nous se poden dir els germans Orlandis i 

Despuig, que en sos primers ensaigs mostren ja el gust format de vertaders artistes.”399 
 
A poc a poc les tertúlies de la Secció de Literatura del Círculo s’anaren apaivagant 

com la torxa d’una flama, consumida pel propi foc. Però encara el 25 d’octubre de 1895 

Joan Alcover i Miquel dels Sants Oliver foren elegits per portar les regnes de la cultura 

que es congriava en el Círculo Mallorquín i il·luminava la societat grisa de Palma. 

Acordaren reprendre les vetllades líriques i musicals, interrompudes durant l’estiu, que 

omplien de delícia els esperits delicats dels assistents. El mes de desembre d’aquest any, 

Enric Alzamora donà a conèixer al públic lletraferit la vida i l’obra de Giacomo 

Leopardi, que, per la seva magnitud, va repartir en dues vetllades literàries: el dia 18 

esbossà la biografia i els amors apassionats del poeta de Recanti i el dia 30 analitzà 

l’obra i la filosofia de l’autor dels Canti (dels poemes immortals All’Italia, Il passero 

solitario, Alla luna, A Silvia, Le ricordanze, Il sabato del villaggio, Il sogno, Amore e 

Morte...), que tan profunda empremta havien de deixar en l’ànima romàntica de Joan 

Alcover.   

                                                 
399 Carta de Miquel Costa i Llobera a Antoni Rubió i Lluch. Miquel COSTA I LLOBERA: “Epistolari”, Obres 
Completes, op. cit.,  pàg. 1056. 
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La salut de Josep M. Quadrado empitjorava. L’estiu de 1895, empès per una 

lleugera millorança ―segons paraules de Miquel Costa― anà a Sóller “per consell dels 

metges, a fi de distreure la malencolia que l’oprimeix.”400 Ben entrada la tardor de 1895, 

els poetes i amics de les lletres ja no reanudaren les tertúlies poètiques a casa de 

l’il·lustre historiador menorquí, sinó que les traslladaren a la casa de Joan Alcover, 

submergida en la pau tranquil·la del carrer de Sant Alonso, atrets pel prestigi singular 

del poeta i per l’aura reflexiva que vessava la seva mirada serena. Cada diumenge 

capvespre l’antiga mestressa, vestida amb el rebosillo blanc, agafava les claus que duia 

penjades a la falda negra i, amb pas lent i generós obria les portes de la casa de Joan 

Alcover, abocada al mar i al campanar de Santa Clara. Amb la llengua de la terra 

mallorquina, plena de vocals fosques i d’aromes de la Serra, donava la benvinguda als 

poetes nostrats i als escriptors que, delerosos de llum, arribaven de terres enllà en 

peregrinació poètica. La mestressa, pulcra i bondadosa, els introduïa fins al jardí 

abandonat de darrera la casa, els dies càlids de tardor i primavera, o fins al saló rosat, els 

dies gèlids de l’hivern, on s’aplegaven vora la llar encesa entorn del gest polit i fi de 

Joan Alcover. Anys més tard Fèlix Escalas evocaria amb nostàlgia l’ambient càlid 

“d’aquell petit i selecte cenacle” com “un salonet, amb dos balcons oberts sobre el jardí 

abandonat, del faune mutilat i el brollador eixut; que tenia per fons les blavors 

lluminoses del mar i el cel de Mallorca.”401 Les tertúlies, a casa de Joan Alcover, encara 

que havien nascut una mica per l’atzar, foren impulsades per l’amor a la Poesia i fou 

una llàntia que es mantingué encesa vora el sagrari de l’Art, de manera intermitent, fins 

als primers anys de la dècada de 1920.  Miquel Ferrà, que de ben jove hi assistia 

esperonat per l’aura reflexiva de Joan Alcover, recordaria el poeta immers en les 

tertúlies de casa seva al pròleg de les Obres Completes com un “conversador admirable, 

d’aquells qui no s’escolten a si mateixos, però que es fan escoltar dels altres...”402  

Al carrer de Sant Alonso, on la vida casolana “s’adormissava  a l’ombra de la Seu 

i dels vells palaus, dins els carrers ombrejats per l’arc moresc, plens de quietud 

levítica,”403 cada diumenge, s’obria aquella entradeta emblanquinada del número 

seixanta, que bullia d’efervescències poètiques. Perquè ―segons Miquel Ferrà― Joan 

                                                 
400 Ibídem, pàg. 1057. 
401 Fèlix ESCALAS: A la bona memòria de Don Joan Alcover i Maspons en el centenari del seu naixement 
(Barcelona, 1971), pàg. 198.  Citat per Damià PONS: Ideologia i cultura a Mallorca d’entre els dos segles (1886-
1905), op. cit.,  pàg. 270. 
402 Miquel FERRÀ: “Pròleg” a Joan ALCOVER, OC, pàg. XVIII. 
403 Ibídem, pàg. XVIII. 
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Alcover, “aparentment tan isolat de tot el que fos vulgar, realitzava l’ideal del poeta 

ciutadà i de l’home de lletres sociable.”404 Un home de lletres que tenia el do de la 

paraula i una virtut màgica, capaç de seduir l’ànima de tots els viatgers que passaven per 

casa seva, car sabia harmonitzar les tendències més oposades que podien donar-se entre 

Antoni M. Alcover (catòlic integrista, d’esperit polemista intransigent) i Gabriel Alomar 

(d’esperit republicà, catalanista, liberal i anticlerical). Josep Pla, quan en una ocasió 

visità la tertúlia de can Joan Alcover, observà, a l’Homenot que li va dedicar, les dots 

conciliadores del nostre poeta amb aquestes paraules: “...en aquella Mallorca idíl·lica de 

primers de segle les coses anaven així i tots els viatgers dotats de curiositat que 

passaven per Mallorca en aquells anys remarcaren i han recordat la gran tolerància i la 

comprensió que imperà en els més gran grup intel·lectual de l’illa.”405 

Captivat per l’aurèola que desprenia la mirada penetrant de Joan Alcover i 

enlluernat per la seva conversa decisiva, precisa i fúlgida en qualsevol judici d’ordre 

espiritual, Miquel Ferrà dibuixà emocionat al pròleg de les Obres Completes, com en 

una aquarel·la, la impressió que li féu la casa del poeta oberta a l’art i a la poesia: 

  
“Si un diumenge a mitja tarda, cap a l’any mil nou cents, haguéssiu trucat a la porta del principal, 
de llenyam fosc i llautons brunyits, hauria baixat, per l’escala interior, a obrir-vos una criada de 
mitja edat, vestida a la mallorquina amb un impecable rebosillo. D’unes saletes pulcres i senzilles, 
un corredor us hauria menat a una porta closa. De passada hauríeu pogut veure a través dels vidres 
de la galeria el campaneret conventual de Santa Clara i la silueta llunyana i blavissa del Puig de 

Galatzó, que inicia, per ponent la superba cresteria de la serra.”406 
 
Llavors, enmig d’aquella atmosfera perfumada d’aromes poètics, de flors 

casolanes amb deix modernista, que pujaven del jardí del faune, i de fragàncies de 

salobre, que la brisa del mar escampava per la muralla, 

 
“Un gentleman de lleu aspecte, d’ulls penetrants i barbeta distingida, vorejant la cinquantena, 

vestit amb sòbria elegància, us hauria obert la porta i, allargant-vos la mà, us hauria ofert una 
butaca dins el salonet empaperat, amb un quadre llimona blau i rosa del malaguanyat Antoni 
Gelabert, un confortable escalfapanxes al fons i un balcó mirant el mar per sobre la muralla i el vell 
jardí que en separava la casa, duent-vos a la memòria els versos alats de La Relíquia. 

Damunt una tauleta, potser un tom de Sainte-Beuve o algun número de la ‘Revue Bleue’ i el 
darrer llibre català arribat de Barcelona; potser també unes quartilles manuscrites atraient la mirada 
dels reunits. A l’entorn, conversant familiarment, mossèn Miquel Costa i Llobera... Miquel dels 
Sants Oliver... Antoni Noguera, l’exquisit musicògraf... Joan Torrandell, que havia d’emigrar a 
Buenos Aires... Mateu Obrador... el doctor Campins, el futur restaurador de la Seu de Mallorca... 
mossèn Mateu Rotger, historiador de Pollença... Antoni Maria Alcover amb la rondalla sempre a 
punt... Fèlix Escales... Joan Rosselló de Son Forteza... Joan Lluís Estelrich... 

Amb quina melangia pujava jo no fa molt aquella escaleta de ca don Joan pensant que un sol 
dels esmentats respira l’aire dels vius i amb els que fórem els seus darrers tertulians, mossèn Riber, 
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Tous i Maroto, Joan Pons, Joan Ramis d’Ayreflor, Guillem Colom, Estelrich, quan venia, i el que 

us conta i pocs més.”407 
 

En aquest antre, que vessava fragàncies d’art i perfums d’humanització, 

s’aplegaven entorn de Joan Alcover personatges distingits per la vena artística i venguts 

de molt diverses procedències, com Antoni Frates, León Carnicer, Pere Joan Campins 

(abans de ser nomenat bisbe de Mallorca), Antoni Mª Alcover, Mateu Rotger, Joan 

Lluís Estelrich, els agustins Conrado Muiños Sáenz i Restituto del Valle Ruiz, Miquel 

dels Sants Oliver, Gabriel Maura, Santiago Rusiñol, Josep Carner, Rubén Darío, Miquel 

Ferrà, Josep M. Tous i Maroto, Josep Pla...  

Tous i Maroto, assistent habitual d’aquestes tertúlies dominicals, deixà plasmada 

la seva impressió sobre el poeta a la revista quinzenal Vida Isleña, quan un dia del 1912 

acudí al carrer de Sant Alonso per entrevistar-lo. Aquell dia el redactor d’aquesta 

publicació departí amb Joan Alcover, asseguts un davant l’altre, al costat de la llar de 

foc que crepitava rere l’escalfapanxes  metàl·lic. Familiaritzat per aquella ambientació 

de caire romàntic que surava en aquell salonet, Tous i Maroto assenyalà que per la casa 

de Joan Alcover desfilaven en corrua tots els intel·lectuals mallorquins i els forans que 

arribaven a Mallorca, delerosos d’intercanviar opinions en un escenari tolerant i obert a 

qualsevol estil de pensar diferent. De manera que als ulls dels forans el prestigi 

intel·lectual de Mallorca era identificat amb el cenacle de Joan Alcover, segons apuntà 

el redactor de Vida Isleña: 

 
“Y merced al intercambio espiritual de los de aquí con los de afuera, las vibraciones intelectuales 
próximas o lejanas, hallaron siempre una resonancia en el saloncito de nuestro poeta. Y entiendo, 
y no es lisonja, que buena parte del prestigio literario de que Mallorca goza para los forasteros, 
débese, singularmente, a las reuniones en casa de Alcover celebradas, pues merced a ellas, 
pueden los que nos visitan, apreciar en globo y de una manera concreta, las manifestaciones más 

o menos intensas de nuestra vitalidad intelectual.”408 
 
Josep M. Tous i Maroto, emportat per l’emoció lírica, descrivia la impressió que li havia 

deixat el salonet rosat amb aquestes paraules: 

 
   “Es altamente sugestivo el lugar, el confortable saloncito, donde en la tarde del domingo se 
congregan los contados que gozan departiendo de cosas eruditas. Todo en él responde a la 
finalidad á que se le destina; es silencioso, lejos del bullicio de la calle, abierto al sol del huerto y 
a las perspectivas de la bahía. El huerto del brollador eixut, de las viejas palmeras, intensamente 
evocado en los burilados versos. Y más allá el mar muy azul, donde las velas y las gaviotas, 
riman con su aleteo un canto salobre; y el faro y el castillo y la punta de cala Figuera como un 
brazo amigo extendido en un afectuoso gesto de despedida... 
   En las paredes de la estancia cuadros de vigoroso trazado y vibrante colorido, y dibujos 
evocadores de los saboreados poemas del maestro. 

                                                 
407 Ibídem, pàg. XXVII-XXVIII. 
408 José Mª TOUS Y MAROTO: “Una visita a D. Juan Alcover”, Vida Isleña, 2 (15 de març de 1912). 
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   En el testero de la chimenea metálica, encuadrada en mármol, pulcra, brillante, donde, en las 
tardes invernales, la llama se ceba en los troncos pequeños, resecos, añorando la mano de 
Obrador, el férvido lulista, el llorado amigo, que invariablemente sentado á su vera la hostigaba 

de continuo.” 409 
 

Tous i Maroto assenyalava que l’estil de l’obra de Joan Alcover s’avenia i 

s’harmonitzava amb l’estil de l’home, en la seva manera acurada de vestir, en el gest 

delicat d’acariciar-se la barba i en la seva mirada profunda, en la noblesa del seu esperit 

i en l’aristocràcia de la seva paraula. El literat que entrevistava el poeta, impulsat per 

una gran admiració, seguia pas a pas el seu perfil: “el refinamiento del poeta trasciende 

á toda su persona y se exterioriza hasta en las nimiedades, como por ejemplo, en el 

modo de atusarse el cuidado bigote y la recortada barba, complementando así una 

observación aguda, un comentario ático.” Així mateix, anotava “la perspicacia, el ojo 

crítico de Alcover que le permite ya á la primera lectura ó audición pesar los quilates 

que una obra alcanza y emitir juicio que resulta siempre definitivo, sin necesidad de 

retoques.”410 Les múltiples virtuts que vessaven de la personalitat aristocràtica de Joan 

Alcover eren copsades de manera atenta per la ploma de Tous i Maroto, el qual 

assenyalava per damunt de totes la seva paraula imantada, que de manera natural atreia i 

seduïa tots els oients que l’escoltaven: 

 

“Otra dote de Alcover es la gran sugestión que ejercen sobre los oyentes, su conversación, sus 
lecturas. Cuando recita una de sus composiciones, á la segunda estrofa ha conseguido ya caldear 
el ambiente, hasta el menos adecuado. 
Y esto acontece aún más en sus discursos. Es un orador perfecto que subyuga. Se agranda 
cuando habla, y pronto consigue que vibre su auditorio al ritmo de la prosa ática, sonora, 

llena.”411 
 
Fou amb aquest do brillant de la paraula que el nostre poeta seduí les capes cultes i 

distingides de la societat mallorquina i els poetes més joves de l’anomenada Escola 

Mallorquina, com Maria Antònia Salvà. L’autora d’Espigues en flor la primera vegada que hi 

asistí, essent encara molt joveneta, se sentí corpresa. Maria Antònia Salvà, que anava 

acompanyada d’un germà seu, volia conèixer l’august poeta Joan Alcover, perquè havia sentit 

parlar de l’aura poètica que vessava aquest gentleman, aquest mestre de les arts que gaudia d’un 

merescut prestigi dins la societat illenca. Anys més tard, Maria Antònia Salvà evocaria amb 

emoció a Entre el record i l’enyorança aquell dia estelat que va conèixer el nostre poeta a casa 

seva, a qui veia com un Mestre envoltat d’aquell nimbe de prestigi poètic i de bonhomia 

paternal que tant el distingia: 
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411 Ibídem. 
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“Àvidament, amb un respecte profund i un afecte més profund encara, llegia jo, anys enrera, el bé 

de Déu que anava brollant de la ploma del nostre gran líric Joan Alcover, i la meva ànima n’era 
penetrada d’aquella poesia incomparable. A l’autor, anc que en sentís tot el prestigi, no l’havia tractat 
personalment, ni menys havia somniat el compartir un dia amb tants d’altres la franca benevolença 
d’aquell home august qui sabia posar-se al nivell de tothom, per petit que fos, sols que el ves animat 
d’un sincer amor a les lletres amb ferma voluntat de fer, dins el camp llur, allò que pogués. 

Un dia, no record bé per quin motiu, em calgué visitar-lo a casa seva, i m’hi acompanyà un dels 
meus germans. No tardà a presentar-se el Mestre a la sala de rebre, a on érem estats introduïts, i 
allargades les mans per saludar-nos, 

―‘Vénguin’, ens digué amb aquell gest tan seu, amatent i resolt. Caminant ell davant, passàrem 
tots per una galeria de vidres, a l’extrem de la qual s’aturà, fent-nos entrar a un salonet més íntim, 
més alegre, amb vistes a la mar sobre uns jardins propers. Aleshores no hi havia ningú.― ‘Aquest és 
el lloc on ens reunim’, digué. I no li calgué dir res més perquè jo comprengués a l’acte ―i agraís 
fondament― l’exquisida delicadesa d’haver-me rebuda allà, en aquell recinte de l’art i de les lletres, 
tantes voltes fantasiat i venerat de lluny, a on mai, amb tot, hauria pensat de veure’m. 

Moltes i senyaladíssimes mercès he rebudes després del Mestre i de l’amic amb un agraïment que, 

de tan intens, és estat en mi buit de paraules.”412 
 

 Maria Antònia Salvà, que veia amb els ulls de l’admiració aquest antre de l’art, 

embolcallat en una aura de misteri encantat per Joan Alcover, a “la darreria dels seus 

anys” ―assegura la poetessa― “em vegí –jo també– a freqüentar el salonet dominical i 

literari de casa seva, i això fou per mi l’honor dels honors!”413 

També Llorenç Riber, company de Maria Antònia Salvà i assistent habitual de les 

tertúlies dominicals al carrer de Sant Alonso, cisellà amb prosa acolorida l’ambient 

càlid del saló rosat, que, com un temple sagrat, acollia els amants de l’art i de les lletres 

entorn del gest polit i fi de Joan Alcover: 

 
“D’aquella petita comunitat poètica, Joan Alcover era l’abat crossat i mitrat. El salonet era petit, 

però ordenat i pulcre com una de les seves estrofes. D’hivern, hi espetegava dins la xemeneia de 
marbre una bellugadissa flama, que encalentia el recinte angost amb una escalforeta amiga. Qui 
nodria amb estelles d’olivera la flama bandarejant perquè no es morís, era Mateu Obrador, de les 
mans sempre fredes com un joiell de nacre. La sang se li anava enfredorint dins les venes i fou ell 
el qui, de tota la colla, abans que ningú, traspassà. D’estiu, per les altes finestres mig tancades, hi 
entrava l’alè del mar sempre florent i el xiscle de les valzies que volten la Catedral aflamada de sol 
ponent, gloriosa dins aquell incendi com un canelobre d’or tot encès. Al darrere de les persianes, 
alçava-s’hi quelcom de fantasmal i de familiar alhora. Era el vell xiprer, que el gran elegíac 
estimava com un germà, perquè l’havia plantat la mà del seu pare; i que als matins, quan l’aurora el 
tocava amb els seus dits frescos i el tenyia de color de rosa, i els cap-als-tards, quan el sol rogent 
l’envermellia amb la seva sang untuosa, convertia’s en un castell de l’harmonia ple de cants i 
d’ales dels ocells que s’hi anaven a ajocar. Aquest arbre torrejava sobre el jardí patern; el jardí del 
Faune mutilat i del brollador eixut. Una mica més enllà unes palmeres aràbigues es ventaven amb 
ventall escabelladís com a dones escabellades; i pugnaven per sobreeixir de les parets i dels teulats, 
com aquella de la qual cantà Verlaine:  

 
 Le ciel est par dessus le toit 

si bleu, si calme! 
un arbre, par dessus le toit 

berce sa palme. 
 

                                                 
412 Maria Antònia SALVÀ: Entre el record i l’enyorança (Mallorca: Editorial Moll, 1981), pàg. 133-134. 
413 Ibídem. 
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I més enllà d’aquest oasi de palmeres africanes, ja hi havia la mar inquieta i aquietadora, que 
dóna als esperits la calma que ella no té. [...]  

Emperò, així com la litúrgia catòlica celebra i reconeix diverses categories de festes i de 
dominiques, els nostres diumenges literaris tenien també solemnitats majors o menors. Les 
dominiques de doble major eren aquelles dominiques en què, el nostre senyor, el nostre mestre i el 
nostre guia, es treia de la butxaca un full de paper blanc i segellat, i el desplegava. Era el paper de 
la seva oficina de l’Audiència, el qual desinfectava de sòrdid burocratisme, confiant-li les seves 
inspiracions. Es posava les ulleres amb tota lentitud i es disposava a llegir. Aleshores callàvem tots 
i clavàvem tots en ell la mirada. Deixeu-m’ho dir amb les paraules de Virgili, malament 
interpretades i versejades per mi:  

                        
Callàrem tots i la mirada fixa 

sobre ell tenien i la faç atenta...”414 
 
 Tots sentien la màgia de la Poesia. També hi assistia entusiasmat Miquel Costa, 

que exposava les seves primícies en aquell salonet i fruïa dels consells encertats i de les 

reflexions afinades del bon amic Joan Alcover. Il·lusionat, el poeta inspirat per la Musa 

popular de Pollença, hi donà a conèixer els cinc cants del poema La gerreta del catiu, 

inclòs a De l’agre de la terra, com un regueró “de la gran font de poesia que corre per 

les muntanyes de Mallorca.” El poeta narrava la història llegendària que la gent de 

Formentor li havia contat sobre un presoner d’aquella contrada, que morí d’enyorança a 

Alger. Així, Miquel Costa el 22 de desembre de 1895 volgué comunicar a l’amic Antoni 

Rubió quin era el nou recinte sagrat que ara abrigava les lletres catalanes a Palma, el 

caliu poètic que despertava la llar de Joan Alcover entre els lletraferits, i quin era l’estat 

de salut en què es trobaven els dos mestres de les lletres, Quadrado i Jeroni Rosselló: 

 
“Los amics de Palma segueixen bé, exceptuant En Quadrado, que a dures penes ja camina i En 

Rosselló del tot inutilisat.  
Les reunions literàries solen esser ara a casa d’En Joan Alcover, a on no hi falten mai los PP. 

Agustins Fr. Conrado Muiños Sáenz i Fr. Restituto del Valle Ruiz. L’últim diumenge que hi vaig 
assistir, En Joan Alcover nos llegí un poemet originalíssim titulat Sinfonía etiópica. Jo hi vaig 
portar un poemet de cinc cants de costums pageses, sobre una tradició pollencina, saturat d’aroma 
regional. No cal dir-te que està escrit en lo llenguatge matern; bona part d’ell té per forma mètrica 
la nostra codolada. És mon primer ensaig narratiu, i m’ha sorprès agradablement la seva trama i 

acció reeixida més de lo que es podia prometre un poeta abans purament líric.”415 
 

Però l’originalíssima Sinfonía etiópica, que Miquel Costa diu que Joan Alcover va 

llegir a la tertúlia aquell diumenge de desembre, era la Melodía etiópica, subtitulada Del 

epistolario de un artista, inclòs el 1901 al volum Meteoros.   

Malgrat la bonança de les tertúlies dominicals del carrer de Sant Alonso, els 

poetes i els intel·lectuals mallorquins tornaren a reunir-se el 5 d’abril de 1896 en càlida 

                                                 
414 Llorenç RIBER: “Entorn de la vida i de l’obra de Joan Alcover, III”. La Veu de Catalunya (19 de març de 
1926). 
415 Carta de Miquel Costa i Llobera a Antoni Rubió i Lluch. Miquel COSTA I LLOBERA: “Epistolari”, op. cit., pàg. 
1059.  
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vetllada lírica i musical, promoguda per la Secció de Literatura. Aquesta nit de 

primavera, en la sala entapissada del Círculo Mallorquín, sonà la veu enèrgica de Joan 

Alcover, que llegí un assaig del Pare Restituto del Valle Ruiz, atès que la seva condició 

d’eclesiàstic no li permetia exhibir-se públicament en cap festa. El frare agustí, que 

l’havia escrit a propòsit d’aquesta vetllada literària, dissertava sobre la Historia de las 

ideas estéticas en España, de Menéndez y Pelayo. 

Per aquells dies de lluna nova i d’alegre florida primaveral, la salut de Josep Mª 

Quadrado havia empitjorat, segons les paraules que el dia 4 d’abril de 1896 Miquel 

Costa envià a Antoni Rubió: “El Sr. Quadrado molt desmillorat, ja no camina sinó 

algunes passes amb grandíssima pena i dificultat, sense sortir de casa.”416 Aviat, el sol 

ardent de l’estiu, que s’acostava abrusador per la callada natura, corsecà la vida de 

l’il·lustre Josep M. Quadrado i el dia 6 de juliol de 1896 el patriarca tancà per sempre el 

ulls a la vida enmig d’un silenci espargit de roges clavellines estivals. Joan Alcover, 

aquell mateix juliol de 1896, va escriure el poema A Mallorca en la muerte de 

Quadrado, en el qual elogiava la figura del que fou la flama de la virtut, guiat per 

l’oriflama de l’ideal de la santa veritat. Joan Alcover l’assenyalava com el cavaller 

hospitalari, el guia del pelegrí que serveix el malalt i guarda solitari el pòrtic diví. 

Mallorca sentí la pèrdua del seu guia i Joan Alcover traspuà aquest sentiment d’orfenesa 

en els seus versos: 

  
 “La misma luz que alumbra su conciencia 
  sus páginas esmalta. 
 Más que su vigorosa inteligencia 
  su voluntad nos falta.  
 

El claro entendimiento ¿de qué vale 
si el alma irresoluta 

    carece de ideal que le señale 
 una derecha ruta?  
 
Como el viajero que en desierta zona, 

sin conocer la senda, 
  al instinto del bruto se abandona 

soltándole la rienda; 
 
en las encrucijadas de la vida, 
 sin luz que nos oriente, 
entrégase al azar, adormecida, 
 la voluntad doliente.”  (PC, 899-900) 

 

                                                 
416 Carta de Miquel Costa i Llobera a Antoni Rubió i Lluch, datada el dia 4 d’abril de 1896. Ibídem, pàg. 1059-
1060. 
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Els amics poetes, que havien seguit Quadrado com un estel segueix l’òrbita del 

seu astre, volgueren celebrar en la Secció Literària del Círculo un homenatge pòstum al 

mestre de clar enteniment que n’havia estat el president honorari. La nit de l’11 de 

desembre d’aquell 1896, els prohoms de les lletres mallorquines evocaren amb gran 

emoció la memòria del mestre: algú col·locà el seu retrat a la sala de Lectura del 

Círculo; Gabriel Vidal Jaume resseguí les passes de Quadrado i, probablement, Joan 

Alcover llegí el poema A Mallorca. En la muerte de Quadrado, que veuria la llum el 

1901 a Meteoros.  

 

LES ASPIRACIONS DE JOAN ALCOVER PER ENTRAR A LA REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA.  LA MORT DE MARIÀ AGUILÓ 

 
Amb la mort de Josep M. Quadrado havia quedat lliure la seva plaça de membre 

corresponent de la Real Academia Española, a la qual Joan Alcover volia optar. 

Expressà aquest desig a l’il·lustre Menéndez y Pelayo perquè l’ajudàs a entrar-hi. Però 

malgrat l’alt concepte que l’erudit santanderí tenia del nostre poeta, no li pogué obrir la 

porta de la Real Academia per la dificultat del seu engranatge intern. Encara que 

Menéndez estimava que el nostre poeta era ben digne de succeir Quadrado, no podia 

comprometre el vot per a la seva candidatura, car de temps enrere Francisco Baráibar, 

de Vitòria, ja l’hi havia demanat. Menéndez adduïa raons de pes com era el fet que 

llavors a l’Acadèmia no hi havia cap representant del País Basc. Defugí aquest 

compromís, tot al·legant que el reglament prohibia acordar el vot prèviament. A més a 

més, sembla que el nombre de places de corresponents era menor que el d’acadèmics, 

un fet que provocava que hi hagués molts d’aspirants i escindia els vots entre els 

membres de la Real Academia Española. Malgrat tot Joan Alcover no pogué veure 

acomplides les seves aspiracions per la dificultat del funcionament intern de 

l’Academia: 

 
“Mi estimado amigo: ya sabrá usted por nuestro Estelrich lo que opino a cerca de la candidatura 

de usted para la plaza de correspondiente que por fallecimiento del gran Quadrado quedó vacante 
en la Academia Española. Usted sabe la alta opinión que tengo de sus méritos literarios, y lo 
dignísimo que le conceptúo de suceder a nuestro inolvidable amigo. Pero, como usted sabe, el 
número de plazas de correspondientes españoles es todavía menor que el de académicos de 
número, por lo cual suele haber muchos aspirantes y los votos andan siempre bastante divididos  
según los compromisos de cada uno de los Académicos. No sé qué candidatos habrá ahora: yo no 
tengo noticia más que del helenista D. Federico Baráibar, de Vitoria, que ya otras veces ha sonado 
en ocasiones análogas, y que tiene bien preparado el terreno por la circunstancia de no haber en la 
Academia ningún representante de las cuatro provincias de la región vasco-navarra. En la vacante 
anterior me escribió Baráibar pidiéndome el voto,  y le contesté en términos favorables, aunque no 
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decisivos, porque según un artículo del reglamento, no podemos comprometer el voto previamente, 
y hay además la costumbre de celebrar una reunión confidencial para la designación del candidato, 

con objeto de evitar disidencias y conseguir la unanimidad, si es posible.”417   
 
Tanmateix Joan Alcover no veuria satisfet aquest desig fins al 1904, en què fou 

nomenat membre corresponent, dos anys més tard que Miquel Costa. Amb els versos 

cisellats de Líricas (1899), Miquel Costa havia seduït no solament el cor de Juan Valera 

i de Menéndez Pelayo, sinó també el de tots els acadèmics i intel·lectuals de les lletres 

castellanes i el del pare Mir, un  mallorquí que feia anys que era acadèmic. Fou Juan 

Valera qui uns anys més tard, el febrer de 1902, insistí ―segons digué Estelrich al poeta 

pollencí― perquè Miquel Costa ocupàs la vacant de la Real Academia Española, 

malgrat que ja estava mig compromesa amb Joan Alcover. Quan Estelrich, des de 

Madrid, comunicà a Miquel Costa la decisió ferma de Valera, el poeta pollencí s’enfadà, 

perquè creia que tal honor corresponia més a l’amic Joan Alcover, que havia cultivat la 

llengua de Cervantes amb gran mestria, que no pas a ell. Temerós de poder enutjar el 

bon amic poeta, Miquel Costa manifestà aquest sentiment a Joan Rosselló amb aquestes 

paraules, que revelen el seu neguit i el seu descontent: 

 
“N’Estelrich m’escriu de Madrid qu’En Valera está empenyat a posarme a una vacant 

d’acadèmic corresponent de la Española, quant hi havia ja mig compromís de posar-hi En Joan 
Alcover. Jo li he contestat que digues a n’En Menéndez y En Valera que jo mateix creya qu’havia 
d’esser preferit N’Alcover y que tal es el meu desitg. ¡No’n faltaria altra que jo aparesqués 
suplantador del amic qui es molt més indicat per aquella distinció, havent escrit més que jo en 

castellá y dominant millor aqueixa llengua!”418 
 

Tanmateix, encara que Costa suplicà a Estelrich que comunicàs a Menéndez i a 

Valera el desig que Joan Alcover fos nomenat abans que ell, car de cap manera volia 

suplantar l’amic, la Real Academia Española acceptà la proposta de Juan Valera pels 

coneixements de lingüística, de lletres i d’humanitats que havia demostrat el poeta de 

Pollença.  

De tot aquest entramant sobre la designació d’Alcover com a acadèmic, anys 

més tard, ja el 1921, sortí publicat a La Última Hora un article firmat per Espinilla 

pseudònim habitual de Joan Lluís Estelrich que aclaria com esdevingué la tria de 

Federico Baráibar, com a acadèmic; Espinilla també assenyalava com després, en sorgir 

una nova vacant, en comptes de ser per a Alcover, es donà a Estelrich, que aleshores 

preparava oposicions de càtedra a Madrid i havia treballat en un dels temes dels 
                                                 
417 Carta de Menéndez y Pelayo (Santander, 24 de septiembre de 1896) a Joan Alcover. [ARM-JA, 306].  
418 Carta de Miquel Costa del 21 de febrer de 1902 a Joan Rosselló de Son Forteza. Miquel COSTA I LLOBERA: 
op. cit., pàg. 1074. 
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concursos biennals de la Real Academia Espanyola. Així Estelrich, que tenia el suport 

de Menéndez y Pelayo, de Juan Valera i del pare Mir, es convertí en acadèmic abans 

que Costa i que Alcover. Finalment, quan s’esdevingué una tercera ocasió, anhelada per 

Estelrich que volia afavorir Alcover, encara no pogué complaure aquest desig, perquè 

aquest pic la vacant fou coberta per Miquel Costa, amb el padrinatge de Juan Valera.419 

Un any més tard de la mort de Quadrado, el 1897, Marian Aguiló també deixà 

orfes de llum els poetes mallorquins. Joan Alcover, que durant l’època juvenil havia 

sovintejat les reunions del carrer de Casp de Barcelona, ansiós de rebre els consells del 

Patriarca mallorquí, sentí ben de prop aquella pèrdua. Amb dos anys van desaparèixer 

de l’escenari literari els dos grans mestres de la Renaixença mallorquina que havien 

sabut infondre a aquell estol de poetes del canvi de segle l’amor per la nostra història i 

per la llengua catalana.  

Joan Alcover volgué homenatjar el mestre, que havia sabut guiar els esperits dels 

joves poetes vers l’ideal, amb el panegíric titulat El poeta, que sortí publicat a les 

pàgines de La Veu de Catalunya. Joan Alcover assenyalava la força i la vitalitat que 

brollava dels llavis del poeta quan cantava les seves cançons amb la melodia de la 

llengua materna: 

 
“Amb la mort de l’Aguiló s’ha estroncat una font viva que temptava com poques la sensualitat 

estètica dels bons bevedors de poesia. Quins colors, quina força, quina màgica virtut de fer viatjar 
els esperits pels regnes de l’ideal, tot llenegant familiarment entre els aspectes més senzills de la 
mare eterna! Ses aigües aromàtiques havien nascut en lo cor de Catalunya, però guaitant per 

l’ombra homida del nadiu paratge, s’hi reflectia el sol que il·lumina i escalfa totes les races.”420 
  

 
 Joan Alcover destacava com a valors perennes la intensitat lírica i la magnitud 

suggeridora de la poesia de Marià Aguiló per damunt de la brevetat de la seva obra. 

Oposava la poesia d’Aguiló a la de Federico Balart, un poeta romàntic vinculat al 

realisme, aleshores de gran prestigi421 entre la societat pels seus romanços històrics, i a 

la de Ramón de Campoamor, al qual ara retreia un excés de racionalisme. Al desmesurat 

                                                 
419 Vegeu ESPI�ILLA: “Menéndez y Pelayo y Juan Alcover”, La Última Hora (12 abril de 1921). 
420 Joan ALCOVER: “El Poeta”, dins Josep MASSOT I MUNTANER: Els mallorquins i la llengua autòctona, op. cit., 
pàg. 203. 
421 Federico Balart (Pliego, 1831-1905) a parer de Joan Alcover era excessivament valorat per Clarín, segons 
manifesta a l’article “Vicente W. Querol”, publicat el 18 de gener de 1921 a La Vanguardia. Joan ALCOVER: OC, 
pàg. 661. A la carta que Joan Alcover envià a Joan Lluís Estelrich el 12 de juny de 1899 anotà la poca qualitat 
literària que tenia l’article que Balart havia dedicat a Líricas de Miquel Costa i Llobera: “Dices que Costa ha 
triunfado con sus Líricas. Así era de esperar; pero el tal triunfo no suena. El único artículo que pudo, por la firma, 
estar a la altura de Costa, es decir, el de Balart, es deficiente y no muy atinado, a mi juicio. Cita como  escogidas 
algunas de las poesías descriptivas que pudieran ser de cualquiera, y no tiene una palabra para las Catacumbas. 
Decididamente no nos entendemos con esos señores de por ahí.” OC, pàg. 678.   
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cabal filosòfic de Campoamor, Joan Alcover oposava la fantasia, el somni i la 

imaginació, que vessava dels llavis seductors de la musa de Marià Aguiló. Ara, el nostre 

poeta s’adonava que ja no bastava l’enteniment ni l’habilitat del tallista literari per fer 

vibrar el cor del lector, sinó que calia pujar en el gràcil navili de la bellesa i embriagar-

se amb el ritme dolç dels seus perfums per assolir el somni quimèric de l’ideal i la dansa 

harmoniosa del capvespre. La poesia ara esdevenia als ulls del nostre poeta com una 

musa de llarga cabellera teixida d’ensomnis i de veritat, de realitat i de fantasia, 

abrigada en el vel inefable de l’encís:  

 
 “Gran cosa és el clar enteniment, l’habilitat de tallista literari, el privilegi de sentir fondament un 
dolor humà, però no basta. És precís aquell grau d’al·lucinació que sense fer perdre la tramontana de 
vista, sense descompondre l’equilibri de les facultats racionals, dóna a l’ensomni el relleu de la 
veritat i a la veritat l’atractiu de l’ensomni. A l’autor de Doloras, home raonable, massa raonable per 
esser gran poeta, li manca l’element il·lusionista, que no cal confondre amb l’element quimèric, el 
secret prestigiós de la raça de prínceps de la fantasia que destrien la realitat suprema de la contingent 

i casuística, i projecten damunt ella l’inefable encís d’un altre món a on sols ells tenen entrada.”422  
  

Joan Alcover recordava l’entusiasme de Marià Aguiló, la passió amb què el poeta 

havia descobert l’inefable encís de la poesia catalana, que brollava dels llavis somorts 

de la llengua materna. L’havia pressentit amb el cor encès molt abans que sonassin els 

clarins de la Renaixença, perquè l’estimava des de la tendra infantesa. Amb mà febrosa 

havia sabut polsar la lira de la musa popular perquè sabia que contenia l’esperit i 

l’essència del poble de Mallorca i l’havia rescatat de l’oblit, de la indiferència secular en 

què havia caigut adormida per immortalitzar-la en les seves cançons. El poeta havia 

sabut trobar el pols de la llengua morta, que només alenava amb un fil tènue de vida i 

havia sabut  infondre en les seves estrofes el batec de la pàtria renaixent: 

 
“No havien sonat els clarins de creuada restauradora i ell ja cercava d’esma, amb mà febrosa, el 
pols de la morta viva. Amb la llet als llavis, la pressentia i l’estimava abans que ella s’adonàs de si 
mateixa. Va obeir irreflexivament a la necessitat imperiosa de cantar en la llengua nadiua, quant 
encara no es parlava de catalanisme, perquè les ensenyances de la musa popular, allà, dins les 
montanyes de Mallorca, foren per ell revelació definitiva de la poètica revolucionària que escrigué 
en son cor d’adolescent, perquè avorria per instint els temes convencionals que l’ús d’una llengua 
externa imposava, divorciant el poeta de l’home i condemnant l’esperit del poeta a estranyament 
perpètuo. Va traduir en lo ritme viril de ses estrofes, animades, orgàniques, la sorda palpitació del 
despertar de la pàtria; i fou dels qui donaren fe de sa existència, no amb dissertacions i raciocinis, 
sinó llançant-se dins les ones de l’olvit i l’indiferència seculars, i tornant a la llum amb proves 

vives de la riquesa sumergida.” 423 
 

La mort dels dos patriarques de la Renaixença li havia despertat l’amor adormit 

per la llengua catalana. Malgrat tot, el gener de 1897 Joan Alcover va escriure La 

                                                 
422 Joan ALCOVER: “El Poeta”, op. cit., pàg. 204. 
423 Ibídem, pàg. 204. 
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lengua patria, un poema inclòs dins la secció Hojas de álbum de Meteoros.  El poema, 

que anava adreçat a uns amics colombians, fou escrit abans de la pèrdua de les últimes 

colònies d’Ultramar, segons la nota que apareix al final de Meteoros. En aquest poema 

titulat La lengua patria, però, el poeta elogiava la llengua de Cervantes, que unia els 

pobles d’Espanya i d’Amèrica enllà del mar sota la bandera de la germanor.  

 

EL NAIXEMENT DE MARIA ALCOVER DE HARO I LES VACIL·LACIONS 

LINGÜÍSTIQUES DE JOAN ALCOVER 

 
Ja feia vuit anys que Maria De Haro s’havia emparat d’aquella llar desolada i 

havia sabut retornar la calma a aquelles vides òrfenes de mare. Però ara sentia glatir la 

vida d’un  novell encís i el seu esguard lluent es badava en secreta frisança per abraçar 

aquell infant que creixia en el seu si com un arbre de dolces esperances. Mentre la vida 

cultural de Palma floria cada dia feiner en els baixos del diari La Última Hora i els 

diumenges capvespre en el saló rosat de la casa de Joan Alcover, la seva família es 

preparava per rebre el primer fruit del seu matrimoni amb Maria De Haro. El dia 2 de 

març de 1899, quan l’hivern ja començava a aclucar el seu esguard peresós de  gèlides 

fredors, a les nou del vespre, esclatà el primer vagit de Maria Alcover De Haro entre els 

braços de la comare en aquella cambra de dolces ventades i de càlides bressades. Teresa 

Alcover, que ja tenia disset anys i mig, Pere Alcover, que havia complert els quinze 

anys, i Gaietà, que tot just estava a punt de fruir les tretze primaveres, es veren 

acompanyats per la nova germana. Aquell dia Joan Alcover sentí que la vida li somreia 

de bell nou i assaborí amb fruïció el goig de la paternitat renovada en aquella nina, que 

fou batejada al cap de pocs dies a l’església de Santa Eulàlia amb el nom de Maria 

Esperança i Dolors, sota la mirada dels padrins Bernat De Haro i Rosselló i Dolors 

Sureda i Pujol.424 Al cap de tres dies, el cinc de març, Maria Esperança i Dolors fou 

inscrita en el registre civil de Palma per D. Pau Ramis Rubert, que vivia en el carrer de 

Sant Domingo, número tretze, per delegació de Joan Alcover, que no hi pogué assistir 

personalment.425 Joan Alcover, que durant aquells anys havia deambulat amb l’ànima 

esqueixada per un mar de dolor, volgué reflectir aquests sentiments pregons en aquella 

filla, que duia el nom de la seva mare i havia nascut sota el signe de l’esperança. El 

naixement de Maria Esperança i Dolors fou com una cèlica fortuna que refrescà el cor 
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atuït del poeta i, com un vent d’abril, renovà d’esperança les fulles esmicolades del seu 

arbre esgarriat. 

Al cap d’uns dies Joan Alcover volgué compartir amb l’amic Joan Lluís 

Estelrich aquell moment de joia estelada que la fortuna li concedia de bell nou. Fou així 

que el dia 13 de març de 1899 li envià ben entusiasmat una carta en què li reclamava “tu 

parabién por el nacimiento de una niña en esta tu casa. La chiquilla se llama María, y 

sigue bien lo mismo que su madre.”426   

Amb aquesta mateixa eufòria paternal, uns mesos més tard, el 12 de juny de 

1899, comunicava meravellat aquesta nova a l’amic Àngel Ruiz i Pablo en una carta que 

perfilava una estampa quotidiana de la vida familiar i reflectia ―com Joan Maragall al 

poema Paternal― el to innocent de l’infant, aliè a les misèries del poder weylerià, a la 

marea negra que retornava sobre les costes entristides la sang inútil, vessada en les ones 

gegantines de Ponent:  

 
“El alumbramiento de mi esposa (el 2 de marzo) fué feliz, aunque muy laborioso. La criaturilla 
es una niña que, a juzgar por lo mucho que mama, no presiente los malos días que nos promete 

la miseria nacional.”427 
 

Feia mig any que Espanya havia perdut les colònies d’Ultramar (Cuba, Puerto 

Rico i Filipines) i el país navegava a la deriva, capficat en aquelles aigües funestes de la 

mort, que la miopia del govern central de Sagasta havia provocat. Encara que Joan 

Alcover vivia de lluny aquella follia esbojarrada, pressentia, com Joan Maragall i com 

els intel·lectuals de la generació del 98, les conseqüències desastroses d’aquella ferida 

mortal. Per altra banda, encara que Joan Alcover es dolia per la crispació que, durant les 

darreres eleccions del mes d’abril, havia sostragat l’illa ensopida, on bona part de 

l’opinió pública s’havia manifestat contra la política d’Antoni Maura a causa de les 

lluites locals,428 res no podia entorpir el goig d’aquell nou fruit que la vida li regalava.  

Aquest mateix dia, el 12 de juny de 1899, Joan Alcover també donava les 

gràcies a l’amic Joan Lluís Estelrich, amb qui mantengué una llarga correspondència, 

plena de complicitats, de franques confidències i de jocs de pirotècnia musical, pel sonet 

que havia compost amb motiu del naixement de Maria Esperança i Dolors, que Joan 

                                                 
426 Carta del dia 13 de març de 1899 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 677. 
427 Carta del dia 12 de juny de 1899 de Joan Alcover a Ángel Ruiz. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 761. 
428 Joan Alcover, que feia costat a Antoni Maura, aquells dies contraris a la seva política compartí amb ell la 
tristesa que el polític li comunicà des de Madrid el 30 de maig de 1899. Vegeu Pere FULLANA I PUIGSERVER: 
Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 155.  
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Alcover li havia demanat uns mesos enrere. Perquè “N’Estelrich es desteixinava per 

servir els seus amics” ―assegura Josep Sureda Blanes a Petites històries429―, fins 

arribar a fer alguns favors que no li havien demanat. Aquesta actitud tan decidida a 

afavorir els seus amics el portà a fer de pont entre els escriptors mallorquins i alguns 

destacats intel·lectuals castellans, com Juan Valera i Menéndez y Pelayo. Gràcies a 

l’amistat que Estelrich mantenia amb l’escriptor Juan Valera i al seu esperit generós, 

Costa i Llobera i Joan Alcover entraren a formar part del Florilegio de poesías 

castellanas del siglo XIX, que preparà  Juan Valera. Joan Alcover, seduït per les gales 

de regina opulenta que manifestava la llengua castellana, s’afanayava per brillar en els 

cercles literaris de Madrid. En una d’aquestes confidències, Joan Alcover exhortava a 

l’amic Joan Lluís Estelrich, que llavors vivia a Madrid, perquè l’introduís en una de les 

editorials madrilenyes: 

 
 “Tendré pronto material para un nuevo tomito pero me inclino más a una segunda edición de 
Poemas y armonías, que vendría a ser doble de la primera. Sea como fuere, desearía que el 
nuevo librito que publique se imprimiese en Madrid. Al fin, aunque ha sonado poco mi nombre, 
los comentarios  críticos con que se me ha favorecido, entre ellos el de Valbuena, parécenme 
bastantes para que algún editor se arriesgue a tomar la cosa por su cuenta, o cuando menos en 

condiciones poco gravosas para mí.”430  
 

Al cap de poc temps, Joan Alcover s’adonà de la realitat que l’envoltava i, 

desil·lusionat, confessà amb recança a l’amic de la infantesa ―poc amant de la musa 

catalana― que pensava abandonar l’antiga musa castellana, perquè el mirava amb ulls 

indiferents i no valorava les seves creacions literàries: 

 
  “No estoy lejos (prepárate que el notición es un petardo) de renunciar al castellano y de 
zambullirme en la literatura indígena. Creo que mi último tomito valía la pena de que se fijaran 

en él para decir siquiera por ahí si les gustaba o no; pues nada ni eso.”431 
 

El poeta en llengua castellana estava decebut, perquè l’últim llibre Poemas y 

armonías no havia tengut cap ressò en la crítica espanyola. Però potser per aquells dies 

en les aigües pregones de Joan Alcover ja es congriava l’amor a la pàtria i a la seva 

gent. Potser per aquells dies el poeta s’adonà que fins llavors havia caminat per un 

terreny erm i ara sentia brostar la llavor que Marià Aguiló havia sembrat en el seu cor 

durant l’època d’estudiant a Barcelona. Però encara Joan Alcover vacil·lava confús per 

                                                 
429 Josep SUREDA BLANES: “Castellanisme. El darrer Hidalgo” dins Petites Històries (Palma: Ed. Moll, 1987),  
pàg. 105. 
430 Carta del 10 d’octubre de 1899 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
679 
431 Carta del 12 de juny de 1899 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Ibídem, pàg. 678. 
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les aigües de la poesia, atret ara pel cant de la musa castellana, adés pel cant de la musa 

catalana.  

Tanmateix, el poeta, que llavors ultimava el volum de Meteoros, encara volia 

excel·lir en el món de les lletres castellanes, segons manifestava a Joan Lluís Estelrich, 

en la carta del 29 de novembre de 1899, en la qual li reiterava el seu desig d’arrelar com 

a poeta en el món editorial madrileny. Joan Alcover insistia a l’amic per veure si ell 

podria conèixer algun editor, alguna col·lecció modesta d’autors poc coneguts, on 

poguessin admetre les seves obres. 

 
“Se prestaría el material que tengo no coleccionado para uno de esos librejos que con poco se 

llenan. ¿Quieres molestarte, ya que estás ahí, en ver si podría ser? Tal vez alguno de tus amigos 
eminentes de ésa no rehusaría garantir, si fuese necesario, al que dirija o edite la tal biblioteca, que 
mis obrillas no son indignas de figurar en ella, y que a falta de estro, no me falta alguna picardía para 
lograr que resulten agradables, cualidad que bajo el punto de vista editorial es la más apetecible. 
Además, si los artículos de Valbuena, Blanco, etc., y los plácemes de Menéndez, Valera, 
Campoamor... que saludaron mis ensayos, no sirven siquiera para introducir a uno en la república y 
para que se vea si hace o no al caso lo que presenta, ¿que procedimiento ha de seguirse para 
colocarse en fila con esos poetillas que consiguen colocarse por la puerta de la publicidad?   [...] 

  Es que no hay quien se preste a servirnos de valedor para cosa de tan poca monta como la 
publicación de un opúsculo de versos? Pues si así fuera, la consecuencia lógica sería el consabido 
puntapié a Madrid y a todo lo madrileño, que los catalanistas recomiendan, ya que lo que hacemos tú 
y yo, o sea, saturarnos de castellano, sentirlo intensamente, cultivarlo con amor, contribuyendo así 
pacientemente a que se consolide la fusión del espíritu de nuestra tierra con el espíritu amplia y 
castizamente español... es hacer el oso. No; tengamos un poco de paciencia, no nos encabritemos al 
primer obstáculo. Por tanto, sin marearte mucho [...], hazme el favor de ver al director o editor de esa 
biblioteca Mignon; enséñale mis Poemas y armonías [...], y pregúntale si quiere material para un 

tomo.”432 
 

 
Així mateix, Joan Alcover tan ansiós estava d’entrar en el parnàs de les lletres 

castellanes que envià a l’amic Estelrich el llibre Poemas y armonías perquè l’oferís a 

Juan Valera quan el veiés i pogués valorar els seus mèrits literaris. 

 

LA VIDA CASOLANA I L’AMISTAT AMB RESTITUTO DEL VALLE 

 
Mentrestant Pere i Gaietà continuaven els estudis de batxillerat a l’Institut Balear. 

Els dos germans Alcover Pujol havien estat alumnes de primera ensenyança del Pare 

Restituto del Valle en el col·legi dels agustins de Palma i havien excel·lit pel seu gest 

reflexiu i aplicat. Pere Alcover, el fill major del poeta, tenia un posat distingit i 

aristocràtic, reflexiu i serè com el seu pare. Aquell any estudiava el darrer curs de 

batxillerat i es perfilava com a seguidor de la carrera de Lleis, tot seguint les passes del 

seu avi (Pere Alcover Jaume) i del seu pare. Gaietà Alcover, dos anys més jove, era 
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“grasset i baix, de cap gros, front amplíssim i nas robust” i encara s’entretenia en jocs 

amb el seu amic Màrius Verdaguer, que sovint l’acompanyava a casa, on rebien l’afecte 

maternal de Maria De Haro. Molts d’horabaixes de primavera, en sortir de l’escola, 

Gaietà i Màrius entraven delerosos a la casa paterna que exhalava perfums de poesia. 

Emportats per la curiositat jovenívola, guaitaven en silenci per la retxillera de la porta 

de la cambra de Joan Alcover, que estava assegut davant la taula escriptori, vora una 

pila de papers, en franca tertúlia amb Miquel Costa, Miquel dels Sants Oliver, Gabriel 

Alomar i Antoni Noguera. Els dos adolescents, rere la porta, observaven admirats 

aquells “homes que començaven a estar aureolats per la celebritat” i, en la seva ment 

fantasiosa, se’ls apareixien com imatges que suraven en aquella boira “espessa i blava 

del fum del tabac.” Quan Joan Alcover s’adonava de la presència d’aquells dos al·lotells 

i veia les seves “cares encuriosides aferrades al brancal de la porta”, somreia amb 

bondat paternal. Des del llindar els dos adolescents capien el gest afable del poeta, que 

Màrius Verdaguer recordaria, anys més tard, en aquesta estampa idíl·lica: “La seva 

barba rossa començava a estar vetejada de plata i brillava a la penombra de l’habitació; 

el seu cap voluminós s’alçava, estirant el coll, en un gest vague d’aucell, damunt les 

flaques espatlles.”433 Gaietà i Màrius, en llegir en el somriure paternal i afectuós del 

poeta, comprengueren que només eren uns al·lotells i que encara no els havia arribat 

l’hora “de poder penetrar aquell recinte saturat de fum, de tabac i de literatura.”434 

Llavors es batien en retirada i anaven a jugar al jardí del faune mutilat. Però aquells dos 

joves tenien tan a prop la poesia que la sentien vibrar de manera tan intensa i seductora 

que ben de jorn percebien el seu encís i ja d’al·lotells abrigaven somnis de poeta i 

anhelaven convertir-se en grans escriptors, segons paraules de Màrius Verdaguer a La 

ciutat esvaïda: 

 
“En Gaietà Alcover, grasset i baix, de cap gros, front amplíssim i nas robust, tenia una estranya 

semblança amb Napoleó Bonaparte, semblança que s’anà accentuant encara més amb els anys. 
En aquell temps ell somiava, com jo, arribar a ser un gran escriptor. Els nostres ídols eren els 

poetes francesos. En Gaietà, a la seva habitació, tenia nombrosos llibres francesos. Assaboria els 
versos com una cosa que tingués un gust material; marcava la cadència amb una complaença 
profunda, i aquelles síl·labes concertaven d’una manera estranya amb la immensa quietud de la ciutat 

a l’horabaixa. I aleshores ens posseïa la resplendent bellesa de Mallorca...”435 
 
Al cap de poc temps, el simpàtic agustí, que havia estat mestre dels fills del poeta, 

fou destinat al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Abandonà la Roqueta i els 
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amics poetes que hi havia trobat. Joan Alcover sentí la pèrdua de la seva companyia per 

la presència activa que tenia en les tertúlies del Parnàs de casa seva i per la bona 

sintonia que existia entre ambdós. Un sentiment que manifestà a Joan Lluís Estelrich: 

 
   “Ya sabrás que los Agustinos nos han jugado la malísima partida de llevarse al Escorial al P. 
Restituto, el hombre más simpático de entrambas Castillas. En cambio ha venido a Palma el P. 

Uriarte, el crítico musical.”436 
 
També Restituto del Valle recordà nostàlgic l’amistat inoblidable amb Joan Alcover 

i les converses literàries que havien tengut a redòs del saló rosat de can Joan Alcover. 

Igualment enyorà aquells dies tendres de docència a Palma, en què havia conegut el 

posat elegant, amatent i aristocràtic de Pere Alcover, el fill major del poeta, “que tenia 

―segons Màrius Verdaguer― la figura exquisida d’un príncep de Van Dyck.”437 El 

simpàtic Restituto del Valle, que era un gran admirador de Joan Alcover i de la seva 

poesia, mantengué, d’ençà que partí a l’Escorial, una llarga correspondència amb el 

poeta, bona part de la qual es va perdre pels prestatges polsosos del convent dels 

agustins. Però les epístoles que s’han conservat reflecteixen l’admiració d’una amistat 

afectuosa i sincera. Quan el 22 de juny de 1900, Restituto del Valle, des de San Lorenzo 

del Escorial, va escriure al poeta per la seva onomàstica, no solament li demanà que 

l’ofrenàs amb alguna poesia nova, que fes brollar un article de la seva mà peresosa, sinó 

que es recordà amb afecte del seu bon deixeble Pere Alcover Pujol: 

 
     “Mi distinguido e inolvidable amigo: ... ahí van con motivo de su Santo cuatro líneas siquiera para 
felicitarle de todo corazón y para desearle todo género de dichas y venturas. [...] Supongo que seguirá 
tan tranquilo y tan bueno como siempre por lo que me alegro de veras... [...] 

Mándeme V. un libro suyo y el amor hacia sus obras me hará arrancarme con un articulejo que 
aunque valga poco me servirá para manifestar de cualquier modo lo mucho que me gustan sus 
escritos ocultando la sincera simpatía que siento por el escritor. [...] 
      A mi discípulo y amigo Pedro no deje de felicitar en mi nombre el día de su santo  y como 
supongo que está ya examinado y con brillantes notas, a no ser que se haya descuidado, le felicito 

igualmente por el éxito de sus exámenes.”438 
 

Aquell estiu de 1899 Joan Alcover partí amb la seva família cap Gènova i, com cada 

any, es refugià a la casa de Cor Marí, on s’esplaiava de les servituds de la professió de 

lletrat, abandonat a la lectura, a la contemplació del paisatge i a la creació poètica. Però 

aquells dies de calor abrusadora que tenia vacances, el poeta, arrecerat a la fresca de Cor 
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Marí, va escriure poc, segons manifestà a Joan Lluís Estelrich l’octubre d’aquest any, 

poc abans de reprendre les reunions del Parnàs a casa seva: 

 
 “Durante el mes de vacaciones, aunque poco, escribí algo. 1º La conclusión del poemita que 

empieza con La fruta prohibida (tendrá cuatro cantos). 2º Una poesía en mallorquín, Lo foraster a 
Mallorca, para Sereix que quiere recitarla. 3º Una baladita bíblica, Sed, que no te mando, porque 

saldrá en uno de los próximos números de la Contemporánea.”439  
 

Havia acabat d’escriure Lo foraster a Mallorca, el poema bíblic Sed i els versos 

de Final, la conclusió d’Inercia que començava amb La fruta prohibida, un llarg 

poema narratiu que encapçalaria el volum Meteoros, on el poeta dibuixa l’ambient 

romàntic del Madrid de l’època en què hi sojornà com a diputat a Corts, tot resseguint 

les passes del protagonista que assisteix a la representació d’Hamlet i es deixa 

arrossegar entre el tumulte de la gent pel corrent de les aigües amoroses.  

Aquell estiu Joan Alcover volgué homenatjar el seu amic Álvarez Sereix, que 

aleshores era el governador de Balears i sovintejava les tertúlies del carrer de Sant 

Alonso. El poeta, que sabia que el governador s’interessava per la poesia de Mallorca, 

féu sonar la seva lira amb les notes melodioses de la llengua materna, per navegar per 

les cadències harmonioses de l’illa blanca, perduda enmig de la mar llatina, de la mar 

blava. Com un rapsode, evocà en els versos de Lo foraster a Mallorca, que més tard 

inclouria dins l’apartat de les “Endreces” de Cap al tard, les passions que l’Illa d’or 

despertava en tots els viatgers que recalaven en les seves costes, encisats per la seva 

bellesa.  

Lo foraster a Mallorca és la primera composició i la més antiga de tot el ram de 

les Endreces. Joan Alcover la va escriure el 1899 per honorar Álvarez Sereix, el 

governador civil, que tocat de sensibilitat poètica, sovintejava les tertúlies que el poeta 

oferia a casa seva.  

El poema evoca la seducció que Mallorca exercí sobre el cor d’En Jaume I 

d’Aragó, que, empès pels seus encants, l’arrancà de les mans dels sarraïns. Lo foraster a 

Mallorca narra, a l’estil dels poemes èpics de la Renaixença, com aquest amor s’inicià a 

principis de desembre de 1228 en el banquet que el mercader Pere Martell a Tarragona 

oferí a En Jaume d’Aragó i als barons principals de la seva cort. La veu narrativa del 

poeta descobreix com el cor del jove rei d’Aragó i dels nobles que l’acompanyaven, tot 
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just sentiren cantar les delícies de Mallorca dels llavis del bon Pere Martell, van 

sospirar, plens de somnis, per aquella terra de promissió que s’aixecava rere l’ona blava: 

 
   “... La mar llatina 

veien al peu de l’ample finestral,  
i fantasiaven, lluny, l’ombra divina  

   d’aquell regne ideal.”  (PC, 252) 
 

El pensament de Joan Alcover ressegueix els sentiments que les paraules de Pere 

Martell havien despertat en el cor del jove rei aragonès. Des de llavors, cada nit els 

cavallers de Jaume I miraven l’illa “amb ulls de voluptat”, ansiosos de posseir-la com 

un enamorat. El poema recorda com amb aquest desig abrandat les tropes del rei 

aragonès s’afanyaren a conquerir-la i el 31 de desembre de 1229 obtingueren la rendició 

del walí Abu Yahia. La ment fantasiosa del poeta imagina com Medina Mayurqa fou 

alliberada per l’amor de Jaume I, que li cenyí la doble corona de princesa catalana i 

cristiana: 

 
   “I al cap d’un any al sarraí fou presa 
   per l’ardenta cobdícia de l’amor, 
   i li posà corona de princesa 
    el Rei llibertador. 
 

Doncs ara dic lo que el monarca un dia  
   deia, mirant-se el posseït tresor: 
   ―El bon Pere Martell raó tenia, 
    parlant de l’Illa d’or.”  (PC, 252-253)  

 

Igualment com Jaume I s’havia sentit fascinat en escoltar les delícies de 

Mallorca dels llavis de Pere Martell, també Álvarez Sereix, a qui anava adreçat el 

poema, havia navegat corprès per les belleses de l’illa que li havia dibuixat Joan 

Alcover en un viatge per Castella. Llavors, el poeta que en escriure el poema 

rememora aquells instants viscuts en terres castellanes al costat de l’amic projectà el 

seu amor a l’illa en la figura del foraster anònim del poema que arriba a Mallorca i és 

seduït per la verdor dels seus paratges, per l’aroma del seu hort gentil i tasta “la mel de 

ses abelles en la bresca subtil” que vessa per les seves costes. I encara el poeta, 

meravellat per l’enigma de la bellesa colpidora de l’illa daurada, es demana com un 

enamorat apassionat: 

 
   “No sé com és la terra mallorquina, 
   que el foraster de sobte hi posa arrel, 
   i el cor, com si li des dolça metzina, 
    fa tornar infael.”   (PC, 253) 
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Mes, en perfilar l’atracció que la terra mallorquina exerceix sobre el cor del 

pelegrí que hi recala, el poeta evoca el passatge de L’Odissea que descriu l’arribada 

d’Ulisses al palau misteriós de l’illa d’Ogígia, on restà presoner dins el vel amorós de 

Calipso, mentre somniava el retorn a la pàtria enyorada. El poeta, emportat pels seus 

sentiments abrandats, afirma que si les ones tempestuoses de la mar blava haguessin 

portat el nàufrag grec fins a la cala blanca de Mallorca, en comptes de dur-lo fins a les 

estances de Calipso, la dea que el volia per marit, Penèlope, la pobra esposa fidel, 

“encara el podria esperar.” Perquè el mariner que s’hi acosta no es pot sostreure a 

l’encanteri d’aquesta terra d’ensomni, que destil·la un filtre misteriós i fa oblidar la 

pròpia pàtria per la manllevada. El poeta, que havia patit l’enyorament de la pàtria en 

terres castellanes, on trobà conhort en Rafael Álvarez Sereix, l’amic foraster, culmina el 

retrat d’aquesta Mallorca, “a on davalla la pau del paradís”, amb un enfilall d’encisos, 

que vessen dels seus paratges verdosos i de la blavor de les seves cales: 

 
  “Aquí d’enyorament se cura l’hoste, 
  i pensant que el sojorn ha d’ésser breu, 
  només sent la tristesa que s’acosta 
    de l’hora de l’adéu. 
 
  I si això diu tothom d’aquesta filla 
  del mar, que ningú deixa sense plor, 
  què faré jo, que a l’arribar a l’illa, 

   ja la duia en mon cor!” (PC, 255) 
 
Uns mesos més tard, per l’octubre d’aquell any, Àlvarez Sereix pogué llegir Lo 

foraster a Mallorca en la intimitat, en una de les estances del Govern Civil, per celebrar 

la seva onomàstica amb els amics Oliver i Alomar i els periodistes de La Almudaina. I 

Joan Lluís Estelrich llegí complagut el poema bíblic Sed, que Joan Alcover havia escrit 

aquell estiu a Cor Marí, segons es desprèn de la carta que el nostre poeta li envià el 29 

de novembre d’aquell 1899, en què li deia: “Me alegro que mi poesía Sed te haya 

gustado. Es fácil que escriba alguna cosa de este linaje.”440 Aquest poema, dictat per la 

musa castellana, era el preludi d’un nou aplec de poesia narrativa de tema bíblic que 

Joan Alcover escriuria anys més tard, inspirat per la musa catalana, que apareixeria el 

1918 en aquesta llengua amb el títol de Poemes bíblics. Joan Alcover, que anhelava 

publicar les seves poesies castellanes a la biblioteca Mignon ―segons expressà aquell 

29 de novembre a Estelrich― incorporà el poema Sed, juntament amb La fruta 

prohibida, que és la primera secció del llarg poema Inercia, en el volum de Meteoros 

                                                 
440 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 682. 
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(1901).  El 1918 Joan Alcover, que encara tenia fresca la gesta del poema bíblic Set, 

vessà tot el seu ardor poètic en la nova versió catalana que incorporà a Poemes bíblics.  

D’altra banda, aquells dies de tardor, els assistents al Parnàs de Joan Alcover 

―tal com explicà el nostre poeta a l’amic Joan Lluís Estelrich en aquesta mateixa 

carta― havien projectat homenatjar el vell poeta i lul·lista mallorquí Jeroni Rosselló 

amb escrits en català dels seus amics escriptors aplegats en un àlbum: 

 
...“donde figuren las firmas de los amigos al pie de trabajos poéticos, eruditos o de cualquier clase, 

alusivos al escritor o a su obra, todos en mallorquín mientras sea posible, en primer lugar porque a él 
ha de halagarle más en esta forma, y en segundo lugar porque así, más reducido el círculo, ha de ser 
más fácil la defensa contra ciertas intrusiones del vulgo literario local. Ya puedes ir preparando tu 
página; fácil te ha de ser escribir en mallorquín, pues no será la vez primera; en todo caso, si temes 
incurrir en alguna incorrección, manda tu ensayo y le daré a Costa el tuyo y el mío para que los 

repase.” 441 
 
D’entre aquell estol de poetes mallorquins, Miquel Costa no solament era el príncep 

de la poesia, sinó el mestre de la llengua, l’únic que, potser per la seva formació 

eclesiàstica, dominava tots els seus recursos i s’avenia a revisar la mà insegura i 

vacil·lant dels seus amics. Però Joan Lluís Estelrich no solament se sentia més còmode 

amb la llengua castellana, sinó que preferia les seves joies a les de la llengua catalana. I 

Joan Alcover, que aleshores navegava confús entre la bellesa melòdica d’una i altra, 

durant un temps es deixà acariciar per la vanitat i per les lluentors que li prometia la 

poesia castellana. 

 

EL NAIXEMENT DE LES TERTÚLIES DEL SALÓ BEETHOVEN I LA CAPELLA 

DE MANACOR (1898-1900): LA LLE�GUA PÀTRIA 

 
A mitjans d’octubre de 1898, amb la reobertura del nou curs escolar, el poeta obria 

de bell nou les portes del parnasillo de casa seva als amants de l’art i de la poesia. 

L’esperit de Joan Alcover omplia les tertúlies dominicals de casa seva de clarors 

perdurables i, ben aviat, es convertiren en un punt de referència obligat pels poetes, pels 

bohemis i per tots els viatgers que sentien la dolça foguera de l’Art. Aviat la flama del 

carrer de Sant Alonso substituí la torxa, que sostenia les vetllades de la Secció de 

Literatura del Círculo Mallorquín, que havien sucumbit de llangor el 1897. Però l’ideal 

que floria en l’esperit d’aquells intel·lectuals mallorquins creixia enllà de l’horitzó 

particular i la passió per l’Art els portà fins al Saló Beethoven, que havia obert les 

                                                 
441 Carta del 10 d’octubre de 1899 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
679. 
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portes el 2 de gener de 1898 a iniciativa del músic Antoni Noguera i de l’editor Josep 

Tous Ferrer.  

 Antoni Noguera segons afirmà Gabriel Alomar “representaba por sí solo el 

renacimiento de nuestra música nacional, fue aquí un espíritu en disonancia completa 

con eso que se llama opinión; fue una protesta viviente, un antipàtico por excelencia.”442 

Fou un modernista d’esperit sensible que deixà encesa la torxa del regeneracionisme 

musical, s’afanyà per recuperar les arrels de la música popular mallorquina i maldà per 

integrar-la en la música moderna, d’abast universal. Gabriel Alomar assegura que 

Antoni Noguera trobà en la música popular un camp verge i inexplorat. De temperament 

romàntic i sensible, inquiet i educat, demostrà que “la decadencia de la música popular 

era correlativa con la muerte de las nacionalidades, como manifestaciones de una sola e 

idéntica vitalidad.”443 Fou així que, amb aquest afany renovador, de tall romàntic, 

Noguera esdevingué un sacerdot de l’art musical que dugué a terme una profunda tasca 

d’apostolat, que pretenia lluitar contra la banalització de la música sacra i contra 

l’esperit filisteista de la música adulterada de masses per tal de renovar-la de totes les 

seves impureses. Impulsat per l’aura romàntica, reconstruí la melodia popular, cercà la 

virginitat de la inspiració lírica, depurà la música del temple de totes les desvirtuacions 

profanes. Contribuí a la renovació lírica d’aquella Mallorca provinciana i ensopida amb 

la divulgació de l’òpera de Wagner, amb el foment de concerts instrumentals i amb 

alguns estudis que pretenien recuperar el passat musical de Mallorca, com Memoria 

sobre cantos, bailes y tocatas populares en la Isla de Mallorca (1892). Com a difusor 

de la cançó popular, s’erigí en l’animador principal del Saló Beethoven i de la Capella 

de Manacor.  

En aquest antre de l’art del Saló Beethoven es reunien segons Màrius 

Verdaguer “don Josep Tous i Ferrer, amb la barba retallada a l’estil del segle XIX, 

evocadora de les patilles d’Alfons XII; don Bartomeu Amengual, amb la barbeta 

acabada en punta, a l’estil dels personatges del Greco; don Antoni Noguera, amb 

l’embullada barba negra, irritada contra tot materialisme; don Miquel dels Sants Oliver, 

amb la barba citrina i closa; el pintor Antoni Gelabert, que llavors ja tenia barba 

d’ermità; les barbes de margrave alemany de don Joan Marquès i Luigi, don Joan 

Alcover, el mestre Torrendell, don Gabriel Alomar i altres respectables i entenimentats 

                                                 
442 Gabriel ALOMAR: “La obra de Antonio Noguera”. Dins Obres Completes, vol. I (Mallorca: Editorial Moll, 
2004), pàg. 471. 
443 Ibídem, pàg. 474. 
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homes, músics o ‘dilettanti’, cada un amb la seva barba personalíssima i més o menys 

cuidada.”444 

A la nova sala literària i musical del Saló Beethoven, que estava situada a la planta 

baixa de la redacció de La Última Hora, en el carrer de Sant Bartomeu, número 32 de 

Palma,445 hi acudien també tots els joves de la tertúlia de la casa de Joan Alcover i tots 

els lletraferits que, empesos per la pruïja de l’art, havien assistit a les vetllades de la 

Secció de Literatura del Círculo Mallorquín. El Saló Beethoven fou cedit per Josep 

Tous, el propietari del diari La Última Hora, per tal de bastir el nou temple de l’art 

enmig de la grisor ensopida de Palma. La sala tenia ―segons Damià Pons― una 

decoració senzilla i estava guarnida amb dos pianos.  

Aquella nit del 2 de gener de 1898 es va celebrar la primera vetllada literària i 

musical amb la interpretació al piano d’Antoni Noguera i Joan Marquès, que tocaren 

algunes notes musicals de Beethoven i de Grieg.446 El poeta Miquel dels Sants Oliver 

dissertà sobre Marià Aguiló, un discurs que havia llegit dos dies abans a l’Ajuntament i 

que fou festejat amb un banquet al Saló Beethoven. Anys més tard, el 1920, Joan 

Alcover recordà aquest discurs de l’Oliver a la Sala de Sessions de l’Ajuntament amb 

motiu de la mort de l’autor de Flors de silenci: 

 
“L’Oliver era un gran conversador, sabia escoltar i li agradava que l’escoltessin; esmaltava els 

col·loquis amb acudits i anècdotes gracioses; retreia improvisadament escenes i figures típiques de la 
vida local amb el colorit i la vivesa que resplendeixen en els seus articles, o discorria amb elevació 
sobre assumptes d’interès públic. Són inoblidables les vetllades de la Sala Beethoven, petit cenacle 
on els concurrents, agermanats per l’ideal comú, ens entregàvem al pler de la mútua comprensió, més 
cobdiciable que la glòria. Allà dedicàrem un banquet a l’Oliver per celebrar el bellíssim discurs llegit 
aquí mateix el dia 31 de desembre de 1897, en la proclamació del fill il·lustre don Marian 

Aguiló.”447  
 
Després del parlament de l’Oliver, Gabriel Alomar llegí la narració El campanar 

de la Seu, on recrea un personatge que, com el Quasimodo de Victor Hugo, viu a la 

catedral de Palma; Joan Lluís Estelrich declamà la poesia El arco de Santa María i Joan 

                                                 
444 Màrius VERDAGUER: La ciutat esvaïda, op. cit.,  pàg. 46.  
445 Vegeu Damià PONS I PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1906), op. cit., pàg. 
287. I Miquel dels Sants OLIVER: La literatura en Mallorca, op. cit., pàg. 202. 
446 Vegeu Damià PONS I PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1906), op. cit., pàg. 
289. 
447 Joan ALCOVER: “Miquel S. Oliver. Discurs llegit en la Sala de Sessions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Palma el dia 31 de desembre de 1920”. Dins OC., pàg. 175. 
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Alcover recità amb accent vigorós els versos de A l’arxiu general,448 un poema de 

Marià Aguiló, aparegut el 1854 al Diario de Palma.449 

En aquest espai reduït per a una cinquantena de persones, que esdevingué el nou 

refugi de l’art, es reunien els artistes gairebé cada nit per conversar de les novetats 

artístiques, segons explicà el musicòleg i narrador modernista Eduard López Chavarri a 

La Última Hora: 

 
 “Casi  todas las noches se reúnen en el saloncito los asiduos a él; allí se reciben las últimas noticias 
de arte; sobre la mesa se encuentra la última producción nacional o extranjera, y el movimiento 

intelectual de Europa repercute inmediatamente en este sitio.”450  
 

Era l’època en què els artistes modernistes vivien fascinats per l’ideal de Bellesa, 

que els havia de redimir de la grisor quotidiana. Era un moment de recerca i d’innovació 

estètica en què la Poesia i la Música es manifestaven com els únics valors capaços de 

desvetllar la sensibilitat de l’home. Amb aquest afany idealista, els artistes mallorquins 

maldaven ansiosos per atènyer la llum de l’Art, que havia d’elevar el seu noble esperit 

per damunt la boira grisa i la tristesa mundana. Mentre el país s’enfonsava en les 

guerres d’ultramar, els artistes s’obrien a Europa per copsar les noves tendències que 

sorgien dels seus marges i es deixaren ullprendre pels reflexos de la seva bellesa, que 

lluïa com una estela enmig d’un mar isard. 

A principis de març de 1898 hom va col·locar en aquell antre sagrat de l’art el 

bust de Ludwig van Beethoven, que fou triat per Antoni Noguera per representar les 

inquietuds artístiques romàntiques d’aquell grup d’intel·lectuals illencs, car el músic 

mallorquí considerava que l’obra monumental de Beethoven, juntament amb la de Bach, 

no havia estat superada per ningú. Ben aviat, el compositor alemany de les nou 

Simfonies, es convertí als ulls del cenacle lletraferit en el símbol del veritable art 

creador, antítesi de l’art cromo o de naturalesa falsa. 

Aquella vetllada, quan s’inaugurà el bust de Beethoven, Joan Alcover reflexionà 

sobre l’art autèntic en el poema Beethoven, escrit per aquesta ocasió estel·lar, que 

adreçava “A los amigos de la Sala que lleva su nombre, en una sesión dedicada al 

maestro.” Joan Alcover presentava als amics del salonet la figura de Beethoven com el 

                                                 
448 Vegeu Damià PONS I PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1906), op. cit., pàg. 
289. 
449 Es tracta del poema que porta per títol “Al Arxiu General de la Corona d’Aragó, lo jorn que fou ubert en 
l’antich palau dels virreys de Barcelona”, dins Marià AGUILÓ: Poemes inicials, a cura de Joan Mas i Vives. 
(Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Universitat de les Illes Balears, 1990), pàg. 122-129.  
450 E. L. CHAVARRI: “Impresiones de Palma. El Salón Beethoven”, La Última Hora (7 de maig 1900). Citat per 
Damià PONS I PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1906), op. cit., pàg. 289. 
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mag de la inspiració i de l’harmonia, que havia sabut arrancar les veus trèmules del 

dolor humà per transformar en himne llur lament, perdut en la llum infinita, car 

 
 “Sólo hablaba un lenguaje, aquel divino 
 lenguaje cuya mágica potencia 
 supo centuplicar.”  (PC, 890-891) 
 
El nostre poeta convidava els amics artistes del saló a polsar l’arpa divina amb 

les notes de l’esperit, amb l’ímpetu i la força del seu geni creador per sobrevolar les 

ones del temps i vèncer els estralls de la mort. Els exhortava a obrir el món, meravellosa 

mescla de llum i de tenebres, simfonia del caos i de l’harmonia, amb l’art titànic que 

bullia en la ment sublim del compositor alemany. Beethoven, amb l’afany del seu 

clarinet heroic, havia sabut vèncer l’agonia dels derrotats i ara, amb l’esperit victoriós, 

somreia a la visió esplèndida de la immortalitat. Amb aquesta invitació a la lluita tenaç 

contra l’avorriment dels esperits abatuts, contra la mediocritat i contra el materialisme 

que rovella l’ànima indolent, els oferia el glavi heroic per conquerir la llibertat de 

l’esperit, per atènyer la glòria celeste amb les ales del poeta i de l’art.  

Aquell any Enric Granados vengué a Mallorca, visità el Saló Beethoven i animà 

algunes vetllades musicals dels amics, que s’hi reunien en sessió artística. La nit de Reis 

de 1899 la sala, que aquell dia estava adornada amb les pintures de Pere Cáffaro, 

Miquel Sarmiento i Antoni Gelabert, s’omplí d’artistes i de poetes. Enrere quedava 

esvaïda com un somni aquella nit de Reis que fou tan dolorosa per al poeta i per a la 

seva filla. El cartell d’Antoni Gelabert anunciava l’acte amb aquestes paraules 

il·lustratives: “severo, con espíritu del modernismo a la moda.”451 S’assegueren entorn 

de la palestra, entre els nombrosos assistents, i escoltaren les paraules entusiastes dels 

escriptors, dedicades als grans compositors musicals: Fèlix Escalas exposà una biografia 

de Beethoven; Joan Lluís Estelrich dissertà sobre Scarlatti, Bach i Haydin, als quals 

dedicà tres sonets; Miquel dels Sants Oliver esbossà el perfil de Mozart, Beethoven i 

Wagner, a cadascun dels quals va dedicar un sonet, que arrodoní amb la lectura de la 

poesia A Clori; M. Sarmiento trencà la nota lírica i musical del pentagrama d’aquella nit 

amb un article d’imaginació, perfilat amb un estil sobri i de gran riquesa descriptiva; 

Àngel Ruiz i Pablo declamà una poesia i Joan Alcover ―segons anotà Joan Lluís 

Estelrich a La Última Hora― oferí als amics del saló “admirables páginas en prosa, 

recogiendo impresiones en la biografía de Beethoven y en el efecto de sus 
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producciones.” En acabar de llegir aquestes pàgines literàries i musicals, Joan Palou i 

Coll féu un brindis i Joan Alcover recordà els escriptors Pere d’Alcàntara Penya i Jeroni 

Rosselló, que aquella nit no havien pogut assistir-hi, perquè estaven malalts. Joan 

Marquès, Melcion Oliver i Antoni Marquès interpretaren al piano la Sisena Simfonia i el 

Quartet núm. 1, obra 59, de Beethoven. Ben entrada aquella nit de Reis, Antoni 

Noguera culminà l’acte musical emportat per les notes de la seva Dansa trista.  

Unes setmanes més tard, el 25 de gener de 1899, Joan Alcover, juntament amb 

altres intel·lectuals mallorquins, acompanyats per Antoni Noguera, gran impulsor de 

l’esperit wagnerià, acudiren al Liceu de Barcelona per assistir a l’estrena de Die 

Walküre de Wagner. Tornaren a l’illa impregnats de les notes emotives que vessaven 

d’aquella xarxa de cadències musicals, espill de les sensacions de Brunilda i de les 

valquíries. Encara suraven els ecos grandiloqüents d’aquesta llegenda de la mitologia 

escandinava en la ment de Joan Alcover i en el cor d’Antoni Noguera quan, al cap de 

pocs mesos, es veieren complaguts amb la visita dels cantors de l’Orfeó Català, dirigits 

per Lluís Millet i Pagès.  

A mitjans del mes de maig, arribà a Palma la notícia que l’Orfeó Català tenia 

previst oferir dos concerts els dies 21 i 22 de maig. El dia 20 d’aquell mes el setmanari 

La Roqueta dedicava tot un monogràfic a aquella avinentesa musical i duia en portada la 

imatge de Lluís Millet retallada dins un marc floral de marqueteria modernista. L’Orfeó 

Català, que s’havia imposat la missió d’escampar arreu els cants populars i les 

composicions polifòniques, religioses i profanes dels segles XV i XVI, venia a l’illa 

daurada per refermar els llaços de germanor i oferir-li els seus fruits musicals. I els 

prohoms de les lletres i de la cultura musical d’aquella Mallorca de 1899 els reberen 

amb els braços oberts i amb paraules elogioses. Per a Antoni Noguera aquest grup coral 

tenia un valor immens i la seva venguda a l’illa suposava “un aconteixement de primera 

força dins sa marxa de s’art”452...  L’Orfeó Català també venia per donar suport a la 

flama encesa d’Antoni Noguera, el compositor mallorquí que s’afanyava per recuperar 

la cançó popular i per depurar la música religiosa d’elements profans. La venguda de 

l’Orfeó Català a Palma despertà l’esperit patriòtic i la sensibilitat lírica de Joan Alcover, 

que llavors encara es debatia vacil·lant entre les dues muses, el qual saludà la notícia del 

grup musical, a les pàgines de La Roqueta, amb el mateix entusiasme en què s’espera 

l’arribada dels germans de sang i d’esperit: 

                                                 
452 A[ntoni] N[OGUERA]: “Els programes d’els concerts de l’Orfeó Catalá”. La Roqueta, núm. 266 (20 de maig 
de 1899), pàg. 6. 
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“Amb gran alegria fou rebuda sa nova de sa venguda de s’Orfeó a sa nostra Roqueta. Desde es dia 

en qu’es projecte se convertí en fet, molts de desitjos hem tengut de que s’acostàs s’hora arribada; 
eren impaciencies de germans qui esperen sa visita de gent de sa mateixa família. Los esperam amb 
ganes infinites d’ensaborir qualque cosa de lo molt que mos duen, ells qui se serveixen per expressar 
ses seues idees i sentiments de s’art més espiritual y més íntim: es cant, ja religiós replè de tendreses 
y onades de melodia, gran y majestuosa manifestació de s’omnipotència de Déu, ja profà, 
qu’espargeix aquell estol de cantors de sa vida veya, p’es pla y sa montanya per a ont es seu trebay és 
més digne d’admiració es escampat per tot arreu amb torrents d’harmonia, en fe vivíssima, s’esperit 
d’un poble, ses aspiracions d’una raça; ells aguanten encès, com ses antigues vestals, es foc d’amor a 
sa patria.  

Dins poques hores serán en aquesta ciutat. Que deixin entre noltros qualque cosa d’es seu esperit, y 
aleshores tal vegada s’importancia artística d’aquesta excursió se veurà eclipsada per una altra potser 

més trascendental: s’influencia política.”453 
 

Encara que Joan Alcover s’havia manifestat com un esperit moderat que navegava 

incert entre dues aigües poètiques, maldava per deseixir-se d’aquell vel soporífer que 

embolcallava l’atmosfera ensopida de l’illa i anhelava un nou despertar que arrelàs més 

lluminós i transcendent.  

Aquella primavera de 1899, Joan Alcover assistí als dos concerts que l’Orfeó Català 

oferia als mallorquins els dies 21 i 22. El diumenge 22 de maig, arribà al teatre i es 

trobà amb els amics Gabriel Alomar, Antoni Noguera i d’altres que, delerosos, s’havien 

congregat al teatre per sentir lliscar sobre la pell del seu esperit la carícia de les veus 

polifòniques, d’“aquella colla de barretines morades i vermeies i de mantellines 

blanques”454, que al matí, en travessar la Ciutat, havien despertat la curiositat dels 

ciutadans. Aquell dia, dins el silenci expectant de la sala, sonà al compàs de la batuta de 

Lluís Millet el Cant de la Senyera, que revelà ―segons la crònica d’Alomar― la força 

lírica i la fe en un ideal desconegut per als mallorquins, poc acostumats a la primorosa 

excelsitud. A aquella onada musical, que embolcallava el cor de Joan Alcover i de tot 

l’auditori, seguiren la dolcíssima tonada del Rossinyol; la cançó popular “plena d’encant 

pagesívol” de la Ploma de perdiu; Los xiquets de Valls, en memòria de Clavé; i la 

melodia simbòlica Hivernenca de Miquel dels Sants Oliver i música d’Antoni Noguera, 

que donà pas a la música religiosa.455 Més tard Gabriel Alomar es demanà si aquella 

torrentada de melodies que acabaven d’escoltar seria l’accent de tot un poble que 

                                                 
453 J[oan] A[LCOVER]: “Venguda de l’Orfeó Català”. La Roqueta, núm. 266 (20 de maig de 1899), pàg. 6-7. 
454 Gabriel ALOMAR: “Els concerts de s’Orfeó”. La Roqueta (27 de maig de 1899). Dins Gabriel ALOMAR: Obres 
Completes, op. cit, pàg. 218. 
455 Llavors cantaren l’Alleluia d’en Victoria, “que fou un crit d’alegria espiritual”, segons paraules d’Alomar, i el 
gran Credo de la missa d’en Palestrina. A la tercera part, les veus de la coral van reprendre les ressonàncies de la 
música profana, que encetaren amb una mostra de l’art germànic amb la Marxa dels moliners, de Zöllner i 
enllaçaren amb la Cançó de nois, de Grieg, La Verge bressant, de César Frank, l’Aucellada, de Jannequin. 
Culminaren aquella vetllada musical amb l’himne “solemnial i trist d’Els Segadors.” Ibídem, pàg. 219. 
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cantava son esperit.456 L’endemà, dilluns 22 de maig, assistiren encara amb més 

entusiasme al segon concert que oferia l’Orfeó Català. Les veus polifòniques de l’Orfeó 

Català culminaren apoteòsiques l’itinerari programat per l’escala del pentagrama 

musical amb les notes enyoroses de L’emigrant, d’en Vives, i l’harmonia clàssica de 

l’Himne del poeta. Però la sala s’omplí d’entusiames arborats en sentir sonar les 

cadències de La Balanguera, musicada per Antoni Noguera. Era l’ofrena sincera de 

l’Orfeó al poble mallorquí. Amb aquest homenatge a la Musa popular de Mallorca, la 

coral entonà els versos d’aquesta cançó tradicional, que sonà “carregada d’arcaisme 

suggestiu i saborós”, com si vengués a renovar el “record de ses festes hel·lèniques de la 

pagesia tradicional, sempre bona mallorquina.”457 Aquelles veus polifòniques, que 

saünyaven l’aroma de la terra, havien fet eco en el cor del poeta i l’havien guanyat. La 

flama d’amor a sa pàtria havia pres en la seva ànima com un cirial de festa, que ja 

espurnejava de manera enigmàtica els ritmes de la Nova Musa popular i, més tard, havia 

de fer brostar els versos de La Balanguera misteriosa. Al cap d’un temps, Joan Alcover 

plasmaria en els versos del sonet La cançó popular, en un gest de gratitud sincera, el 

record emocionat d’aquelles veus simfòniques de l’Orfeó Català que li havien tramès 

l’alenada d’un ardit renaixement i li havien derpertat un ardor novell, segons digué el 12 

de juny a Àngel Ruiz i Pablo: 

 
“En efecto, el paso por ésta [Palma] del Orfeó Català fué una nota caliente y animada que 

encendió en unos y renovó en otros vagas aspiraciones regionalistas, y despertó en todos más 
entusiasmo artístico del que pudo esperar el optimismo más confiado. Yo mismo, que tengo acá mi 
regionalismo algo platónico, confieso que debo a los cantos catalanes cierto ardorcillo en la sangre 

que antes no sentia.”458 
 

El poeta romàntic, que havia sentit vibrar la Musa popular en les veus de l’Orfeó 

Català,  l’havia trobada representada en la flor anònima que havia descobert al cim la 

                                                 
456 Ibídem, pàg. 218. 
457 Escoltaren “el geni finíssim i alegre d’en Mendelhson” amb la dolça tonada Si a Déu plau i la “veu dels 
sirgadors del Volga” entonà la cançó Ey ouchnem. El sant dilluns d’Otto sonà dins la sala com una broma 
alemanya i Les ballades de Lormont, de César Frank, voleiaren com alegres papallones innocents sobre el cor 
inflamat dels oients que seguí amb les notes de Rolland de Lassus amb ¡Oh quin bon eco!, com una evocació 
tendra i enyorosa de les converses infantívoles. L’Alleluia de l’oratori El Messias de Haendel culminà amb força 
emotiva la primera esplanada musical d’aquella vetllada. La segona part s’obrí amb les notes tristes del Stabat 
Mater de Palestrina, que acompanyen el Divendres Sant. Rememoraren aquella hora de dolor desfeta en plors per 
les “voltes de la catedral fosca i endolada”, coronada de misteri amb el responsori del Caligaverunt. Ben aviat el 
càntic triomfal del Sanctus de Palestrina obrí les portes als cors celestials i entrà ―segons Alomar― la “Música 
mateixa de s’Art pur, fent acalar en adoració estàtica tots els cors i tots els esperits.” Al punt sonà plena de 
“frescors matinals” la cançó dels Pescadors, d’en Clavé, i la melodia sublim del Cant dels aucells. Ibídem, pàg. 
220. 
458 Carta de Joan Alcover (datada el 12 de juny de 1899) a Àngel Ruiz i Pablo. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 762. 
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muntanya, en un dels seus recorreguts per la geografia de Mallorca amb els amics 

Miquel Costa, Miquel dels Sants Oliver, Joan Rosselló de Son Forteza, Gabriel 

Alomar... Al poema La cançó popular, Joan Alcover recorda aquell dia benaurat de 

primavera en què el seu esperit s’havia sentit transportat a les altures de l’art amb 

aquelles cadències musicals de l’Orfeó Català, al qual anava dedicat el poema. Era la 

mateixa sensació que havia sentit en pujar al cim de la muntanya i, delerós de fusionar-

se amb aquella natura prodigiosa, havia escampat la mirada pels amples horitzons, 

amarat de totes les seves aromes d’aire pur. Amb el cor saturat de sensacions novelles, 

abans de desprendre’s de la visió idíl·lica del paisatge que contemplava, el poeta es 

projecta en el sentiment del pelegrí que, amb mà nostàlgica i febrosa delectança, recull 

una flor anònima per a recordança d’aquell instant de bellesa pura: 

 
“Pujam a la muntanya, i des del cim 
als horitzons s’escampa la mirada, 
i per record, abans de la baixada, 
qualque floreta anònima collim.”    (PC, 256) 
 

“Passaren els hiverns” glaçats i, en retrobar-la groga i esmorteïda, entre les pàgines 

d’un llibre, li refresca la memòria d’aquella visió sublim “del mirador de l’alta 

serralada.” Aquella floreta anònima, que conservava intactes tota l’essència de la terra i 

totes les tradicions del poble entre els seus pètals, li retorna la màgia de l’instant i el 

perfum aromàtic d’aquella visió encantada. Amb aquella flor menuda entre les mans, 

símbol de la Musa popular, el poeta romàntic reviu de bell nou la bellesa sublim 

d’aquell concert en una escena magnificada de lirisme, perquè ella: 

 
  “Guarda la tradició catalanesca 
  la cançó popular, flor de garriga 
  que al cim de l’avior s’obrí a la llum.”      (PC, 256)  
 
Joan Alcover, que havia sentit renéixer la “imatge de la pàtria antiga” en els ritmes 

de la cançó popular, que cantaven les veus polifòniques de l’Orfeó Català, els mostrà la 

seva gratitud per haver-li descobert el perfum de la pàtria, amb els versos d’aquest 

sonet, que anys més tard figuraria entre les endreces de Cap al tard: 

   
  “La cantau, i de sobte se’n refresca 
  la dolça imatge de la pàtria antiga, 
  i sent de la seva ànima el perfum.”      (PC, 256) 
 



 332 

Tanmateix, La cançó popular no veuria la llum fins al 15 de desembre de 1903 a 

la revista Catalunya,459 en un moment en què havia esclatat la batalla del sonet.  En 

aquest context literari, que s’havia iniciat el 1902 a les pàgines de la revista Joventut, 

Joan Alcover mostrava que, enllà de qualsevol teorització, podia fusionar l’esperit de la 

Musa popular amb l’hàbit del sonet, símbol del mester poètic de la cultura, com una 

manera de reconciliar dues tendències, la culta i la popular, sota el tendal de la poesia. 

Uns dies més tard de la venguda de l’Orfeó Català, el dia 5 de juny de 1899, els 

amics del Saló Beethoven tornaren a reunir-se en íntima vetllada per honorar Rafael 

Álvarez Sereix, que acabava de ser nomenat Governador Civil de Balears. Aquell dia la 

sala estava plena de gom a gom, car, a més del nou Governador, també hi assistiren com 

a convidats els escriptors Joan Palou i Coll, Pere d’Alcàntara Penya i Constantino 

Piquer. El públic entrà i, abans de començar l’hora sagrada dels parlaments, contemplà 

la deliciosa exposició del pintor Pedro Blanes Viale (Mercedes, Uruguai 1878-

Montevideo 1926), que estava formada per catorze obres entre retrats i paisatges, apunts 

i un pastel amb el bust d’Antoni Noguera, traçat sobre cartró. Aquest retrat arrancà els 

elogis de tots els assistents, tal era l’expressió viva i el gest pensatiu que el pintor 

Blanes havia sabut plasmar en el cartró, que semblava viu. Al seu costat penjaven olis 

del vigorós Pere Cáffaro Jaume (Campos 1866-Palma 1959), del modernista Antoni 

Gelabert Massot (Palma 1877-Deià 1932) i del romàntic Delgado.460 Enmig del 

murmuri d’elogis, sorgits com una cascada dels llavis dels assistents, que contemplaven 

encisats aquelles pintures, ressonà la veu de Joan Alcover, el qual, com un director 

d’orquestra, demanà silenci al grup de quaranta amics abans d’iniciar l’acte i tots alhora 

emmudiren expectants. Pere d’Alcàntara Penya encetà la partitura amb la lectura del seu 

poema La formiga, publicada l’endemà al diari La Última Hora sota el títol Amunt.461 

Rafael Ballester polsà la nota més greu de l’escala musical amb la traducció de Ensayo 

crítico de Taine acerca de la España de la decadencia, un estudi brillant que reflectia el 

positivisme de l’època. Miquel dels Sants Oliver va reprendre la nota lírica d’aquesta 

partitura amb un fragment del Poema-crónica del siglo XIV, que fou molt aplaudit pel 

públic. Gabriel Alomar entusiasmà els assistents amb l’Horaciana, més tard inclosa 

                                                 
459 Revista Catalunya, núm. 23 (15 desembre 1903), pàg. CDXCVIII. 
460 Notícia ressenyada per un tal Argos a la secció “Veladas íntimas, En el Saloncito Beethoven” del diari  La 
Última Hora (dimarts, 6 de juny de 1899), edición de noche. [ARM-JA, 497]. També recollit per Damià Pons i 
Pons: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1906), op. cit., pàg. 291. 
461 Publicat amb el títol Amunt al diari  La Última Hora (dimarts, 6 de juny de 1899), edición de noche. [ARM-
JA, 497]. 
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dins la secció Sonates Primerenques de La columna de foc, que tenia el mèrit celestial 

de semblar una traducció per l’harmonia de la seva forma augusta. Aquella nit de 

clarors esgrogueïdes, quan Gabriel Alomar acabà de recitar el seu himne a la Poesia 

d’esplendor immortal, Joan Alcover encetà el seu cant musical, segurament La llengua 

pàtria, publicat el 7 d’octubre a les pàgines de La Roqueta. Amb veu vigorosa, enfilà 

les notes del seu càntic amorós a la llengua pàtria, cisellades amb ressons poètics de la 

Llengua materna del llibre Focs follets de Marià Aguiló. Si Marià Aguiló a La 

llengua materna la invocava perquè vengués a refrescar els seus llavis de poeta 

nostàlgic i retornar la dignitat oblidada a la llengua catalana, Joan Alcover cercava al 

fons del seu esperit tardoral espurnes d’una inspiració novella per consangrar-li la 

bellesa de la joventut. 

A La llengua pàtria el nostre poeta, conscient que havia consagrat els millors 

anys de la seva vida a la Musa castellana, es declarava fondament enamorat de la Musa 

catalana, l’única que li podia arribar fins a la rel del cor. Encara que sentia el seu perfum 

embriagador per les venes, el poeta consirós es demanava què podria donar-li a la tardor 

dels seus dies. Un amor capvespral, que tenia la rara virtut de fer brostar com en una 

nova primavera els millors fruits de la vella soca ensopida, perquè fins llavors el poeta 

vivia esqueixat entre les dues muses que, simbòlicament, identifica amb Lia i Raquel, 

les dues esposes de Jacob: 

 
“A la musa castellana 
mos anys millors he donat, 
d’una altra musa germana 
fondament enamorat. 
 
Què podré donar-li ara, 
per la tardor ensopit? 
Qualque cosa bull encara 
al fons de mon esperit. 
 
Llengua de perfums masella 
tal volta, amb rara virtut, 
com una pluja novella 
me torni la joventut. 
 
Sols ella arribar podria 
de mon cor fins a la rel. 
Si altra esposa fou ma Lia, 
ella serà ma Raquel.”        (PC, 353) 
 

Joan Alcover reprenia la història del Gènesi en què Jacob, enamorat de Raquel, 

la filla petita de Laban, s’hagué de casar primer amb Lia, la filla major, i servir set anys 

més al seu sogre per poder unir-se en matrimoni amb Raquel a la qual estimà més que 
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Lia.462  La llengua pàtria, escrita el 1899, deu anys abans de la publicació de Cap al 

tard, és la primera manifestació del canvi de veu que s’estava produint a l’interior del 

poeta. En aquestes quatre quartetes de versos heptasíl·labs i rima encadenada, com en 

una cançó popular, Joan Alcover expressa, per una banda, l’esperit diglòssic que fins ara 

ha guiat la seva ploma i, per altra banda, la voluntat del poeta de consagrar-se a la tardor 

dels seus dies a la Musa catalana, de la qual es declara fondament enamorat, car és 

l’única que pot arribar fins a la rel del seu cor. Així aquesta llengua “de perfums 

mesella” és presentada com una donzella delicada que té la màgia de refrescar el vell 

cor del poeta. Amb els símbols bíblics de les dues germanes Lia i Raquel, les dues 

esposes de Jacob, Joan Alcover expressa la seva bigàmia lingüística: Lia és la musa 

castellana, a la qual va estar unit durant molts d’anys i d’aquesta unió sorgiren quatre 

llibres en llengua castellana; Raquel és la musa catalana, de la qual havia estat sempre 

enamorat, encara que no consumà aquest amor fins a la maduresa, quan el poeta 

comprengué que era l’única via d’expressió del seu jo més íntim. La unió amb aquesta 

musa li donà una obra més breu, però fou la més estimada i la més intensa. Josep M. 

Llompart explica com es va produir la superació del procés diglòssic a partir dels 

símbols de les dones bíbliques Lia i Raquel. Així, apunta que:  

 
“el símbol de Lia i Raquel té unes connotacions ben significatives. Lia era lletja i fecunda; va 
carregar Jacob de fills, va esser mare de tribus i de generacions. Raquel, en canvi, era bella; però 
només va donar a Jacob dos fills (això sí, els més estimats). De fet, Lia, la mare de família, la 
mestressa de la casa, ocupa en el terreny pragmàtic una posició de superioritat, per bé que Raquel 
se’ns mostri superior en el pla ideal del sentiment. En el fons, el poeta tradueix una mentalitat ben 
ajustada a la pauta diglòssica. En el pla de la realitat, el castellà (Lia) és la llengua alta, i el català 
(Raquel) la llengua baixa. Només dins l’àmbit exclusiu del sentiment, en virtut del mecanisme que 
els sociolingüistes anomenen idealització compensatòria, s’inverteix la pauta originària i el català 

ocupa el nivell superior.” 463 
 

El públic aplaudí entusiasmat aquell càntic d’amor a la llengua materna. Al punt, 

el poeta enamorat de la seva pàtria es treia de la butxaca unes planes, que duia escrites 

per presentar Rafael Álvarez Sereix en aquella vetllada del 5 de juny de 1899. Parlà 

d’aquest foraster captivat pels encanteris de l’illa, que conegué dels llavis del poeta 

quan anà d’excursió a Castella. Feia poc que havia vengut a Mallorca com a nou 

Governador Civil de Balears. Joan Alcover, però, el presentà al saló com un amic, com 

un germà i com un amant de l’art en un breu retrat que deia:  

   

                                                 
462 Gènesi: 29, 15-29. 
463 Josep M. LLOMPART: “Cap al tard de Joan Alcover”, dins Retòrica i Poètica, II  (Palma de Mallorca: 
Editorial Moll, 1982), pàg. 37-38. 
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“El senyor Álvarez Sereix, foraster empeltat de mallorquinisme, comença a entendre la nostra 
llengua; nosaltres entenem la seua. [...]  
  El senyor Álvarez Sereix no és un hoste, és un germà.  
  Ens coneixem de fa estona. De la seva constància amb els amics, verament llegendària, de la 
seva traça per agombolar els cors enyoradissos qui a l’altra banda del mar se confien a la seua 
hospitalitat generosa i comportívola, jo en sé la nota. He trescat amb ell per viles i terres de 
Castella amb la tristoreta malaltissa que en els infants de la nostra Illa, tots tocats un poc 
d’aviciadura, ens sol perseguir a fora de casa; i vos dic que el senyor Álvarez Sereix podria ésser 
fundador d’un nou ordre de cavalleria espiritual que es consagràs a fondre les boires de la 
migrança en el front dels pelegrins desficiosos. Jo parlava de lo que sempre solem parlar els 
mallorquins: de Mallorca; i la curiositat muda i escoltívola pintada en els ulls del nostre amic, 
oberts, davant la imatge de les viles i costums i costes i muntanyes, qui passava una volta i una 
altra, vengués o no vengués bé, per la nostra conversa, era la més delicada mostra de benvolença 
que pot afalagar la tendresa exclusivista dels fills de la Roqueta. Així l’amable cicerone, deixant-
se dur per la fantasia malinconiosa del foraster a sa llunyana pàtria, anant-li per les seues, guanya 

l’atenció i la simpatia de l’excursionista envers les coses de la terra externa que l’hostatja.”464   
 

El nou Governador venia a Mallorca amb l’aurèola de ser un esperit delicat i 

sensible, obert a les arts i a tota casta de coneixements: “un viciós de les taules de l’art i 

de la poesia, qui no es cansa de buidar-ne tasses; un golós de les festes de l’esperit.”465 

Álvarez Sereix era el director de la Revista Contemporánea, a les pàgines de la qual 

Joan Alcover havia vist imprès el seu poema Lálage per iniciativa de Víctor Balaguer, 

quan era diputat a les Corts espanyoles. Joan Alcover el presentava com un “dels 

nostres”, un entusiasta que es donava “amb cos i ànima a les aspiracions generoses, dels 

qui, tot parlant de les cabòries ideals fins a tenir la gargamella eixuta i les orelles 

calentes, perden la tramontana de vista i deixen refredar les olles de les cuines 

filistees.”466 Assenyalava que rere l’uniforme de “Jefe Superior d’administració”, 

s’amagava un devot de l’església de l’art, que Joan Alcover perfilava en el seu discurs 

com “un finestró obert al meravellós imperi de l’harmonia, per on pasturen les ombres 

immortals dels grans artistes.” Aquí, en aquest petit refugi, els amants de les arts es 

reunien per escalfar-se en el foc de la poesia i desprendre’s de la fredor, que planava 

arreu i entumia el cor i el cervell dels esperits eixuts. En aquest temple sagrat de l’Art 

del Saló Beethoven, Joan Alcover, com havia fet Santiago Rusiñol al Cau Ferrat de 

Sitges, exclamava, atiat per la febre de l’ideal que movia l’esperit d’aquells homes del 

Saló, aquestes paraules, banyades d’ímpetu modernista: 

 
“Per açò venim a replegar-nos dins aquesta artística barraca, batiada amb el llinatge d’un gran 
ationador del foc sagrat; i malavetjam portar-hi estellicons i llenya menuda, seguint l’exemple dels 

                                                 
464 Discurs de Joan Alcover en el Saloncito Beethoven, reproduït a les pàgines de La Última Hora (6 de juny de 
1899). Discurs inclòs en les OC, pàg. 135-137. 
465 Ibídem. 
466 Ibídem. 
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jornalers de pagesia, qui quan, acabada la feina, fan el camí cap a ca seua, no hi solen arribar amb 

les mans buides.”467 
 

Quan Joan Alcover acabà el seu discurs, brindà a la salut del simpàtic director de 

la Revista Contemporánea, que s’aixecà amb el somriure amatent. El foraster de 

Mallorca explicà als amics del saló quina havia estat la seva relació amb Mallorca i que 

l’havia coneguda amb el tracte que havia tengut amb alguns escriptors. El primer 

contacte li havia vengut per la correspondència amb Josep M. Quadrado; després, quan 

va conèixer Joan Alcover a Madrid a la tertúlia literària de Luis Vidart, s’aproximà a les 

belleses de l’illa amb la mateixa passió amb què les hi dibuixava la paraula encisada del 

nostre poeta. Álvarez Sereix, seduït per les dots oratòries de Joan Alcover, volgué 

donar-lo a conèixer en una vetllada a l’Ateneo de Madrid, que no es pogué realitzar per 

motius familiars. Més tard ―explicava― conegué de prop els textos literaris dels 

escriptors mallorquins quan formà part de la comissió executiva, impulsada per Baltasar 

Champsaur i presidida per Antoni Maura, que pretenia publicar un àlbum per tal de 

socórrer les víctimes de l’explosió de Rebellín: 

 
“Hace años estuve en correspondencia con el ilustre D. José M. Quadrado; después conocí en la 

tertulia literaria de don Luís Vidart a Juan Alcover, intimamos y en mi deseo de que supieran en la 
corte lo mucho que vale, preparé una velada en el Ateneo, que hubo de suspenderse, porque una 

desgracia de familia obligó a nuestro amigo a regresar precipitadamente de Madrid...”468 
 

  Álvarez Sereix tancà el relat sobre els lligams que l’unien amb Mallorca amb 

una referència breu a la Renaixença literària, sorgida dels Jocs Florals, com l’autèntica 

manera d’entendre el nacionalisme regional. El nou Governador defensava un 

regionalisme literari que, nascut a l’empara del lema “Pàtria, Fe i Amor”, res tenia de 

separatista, ans al contrari reforçava la bandera nacional amb tots els seus colors. Quan 

el nou Governador acabà el seu discurs, els comensals s’assegueren a la taula, 

sensualment decorada, per assaborir totes les delícies d’un paladar refinat, que oferia un 

gall d’indi trufat, panades, entremesos, formatges de Rochefort, paté foiegras, dolços, 

maduixes i gelats. Aquell dia, la vetllada s’allargà en aquest espai màgic fins a ben 

entrada la nit, solcada per la màgia de la música de Marquès, Noguera i Grieg i per la 

conversa inflamada de Joan Alcover i d’Àlvarez Sereix. 

Rafael Álvarez Sereix, per la seva sensibilitat poètica i per les seves idees 

vagament regionalistes, va aconseguir establir un corrent de simpatia i de bona amistat 

                                                 
467 Ibídem. 
468 Discurs d’Álvarez Sereix en el Saloncito Beethoven, reproduït a les pàgines de La Última Hora (6 de juny de 
1899). 
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amb el grup dels intel·lectuals de l’illa i amb la gent de La Almudaina. Una bona 

amistat que es reflectí nombroses vegades i de manera especial el 25 del bell octubre de 

1899. Aquell dia, Rafael Álvarez Sereix reuní a les estances del Govern Civil alguns 

intel·lectuals i periodistes de l’illa per celebrar la seva onomàstica. Miquel dels Sants 

Oliver brindà en mallorquí a petició del governador; Gabriel Alomar parlà de les 

tasques dels governadors de província; el republicà Lluís Martí anà més lluny que els 

seus companys en exposar la conveniència que el govern central escoltàs les 

reclamacions de les províncies i reaccionàs a favor d’un estat federal. Álvarez Sereix 

agraí les paraules d’aquells amics que van parlar-li de manera tan franca i oberta. 

Després el Governador llegí el poema bellíssim Lo foraster a Mallorca. 

Ja feia un any, el 1898, que s’havia celebrat la primera Festa de Santa Cecília de 

la Capella de Manacor, que naixia sota el signe modernista per renovar el cant coral, 

amb el qual hom pretenia elevar l’esperit per damunt de la grisor quotidiana. La festa, 

que tenia lloc cada any, era un fòrum cultural que aplegava artistes i escriptors d’arreu 

de Mallorca, molts dels quals eren assistents habituals del Saló Beethoven. Cada any 

bona part d’aquests intel·lectuals es desplaçaven en tren fins a Manacor per gaudir de la 

festa de Santa Cecília, que s’iniciava al matí amb una missa cantada per la Capella de 

Manacor i el sermó, adesiara en boca d’algun religiós destacat, que dibuixava el 

panegíric de la santa i sovint relacionava les excel·lències de la música religiosa com un 

mitjà per recobrar la fe. Tanmateix era una festa cultural que culminava el capvespre 

amb una vetllada lírica i musical en el teatre Victòria.  

El 17 de desembre de 1899, quan se celebrà la Segona Festa de la Capella de 

Manacor, Joan Alcover hi assistí amb Miquel Costa i Llobera, Gabriel Alomar, Antoni 

M. Alcover, Miquel Sarmiento, Rafael Ballester, Fèlix Escalas, Antoni Noguera, el Pare 

Eustoquio Uriarte, Miquel dels Sants Oliver i Rafael Álvarez Sereix. Arribaren en tren i, 

aquell matí, assistiren a l’ofici religiós, dedicat a Santa Cecília, que celebrà Antoni M. 

Alcover. Cap al tard, refugiats en aquell teatre, com si fos un lloc sagrat, després 

d’escoltar l’Himne de la Capella, es desenvolupà la segona vetllada literària i musical 

de la Capella de Manacor, que fou encetada per la lectura de poemes inèdits de Miquel 

Costa i Llobera, de Miquel dels Sants Oliver i de Gabriel Alomar. Aquell dia Joan 

Alcover llegí el poema La llengua pàtria, on es declara fondament enamorat de la musa 

catalana. Segons Damià Pons, tots els poemes que es van llegir aquell dia tractaren la 

defensa de la llengua:  
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“El contingut dels quatre poemes anava en el mateix sentit: apologia de la llengua i de les 
cançons populars del país, considerades ambdues com els elements més genuïns 
d’autoidentificació de la col·lectivitat, i de la Capella de Manacor, en la mesura que amb la seva 
tasca contribuïa decisivament a dignificar-les i a retornar-les al poble, que era víctima de la invasió 

d’unes cançons forasteres despersonalitzadores.” 469 
 

Els discursos de Fèlix Escalas, d’Antoni M. Alcover i del Pare Eustoquio de 

Uriarte enllaçaren la vetllada poètica amb les veus musicals de la Capella de Manacor, 

que, aquella nit enfervorida, varen interpretar El cant dels ocells, Els Segadors, La 

sesta, L’emigrant, Muntanyes del Canigó i Fill d’ànima, poema de Joan Alcover que 

fou musicat per Antoni Noguera. Fill d’ànima era el poema que Joan Alcover dedicà al 

músic, amb els versos del qual el poeta volia manifestar-li la seva admiració. 

Els bons amics de la Sala Beethoven es tornaren a reunir a principis de gener de 

1900, dos dies després de l’Epifania. Aquells artistes enamorats de l’art es refugiaren en 

el foc de “l’artística barraca” per escoltar les notes d’Antoni Noguera, que va interpretar 

al piano algunes de les seves melodies més belles i més refrescants, i les harmonies 

d’Enric Masriera, vengut de Barcelona a propòsit per donar a conèixer algunes de les 

seves composicions, que foren molt aplaudides. Aquella vetllada, en aquest santuari de 

l’art, Joan Alcover llegí amb gran emoció els versos de �oche de Reyes i un fragment 

d’El asno de Maese Gil. 

Quan arribà la primavera de 1900 amb aires de poesia i notes musicals, 

l’Ajuntament de Palma el dia 23 d’abril es vestí de festa per celebrar el nomenament del 

poeta Jeroni Rosselló com a Fill Il·lustre de Palma, que havia estat acordat per 

unanimitat pel Consistori el novembre de 1899. Enmig d’una Sala de Sessions plena de 

gent, Joan Alcover llegí el discurs panegíric d’homenatge i Miquel Costa recità el 

poema A l’insigne poeta i lul·lista Jeroni Rosselló. Per aquesta avinentesa els poetes 

mallorquins volgueren festejar aquest honor al qual s’afegiren quatre músics valencians 

que havien vengut a Mallorca: Chavarri, Trilles, Fillol i Domenech. Els dies 20 i 24 

d’aquell mes els poetes de la casa Joan Alcover, Oliver i Alomar recitaren algunes 

de les seves composicions en honor a aquells visitants que també interpretaren algunes 

peces musicals de Trilles, Schumann, Beethoven i Noguera. Al cap d’uns dies, el 7 de 

maig de 1900, La Última Hora reproduïa un article de Las Provincias, en què 

l’escriptor modernista i musicòleg Eduard López Chavarri comentava la lectura poètica 

de Joan Alcover d’aquella vetllada honorífica: 

 
                                                 
469 Damià PONS I PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1906), op. cit., pàg. 308. 
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“Oí la lectura de algunas poesías del notable poeta Juan Alcover, versos fáciles y que tienen 
notable poder sugestivo, ideas hermosas y expresadas con feliz palabra: Lálage, leída por el autor, 
resultaba doblemente bella. Es Alcover poeta que siente profundamente el espíritu de la tierra, sin 
que se encierre en un exclusivo regional[ismo] egoista; antes al contrario, sus versos en castellano 
expresan a maravilla ese espíritu popular y contribuyen a hacerlo más comprensivo y general. De 

este modo, propios y extraños pueden saborear el ambiente íntimo del país.”470  
 

Però no tot foren discursos i lectures poètiques en recintes foscos i tancats, sinó que 

enmig d’aquesta florida cultural, els nostres poetes, enamorats del paisatge de Mallorca, 

organitzaren una expedició a l’avenc de Son Pou de Coanegra, de Santa Maria del 

Camí. Així, el 25 de juny d’aquell 1900, els amics Joan Alcover, Miquel Costa, Miquel 

dels Sants Oliver i Mossèn Antoni M. Alcover, guiats per Joan Rosselló de Son Forteza, 

partiren vers la Serra per veure l’Avenc de Coanegra. Miquel Costa, en veure la boca de 

l’avenc oberta a “la claror de l’alta finestra zenital”, quedà tan impressionat pel misteri 

que desprenia la rodona d’aquest penyal, que al cap de pocs dies bastí el poema L’Avenc 

de Coa �egra.471   

Arribaren les festes de Nadal envoltades de música i de lirisme. En aquest ambient 

festiu, el 22 de desembre de 1900, se celebrà la tercera Festa de Santa Cecília de la 

Capella de Manacor. Els artistes tornaren a viatjar en tren per assistir a la cerimònia 

religiosa matinal, que oficià Antoni M. Alcover al compàs de les notes musicals de 

Victoria i de Palestrina. Aquell dia Enric Granados, que era a Mallorca, també hi assistí 

i, en acabar l’ofici, ofrenà els assistents amb la seva música, que interpretà a l’orgue de 

l’església de Manacor. Cap al tard els poetes Miquel Costa, Miquel dels Sants Oliver, 

Gabriel Alomar, Fèlix Escalas, Miquel Sarmiento, Álvarez Sereix i Joan Alcover, entre 

d’altres, recitaren  poemes i llegiren parlaments. Altre pic les veus polifòniques de la 

Capella de Manacor cantaren l’Himne de la Capella, La sesta, L’emigrant i Fill 

d’ànima. Al compàs del piano sonaren les peces d’Enric Granados i Leon Moreau, que 

entusiasmaren aquell públic de sensibilitat primfilada d’intel·lectuals i d’artistes. 

 

JOAN ALCOVER RETRATA JERONI ROSSELLÓ A L’AJUNTAMENT DE 

PALMA 

 
Per aquells dies Palma vivia una esplendorosa florida cultural i Joan Alcover 

s’erigia com una de les veus més carismàtiques, que sabia guiar, com un director 

                                                 
470 Ibídem, pàg. 294, nota 132. 
471 Bartomeu TORRES GOST: Miguel Costa y Llobera 1854-1922. Intinerario espiritual de un poeta (Barcelona: 
Editorial Balmes, 1971), p. 229. 
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d’orquestra simfònica, la música i la dansa d’aquell auditori artístic, repartit entre les 

vetllades íntimes del Saló Beethoven i les tertúlies dominicals de casa seva. Aviat la 

seva veu va ser una de les més sol·licitades i la seva paraula, escoltada en diferents 

fòrums, es convertí en un punt de referència entre els poetes i els intel·lectuals d’una 

època que semblava renéixer de les cendres. Joan Alcover seguia immers en les tasques 

de l’Audiència i en els quefers poètics i s’afanyava amb elegància per atendre, amb 

esperit diligent i abnegat, totes i cadascuna de les demandes que li feien.  

El 29 de novembre de 1899 l’Ajuntament de Palma acordà declarar fill il·lustre de 

la ciutat Jeroni Rosselló, que llavors estava molt malalt. Hom designà Joan Alcover per 

bastir el bell retrat biogràfic de l’eminent lul·lista i poeta de la Renaixença. Joan 

Alcover acceptà aquest compromís amb gust per l’amistat que l’unia amb l’autor de Lo 

Joglar de Mallorca (1862) i el dia esplendorós de Sant Jordi, el 23 d’abril de 1900, llegí 

a la Sala de Sessions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Palma el discurs d’homenatge 

a Jeroni Rosselló, que fou molt lluït. 

 Joan Alcover parlà amb veu emocionada de la personalitat essencialment regional 

del poeta romàntic, “lligada amb la restauració de la llengua i de la literatura pàtries.”472 

Enmig d’aquella sala acolorida i plena de gent, exposà davant l’auditori que 

l’Ajuntament, en donar-li l’encàrrec d’esbossar el retrat de Rosselló, “va recomanar-me 

també l’ús de la llengua materna”473 per al compliment d’aquesta tasca, perquè el 

venerable escriptor va saber estimar amb vera passió la llengua de Ramon Llull, 

d’Eiximenis i d’Ausiàs March.  

Aquell dia l’orador Joan Alcover, com un fervent sacerdot, va enfilar amb 

enyorança la semblança de Jeroni Rosselló i traçà amb brillantor la seva carrera literària 

i el gran servei que havia fet a les lletres catalanes. Joan Alcover, que havia guaitat en la 

vida del poeta i havia fullejat la seva obra, trobà “confirmat aquest doble concepte del 

literat i del patrici, confosos al calor d’un sentiment que escalfa i ungeix totes les 

pàgines de la biografia del mestre.”474 Emprenia la biografia de Jeroni Rosselló des dels 

inicis de la seva joventut, en què havia excel·lit part damunt dels joves de la seva edat 

pels coneixements històrics i per l’amor a la poesia, fins a la consagració del mestre que 

retratava. Assegurava que ben prest “ja es distingia per l’amor a l’estudi, per 

l’espontània i dolça submissió del pensament, madur abans d’hora, a la disciplina de 
                                                 
472 Vegeu Joan ALCOVER: “En Jeroni Rosselló. Discurs llegit en la Sala de Sessions de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de Palma de Mallorca, el dia 23 d’abril de 1900”, OC, pàg. 137. 
473 Ibídem. 
474 Ibídem, pàg. 137. 
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l’escola, i per aficions, impròpies de la infantesa, a lo que ara anomenaríem folklorisme 

popular, primerenques mostres de l’esperit investigador i el delicat temperament 

artístic.”475 Amb aquests principis bàsics, Joan Alcover encetava la biografia d’un home 

notable que havia destacat per la investigació, per la “seva diligència, filla de la fonda i 

vera passió per les lletres en totes ses manifestacions, incloses aquelles qui no 

enlluernen les multituds profanes ni afalaguen l’amor propi del jovent.”476 Virtuts totes 

assenyalava Joan Alcover que havien fet de Jeroni Rosselló un personatge singular 

de la joventut de la seva època, perquè havia sabut agermanar la investigació erudita 

amb la creació literària. Joan Alcover assenyalava que tots aquests valors intel·lectuals 

de Rosselló, havien estat resolts amb un gran esforç de voluntat i de sacrifici personals, 

car per poder-los realitzar el poeta erudit havia hagut de robar hores a la son i a la fatiga. 

I amb aquesta dificultat i esforç de superació havia pogut consagrar totes aquestes hores 

d’estudi en detriment de l’oci i àdhuc de la salut. El nostre orador afirmava tot 

sentint-se emmirallat en l’espill de Jeroni Rosselló que, si l’ofici de lletrat sovint 

eixuga la vena literària de l’artista, no havia aconseguit apagar la vocació vigorosa del 

poeta erudit, sinó que, a força de sacrifici i de voluntat, l’havia mantenguda viva: 

 
“Laboriositat que mai serà prou agraïda pels qui sabem que eren hores robades al descans les 

que En Jeroni Rosselló podia consagrar a sos treballs històrics i literaris, treballs qui 
representen, pel qui ha de guanyar-se la subsistència esprement gota a gota son cervell damunt 
el paper sellat, una resta de les fonts de benestar material i tal volta un escurçament de la vida. 
No hi ha carrera més incompatible que la d’advocat amb tota devoció qui demani esforç 
d’intel·ligència. Encara que la majoria de negocis sotmesos a la direcció del jurisconsult sien 
d’entitat subalterna, exigeixen la mateixa curolla, activitat i vigilància, gasten el mateix 
combustible que els problemes verament facultatius. [...] En Jeroni Rosselló, quan deixa la 
feixuga càrrega dels processos, té voluntat, energia, passió per a entregar-se en cos i ànima a la 
febre de fondes especulacions, com qui surt d’una mina i s’enfonsa dins una altra sense haver 
dessuat, digueu-me si no suposarà una vocació de les més ardents i admirables aquest doble 

consum de l’oli de la vida.”477 
 
 Joan Alcover anotava que, com a erudit, Jeroni Rosselló, de totes les pàgines 

històriques que havia consultat, sols les que parlaven de Ramon Llull l’havien seduït 

amb gran força. I a l’obra lul·liana havia dedicat hores d’estudi amb l’afany històric de 

perfilar la seva figura i de recuperar algunes de les seves joies poètiques. Joan Alcover 

assegurava que, si els estrangers s’havien sentit atrets per la figura sublim de Ramon 

Llull, amb més motiu s’hi havia sentit Jeroni Rosselló, el poeta romàntic, nascut a l’illa, 

el pensador, l’artista, el gran enamorat de les coses de la terra, que havia copsat la 

                                                 
475 Ibídem. 
476 Ibídem, pàg. 138. 
477 Ibídem, pàg. 139. 
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immensitat de pensament, el pèlag d’amor a Déu que vessava de l’ànima del Doctor 

Il·luminat. En aquest sentit, Joan Alcover apuntava que “En Jeroni Rosselló fou des de 

l’adolescència patge i cavalier servente de la glòria lul·liana, pelegrí de la immensa 

boscúria, a penes explorada, qui va brostar del pensament d’En Llull.”478 

Les primeres investigacions del lul·lista donaren com a fruit un estudi bibliogràfic 

destinat a la Biblioteca Nacional, titulat Biblioteca lul·liana, que serví com a font 

d’informació a Amador de los Ríos per a la seva Historia de la Literatura Española i al 

jove Rosselló li valgué la plaça de bibliotecari. Aquesta diligència per l’estudi de Llull 

el 1859 el dugué a la publicació de les Obres rimades en català provençal del Doctor 

Il·luminat, “acompanyades d’una completa biografia, il·lustracions expositives i 

crítiques i un glossari de mots antiquats.”479 Joan Alcover assenyalava que el propòsit i 

“l’ambició del col·leccionista” de Llull no s’aturava amb les Obres rimades, sinó que 

era vastíssim i volia abraçar la publicació de tots els textos originals de Llull, empresa 

que es veié truncada pel fuet de la malaltia, que l’assaltà en plena eufòria lul·lística.  

 Al costat del fervor lul·lià, l’amor per les coses de la terra comentava Joan 

Alcover el dugué, el 1870 a la recopilació dels Poetas Baleares dels segles XVI i 

XVII. Joan Alcover assegurava que “l’interès d’aquest aplec és més històric que 

literari”, perquè “El poeta, canti lo que canti, ha de nodrir sa fantasia en la vida que viu, 

ha d’expressar-se fidelment a si mateix.”480 

 A la poesia estantissa i a la manca de vitalitat que vessa el llibre dels Poetas 

Baleares, Joan Alcover hi oposava els perfums i la florida ufana de les Flors de 

Mallorca, l’antologia poètica d’autors del segle XIX, que Rosselló donà a la llum el 

1873. El pas d’una poesia morta a una plena de vida era marcat per Joan Alcover amb 

gran entusiasme, tot assenyalant que la diferència es devia a l’esperit dels poetes que 

havien begut en els mugrons de la terra i de la llengua pròpies.  

 Arribats en aquest punt del discurs, de la reflexió de la poesia aplegada per 

Jeroni Rosselló, Joan Alcover procedia a perfilar el treball del poeta de Hojas y flores, 

escrites el 1853. Són segons Joan Alcover “variacions de temes melòdics 

predilectes d’aquella generació” i “tenen els tons més tendres que vigorosos, 

                                                 
478 Ibídem, pàg. 140. 
479 Ibídem. 
480 Ibídem, pàg. 142. 
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l’allanguiment de formes de l’adolescència, on encara no es dibuixa la personalitat 

definitiva del poeta.”481  

En parlar de Hojas y flores, el primer llibre de Jeroni Rosselló, escrit en castellà, 

Joan Alcover va reprendre el debat entre les dues muses, que llavors se’l disputaven a 

La llengua pàtria. En el mirall del poeta erudit, Joan Alcover potser hi veia reflectit el 

seu drama personal, perquè afirmà que, quan “el jove mallorquí” Jeroni Rosselló obrí 

“els ulls a la vida literària”, s’havia vist aclaparat “entre els dos llenguatges qui el 

sol·licitaven.” Joan Alcover, que s’havia erigit en l’intèrpret dels sentiments de Jeroni 

Rosselló, s’identifica amb l’ànima del poeta, que durant els inicis de la seva joventut es 

va debatre esqueixada entre aquests dos amors, entre els dos idiomes literaris sota 

l’imperi de la diglòssia més pura: 

 
“L’un era la llengua de la intimitat, de l’amor, de l’oració, de la confidència, la qui anava del cor a 

la boca, sense haver passat, encollida i temorega, per la duana gramatical que el mestre d’escola ens 
ficava a tots en el cervell; l’altre era la llengua emmidonada de les exterioritats més o menys teatrals 
o cerimonioses. L’un era la llengua viscuda, l’altre la llengua apresa, empelt qui per a uns aferrava, 
per a altres no. Mes cal confessar que la primera, allunyada cada volta més de les pures tradicions i 
fins de les fonts genuïnament populars, fora d’il·lustrar estampes devotes, no passava d’ésser una 
mestresseta qui arreplegava les murmuracions del barri, una corredora qui deixava per davall les 
portes fulles qualque pic enginyoses, però sempre desenfreïdes, de la musa clandestina. An aquests 
oficis estava reduïda literàriament la nostra llengua. No hi havia més llengua literària que la 

castellana.”482 
 

Joan Alcover assenyalava que, malgrat aquestes consideracions genèriques, un cert 

aire de família, d’idealitat honesta i de puresa de sentiments plana per tota l’obra poètica 

de Rosselló. Però el “títol més alt i legítim, el fonament més ferm de la seva reputació, 

havien de ser segons Alcover les poesies catalanes.” Assegurava que el canvi vital 

de la nova florida poètica, en la qual navegava Jeroni Rosselló, es devia a la concepció 

lírica del romanticisme i al seu impuls, perquè: 

 
“El romanticisme restablí la comunicació entre l’artista i l’home, entre l’home i la terra qui el 

nodria, entre les fulles i les arrels, entre el poble i la tradició, entre la vida i els horitzons on se 
movia dins el temps i dins l’espai, revingueren les fonts naturals i eternes del sentiment, esclataren 
els aubellons de la sinceritat. I darrera la reivindicació de la personalitat individual vingué el 
despertament de la personalitat col·lectiva, com darrera les petites ondulacions vénen les més 

amples ondulacions concèntriques, quan cau la pedra en l’aigua adormida de l’estany.”483  
 
Així, segons Joan Alcover, la florida romàntica assaonà l’esperit de Jeroni Rosselló 

perquè cultivàs amb el vigor de la llengua materna les poesies catalanes, aplegades el 
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1862 al volum Lo Joglar de Mallorca. “Escrites quasi totes a l’estil de la balada”, “quan 

no són històriques per l’assumpte, ho són pel colorit i la vestidura”, i algunes són 

“personificacions simbòliques d’idees i sentiments,” que “recorden la filiació lul·liana 

de l’autor.”484 

 Abans d’acabar el retrat biogràfic de Jeroni Rosselló, Joan Alcover evocà com, 

trenta anys enrere, quan encara era ben jovenet, havia descobert la poesia d’aquest 

mestre, com els jorns de frescor i de serenitat el venerable mestre l’havia acollit amb 

afectuosa benvolença a l’ombra de casa seva com a un vell amic. 

Les paraules de Joan Alcover arrelaren en aquell auditori (segons es desprèn de la 

carta a Joan Lluís Estelrich, anotada una mica més avall), que potser tímidament obria 

els ulls a la nova realitat literària, perquè els seus mots anaven del cor a la boca, 

vessaven el foc de la sinceritat i duien la llavor d’un vent primaveral. Era l’època de la 

florida modernista, en què els artistes retornaven a les essències més pures de l’art i 

Joan Alcover, immers en aquesta onada, assenyalava que el poeta ha de ser fidel a si 

mateix, tal com propugnaven els modernistes, tant pel que fa a l’expressió de la llengua 

com pel que fa a les tendències artificioses de l’art per l’art: 

 
“El poeta, canti lo que canti, ha de nodrir sa fantasia en la vida que viu, ha d’expressar-se fidelment a 
si mateix; i per no haver obeït an aquesta llei els poetes de què tractem, ciutadans de la colònia 
quimèrica on se donen cita les imaginacions desarrelades, per haver imposada a llur esperit una 
proscripció perpètua de la pàtria natural, tancant els ulls a la naturalesa palpitant i viva i obrint-los a 
artificials i descolorides perspectives, per força havien de tenir una veu com a de falset qui no diu res 
a l’ànima, amb tot i ésser qualcuns d’ells hàbils metrificadors i homes de cultura i enginy estimable.” 

485 
 

Amb aquestes paraules flamejants l’orador, com a l’antiga Roma, va saber mantenir 

viva l’atenció d’aquell públic que rebia aquell càntic, que refrescava llurs cors ensopits. 

Sis dies més tard, el 29 d’abril, Joan Alcover comentava, amb gran satisfacció, a l’amic 

Estelrich l’acollida efusiva que el seu discurs d’homenatge a Jeroni Rosselló havia 

causat a la Sala de l’Ajuntament de Palma i alhora li comunicà que, a més a més, a 

mitjan parlament, havia volgut evocar l’obra que Menéndez y Pelayo havia realitzat 

sobre Ramon Llull, car el considerava un gran estudiós de Llull i un bon amic de la 

causa catalanista: 

 
“Mi discursete parece que gustó. No esperaba que un trabajo leído pudiese mantener viva la 

atención y caldear la atmósfera como la caldeó. Dediqué un párrafo entusiasta, con motivo del 
lulismo, al incomparable Menéndez y Pelayo, y fué interrumpido por grandes aplausos, lo cual 
prueba que mi sentimiento se comunicó al auditorio, y lo celebré, porque a mi juicio tiene Menéndez 

                                                 
484 Ibídem, pàg. 146. 
485 Ibídem, pàg. 142. 



 345 

una trascendentalísima significación relacionada con los problemas palpitantes que agitan el espíritu 

de Cataluña y algo menos el de otras regiones.”486  
 

 En aquesta carta a l’amic, Joan Alcover evocava la personalitat seductora i el 

predicament que Menéndez tenia entre els cercles intel·lectuals mallorquins i la 

fascinació que exercia sobre el seu esperit. El nom de Menéndez, d’ençà que el 1884 

havia vengut a Mallorca,487 estava envoltat d’una aurèola de profunda admiració, que 

anava més enllà del seu prestigi intel·lectual. Per aquest motiu, enmig del discurs 

d’homenatge a Jeroni Rosselló, Joan Alcover volgué al·ludir a la figura de Menéndez 

pels treballs que havia fet sobre Llull i perquè, a més a més, el considerava un aliat del 

regionalisme, respectuós amb la diversitat lingüística i cultural de l’Estat: 

 
“¡Quin eco d’admiració i simpatia haurà despertat en son cor la ressonància del curs de 

conferències que En Marcel·lí Menéndez i Pelayo, príncep de la crítica espanyola, va consagrar 
a l’estudi d’En Llull, per cert sense merèixer ni tan sols els comentaris que concedeix la premsa 
de gran circulació a qualsevol esvort del chulapisme qui invadeix els escenaris! Jo crec 
interpretar els sentiments d’En Jeroni Rosselló, del respectable concurs qui m’escolta i de tota 
Mallorca, aprofitant aquesta hora solemnial per a enviar un homenatge d’agraïment i d’afecte al 
‘gran regionalista de totes les regions espanyoles’ (així l’anomena el senyor Torras i Bages) qui 
ha volgut i ha sabut ésser tan mallorquí com el primer, enamorant-se de l’assumpte qui més de 
prop ens toca, bevent els alens a la figura cabdal de la nostra història i vessant corrents de llum 

entre les boires esqueixades qui l’envolten...”488 
 
  La fascinació que Joan Alcover i els intel·lectuals mallorquins sentien per la 

figura de Menéndez i Pelayo es remuntava al març de 1899 quan, després de conèixer 

els seus treballs sobre el lul·lisme, els assistents a les tertúlies dominicals de can 

Alcover varen projectar obsequiar l’il·lustre santanderí amb la publicació dels seus 

estudis lul·lians. Aquest projecte no es va dur a terme perquè l’erudit no tenia aquests 

textos disponibles per a la publicació. Tanmateix, els intel·lectuals mallorquins, que 

estaven decidits a ofrenar  Menéndez per l’interès que havia demostrat per Llull i per la 

nostra terra, decidiren obsequiar-li un manuscrit lul·lià, propietat del Comte d’Aiamans. 

Al final, però, tot quedà en la voluntat de pagar-li la quota dels llibres que l’il·lustre 

                                                 
486 Carta del 29 d’abril de 1900 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
683. 
487 Vengué a Mallorca el 20 d’abril de 1884, on va conèixer Josep M. Quadrado, Antoni M. Alcover i Joan 
Alcover. Quatre dies més tard fou elegit diputat liberal conservador per les Balears del partit Unión Católica 
d’Alejandro Pidal i Mon. Amb motiu d’aquesta visita electoral a Mallorca visità diversos pobles, com Manacor, 
Felanitx, Santanyí, Campos i Llucmajor. A Llucmajor féu un discurs en català. Visità el col·legi de La Sapiència, 
seu de la Societat Arqueològica Lul·liana. I el dia primer de maig llegí una conferència sobre Ramon Llull a 
l’Institut Balear, que posteriorment fou publicada a la Revista Balear. De llavors ençà esdevingué un punt de 
referència constant per als lul·listes mallorquins. A la mort de Josep Mª Quadrado, els seus papers passaren 
també a la biblioteca de Menéndez. 
488 Joan ALCOVER: “En Jeroni Rosselló. Discurs llegit en la Sala de Sessions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Palma de Mallorca, el dia 23 d’abril de 1900”, OC, pàg. 141. 
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santanderí havia tret de la Biblioteca del Comte d’Aiamans. En el fons d’aquesta carta 

de Joan Alcover a Estelrich encara hi sura tot aquest entramat dels bons mallorquins 

com a patrocinadors i admiradors de Menéndez per la seva actitud a favor de la cultura 

catalana:  

 
“El nombre de Menéndez y su manera fecunda y amplia de sentir la España polícroma, de tal 

suerte que está en posesión de la vida nacional completa y varia, en todas sus manifestaciones, lo 
mismo sirve para combatir lo que tiene de insano y siniestro la izquierda del catalanismo, que para 
protestar contra la misérrima concepción de la patria que pretenden imponernos los Almenas y 
Romero Robledos y los autores del género chico (por no hablar del Padre Juan Mir y de su pseudo-
castellanismo que le valdría el ser echado a puntapiés, por los verdaderos castellanos, de ese famoso 
siglo diez y siete donde pretenden encerrar la única vida legal de la España literaria algunos que se 
pasan la vida hablando de cómo se debe hablar). Menéndez, Quadrado, Piferrer, Milá, Balmes, 
Llorens, Pereda..., ésos y otros pocos semejantes, son los españoles que sienten verdaderamente la 
plenitud, la solidaridad de la patria, sin repeler ninguno de sus vitales elementos. Algún día pienso 

ocuparme de esto en serio.”489 
 

Heus ací, l’admiració que despertava Menéndez en l’esperit del nostre poeta, per la 

seva visió justa i equilibrada, lluny del catalanisme radical i del “pseudocastellanismo”; 

ell representava un pensament obert a l’equilibri d’una Espanya multicolor. 

Possiblement, aquest elogi del nostre poeta respon a una afinitat de pensament amb 

Menéndez. En aquest sentit, exposa els noms de “Menéndez, Quadrado, Piferrer, Milá, 

Balmes, Llorens, Pereda...” com a paradigma d’escriptors que tenen un concepte unitari 

de la pàtria espanyola i alhora admeten les diferents personalitats culturals d’Espanya 

com a elements importants que configuren la faiçó policromada. 

 Joan Alcover tancava aquest discurs d’homenatge a la figura de Jeroni Rosselló 

amb el desig d’aixecar un monument de pedra a Ramon Llull i que la malaltia, que 

havia impedit continuar la tasca investigadora a l’homenatjat, li concedís poder assistir-

hi. 

 

ELS JOCS FLORALS DE VALÈNCIA I LA MORT DE TERESA ALCOVER PUJOL  

 

Mentrestant la vida familiar seguia el curs natural de les aigües tranquil·les, encara 

que adesiara es veia enterbolida per algun remolí poc important. Teresa Maspons Serra 

havia envellit i havia perdut agilitat de moviments i agudesa sensorial. Caminava a poc 

a poc per aquella barriada de la Seu, que coneixia tan bé. Però un dia d’aquell any 1900, 

fou atropellada enmig del carrer per una cavalleria que passava ran del seu costat. La 

                                                 
489 Carta del 29 d’abril de 1900 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
683. 
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caiguda només li havia provocat una ferida petita a la cama, però l’esglai fou més gran 

en reproduir-se una antiga paràlisi facial.490 Joan Alcover passà uns dies atemorit: 

contemplava la seva mare envellida i comprenia com arriba a ser de cruel el flagell que 

el temps deixa sobre la pell fràgil de l’home. Mentre Teresa Maspons es refeia de la 

paràlisi, Maria Esperança i Dolors creixia alegre i vigorosa en els pits de Maria De 

Haro. Al cap de poc, la primavera de 1900, Teresa Alcover caigué malalta de 

tuberculosi, mentre els seus germans culminaven feliços els estudis de batxillerat. Amb 

l’entrada de l’estiu la malaltia de Teresa afluixà el fuet abrusador que la sotmetia.  

Malgrat la preocupació que li provocava l’estat de salut de la filla Teresa, Joan 

Alcover, a finals de juliol de 1900, partí amb el cor estret cap a València per exercir de 

mantenedor en els Jocs Florals, que convocava Lo Rat-Penat. El poeta no volia ser 

ingrat i es veié obligat a correspondre a tal honor, perquè la invitació venia de Teodor 

Llorente, “l’alta personalitat literària”, que durant la joventut l’havia acollit amb gran 

benevolença per aquella terra. Acceptà la invitació del poeta valencià “posant a 

contribució” la seva “humil persona per fomentar la fraternitat literària de valencians i 

mallorquins”491 i preparà el discurs presidencial dels Jocs Florals de Lo Rat Penat de 

València, que llegí en aquest auditori. Més tard, l’11 d’agost de 1900, el discurs 

aparegué a les pàgines de La Roqueta.  

Joan Alcover, malgrat la pena que passava per aquella filla malalta, exposà, amb el 

gest humil i la mirada confiada, un elogi abrandat a la llengua materna i oferí un record 

emocionat als homes que, encara que havien usat la llengua castellana com mitjà 

d’expressió lírica, havien portat la Renaixença literària i cultural a Catalunya, a 

València i a Mallorca. Encetà el seu discurs amb to de gratitud a Lo Rat Penat, símbol 

d’aquella au que “vola de nit i sap veure dins la fosca”; apel·là amb entusiasme al 

regionalisme artístic i literari per damunt dels sentiments de germanor, que unien sota 

un mateix pal·li “la Musa valenciana i mallorquina”, malgrat la diversitat de colors que 

dibuixa el mapa de la llengua: 

 

                                                 
490 Carta de Joan Alcover del 29 de abril 1900 a Joan Luis Estelrich: “Mi madre nos ha tenido en alarma durante 
una temporada. La atropelló en la calle una caballería, quedó con una pequeña herida en una pierna y con el 
quebranto moral consiguiente en una persona de su edad después de un susto semejante. Encima de esto, se le 
reprodujo una parálisis facial que tuvo hace tiempo, y complicada la enfermedad con este accidente, tomó un 
aspecto serio. Por fortuna mejoró pronto y está en vías de completo restablecimiento.” Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 682. 
491 Vegeu carta del 23 de juny de 1900 de Joan Alcover a Teodor Llorente. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 667. 
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“Rat-Penat havia d’ésser per a destriar dins l’ombra d’una vida tan silenciosa i retirada com la 
meva, qualque cosa digna de recomanar-se a la vostra benvolença, qualque espurna de l’afecte i 
l’entusiasme qui cova dins mon pit per la noble causa de la reconstitució dels elements històrics qui 
torna a donar íntima unitat a les branques d’una gran família. Viu ha d’ésser lo vostre afecte a la terra 
germana d’on som vengut perquè l’ésser fill d’ella sia títol bastant a l’hoste qui no en té d’altre per a 
guanyar la vostra simpatia. [...] 

No cal parlar de sentiments de germanor qui no poden morir entre dos pobles de la mateixa sang; 
mes parlaré d’un altre parentiu espiritual que conec per experiència: l’harmonia dels ideals estètics 

qui resplendeixen en les més altes inspiracions de la Musa valenciana i mallorquina.”492 
 

Joan Alcover de bell nou evocà Marià Aguiló, el patriarca apassionat de la 

Renaixença que li ensenyà a estimar la llengua materna i li donà a conèixer les poesies 

de Vicenç Wenceslau Querol: unes poesies que ell i els seus companys recitaven de 

memòria pels corredors de la universitat, quan eren estudiants. Recordà Piferrer, Milà i 

Fontanals, Josep M. Quadrado que, amb el noble afany d’homes patricis, havien 

recuperat del silenci dels arxius de l’antiga Corona el regionalisme literari i la llengua 

materna. A ells, que havien dut la Renaixença literària a les nostres terres i havien 

retornat la consciència de la pròpia personalitat al poble, adreçà el seu homenatge més 

sincer. Invocà l’exemple d’aquells homes que, amb la seva melodia, plena de records i 

d’enyorança, havien escalfat la sang glaçada de la “Morta-viva qui a poc a poc s’alçava 

del sepulcre, com la donzella veronesa.” Però “L’idioma ―deia l’orador― element 

principal, però no és l’únic element del regionalisme literari...” i, per això mateix, calia 

el respecte per aquells poetes que, com Vicenç W. Querol, havien escrit tant en castellà 

com en català. En aquesta època de vacil·lacions lingüístiques, en què Joan Alcover 

s’anava descobrint a poc a poc com a poeta en llengua catalana, proclamà que “la 

llengua és el signe més característic de la vida d’un poble” i que “l’escriptor no ha 

d’usar altra forma d’expressió que el llenguatge que sent i viu i respira i porta dissolt 

dins el seu organisme.”493 El poeta renaixia a la nova primavera literària i sentia l’escalf 

de la llavor patriòtica en el seu esperit. Però encara no podia sostreure’s a l’encís de la 

Musa castellana que durant tants d’anys l’havia posseït. Potser per aquest motiu, en 

aparent contradicció, afirmà en aquest mateix auditori valencià que no és precisament  

 
...“en nom de l’esperit patriòtic i la sinceritat artística, i la fidelitat a la vida individual i a la vida 

col·lectiva, [que] se puga fulminar l’excomunió sobre el cap dels escriptors catalans, valencians i 

mallorquins perquè vessen ses inspiracions en llengua castellana.”494  
 

                                                 
492 Joan ALCOVER: “Discurs de Joan Alcover en els Jocs Florals de València de l’any 1900”, OC, pàg. 283.  
493 Ibídem, pàg. 285. 
494 Ibídem, pàg. 286. 
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Per a Joan Alcover, que com a poeta vivia esqueixat sota l’imperi de les dues 

llengües germanes, no podia sostreure’s a la llei d’aquesta realitat, perquè la prudència 

li aconsellava no tancar els ulls a la veritat. Emparat en aquesta virtut, afirmà com a 

escriptor que “Tota forma en què logrem vessar el perfum de l’ànima, sense artifici ni 

violència, podem usar-la com a nostra.”495 Encara que creia profundament en la unitat 

interna de la pàtria mantenguda per l’Estat, apel·là enardit als literats, als artistes, als 

patricis, als homes de bona voluntat i a tots els “amics de les glòries valencianes”, 

perquè no deixassin morir la llengua d’Ausiàs March: 

 
“...no vullau que vaja morint-se entre vosaltres la llengua en què fou rimada la més alta i subtil 

metafísica d’amor; perquè deixar-la morir, i coronar de roses l’arpa d’Ausiàs March, fóra un trist 
homenatge a l’immortal poeta. 

No la deixeu estroncar, la font viva d’inspiracions tan delitoses com les qui aquesta nit han 
embalsamat l’aire que respirem, i han refrescat el nostre cor neguitós i malalt de les tristeses de la 
pàtria; perquè si acudiu amb tanta frisança a la festa dels Jocs Florals i us aplegau a l’ombra de 
l’arbre de la poesia per a olorar i admirar sa brostada novella, no podeu consentir que la corrent qui el 
nodreix es perdi dins l’arena. 

No la deixeu morir, perquè, de tots els elements qui signifiquen l’afirmació de la personalitat, la 
llengua és el primer; i la vostra personalitat és massa noble i antiga i esponerosa, perquè pugau 
renunciar-la. [...], empareu i protegiu eixa tendra i agradosa llengua materna, d’aire pagesívol i colors 
sanitoses qui porta al front la corona de l’alt En Jaume. No vullau que els vostres fills i germans i 
promesos la desconeguin; no vullau que abandoni la vostra llar i fugi de la ciutat, avergonyida i 

humiliada, i se’n vagi a demanar son darrer alberg en la soledat de la terra...” 496  
  

Era l’inici del canvi de veu de Joan Alcover, que havia començat a aflorar en 

aquest discurs amb la vigoria i la fortalesa dels forts i amb la clarividència dels escollits 

per enardir el poble vers l’ideal. Per un instant aquell afany de lluïment per la cort de 

Castella s’havia esvaït en aquell auditori, impacient i frisós per tornar a Mallorca al 

costat de la seva filla malalta. Passà uns dies a casa de Llorente, amatent, però amb la 

mirada posada a l’altra banda del mar. Tornà a Palma l’1 d’agost, segons manifestà el 

poeta, una mica atribolat, a l’escriptor menorquí Àngel Ruiz i Pablo l’endemà de la seva 

arribada, el 2 d’agost de 1900:  

 
“Ayer, recién llegado de Valencia y Barcelona, recibí su carta de 30 de julio. Le sobran a V. 

motivos para mandarme a paseo. Pero ¿qué quiere V.? Sobre la carga abrumadora de trabajos y 
preocupaciones que ordinariamente pesan sobre mí, se ha añadido hace algún tiempo el estado 
delicadísimo de salud de mi hija mayor, que me tiene hondamente atribulado y casi incapaz para la 
vida de relaciones sociales y hasta amistosas. Tanto, que el tener que cumplir el compromiso de ser 

mantenedor en Valencia, ha representado para mi un verdadero martirio.”497 
 

                                                 
495 Ibídem, pàg. 285-286. 
496 Ibídem, pàg. 287-288. 
497 Vegeu carta de Joan Alcover a Àngel Ruiz i Pablo. Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 
29. 
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L’estada a València va ser un martiri per al pare afligit que es delia per veure 

com evolucionava aquella filla rossa, tota feta de randes espirituals i de mirada trista. 

Però, quan arribà a casa i la veié més ufana, el seu cor s’eixamplà, com digué uns dies 

més tard a Teodor Llorente: “Mi hija sigue relativamente mejor; no lo bastante para que 

nos tranquilicemos. Mucho agradecemos mi familia y yo el interés que usted se toma 

por la enferma.”498 Malgrat aquesta espina que duia clavada, el poeta, que era d’una 

elegància espiritual exquisida, sempre fou amatent i educat envers els prohoms que li 

regalaven els seus versos, perquè sabia valorar la bona poesia, amb la qual trobà sempre 

el conhort que l’impulsava a la vida. En aquesta mateixa carta, Joan Alcover encara 

tengué esma per expressar a Llorente la impressió que li havia causat el seu llibre de 

versos, del qual assenyalà com a eixos principals la senzillesa expressiva i la forma 

popular, que serien els dos pilars del seu pensament estètic: 

 
“He recibido con sumo gusto las Cartes de soldat que ha tenido usted la bondad de remitirme. Son 

poesías de las que encantan y conmueven a los doctos y a los que no lo son. Téngolas por modelo de 
sencillez y fuerza de expresión, y ya al leerlas por primera vez en la colección de Lo Rat-Penat 
pareciéronme piezas magistrales, de lo mejor seguramente que se han escrito en nuestra lengua. Ése es 
el arte sumo: llegar al corazón de las multitudes que no por remedo, sino por íntima asimilación de la 
forma popular que se rebela al más refinado artificio y sólo merced al sentimiento delicado y profundo 

puede lograrse.”499 
 
Joan Alcover, abrusat de problemes i d’afliccions, es refugiava en l’art, perquè 

quan s’arrecerava a l’ombra de l’arbre de la poesia sentia créixer les seves ales de poeta, 

que s’obrien ansioses pels confins de l’horitzó. Potser aquell estiu tornaren a Cor Marí 

com cada any, però aquell pic hi anaren amb l’esperança que els aires sanitosos, que 

baixaven de la muntanya, i el salobre, que pujava de la mar, podien guarir la malaltia de 

la filla major. Mentre Joan Alcover acabava de polir els poemes de Meteoros. Poemas, 

apólogos y cuentos, que seria el darrer fruit del seu amor amb la musa castellana, la jove 

Teresa, distreta entre lectures i passeigs per la contrada, s’afanyava per vèncer aquella 

turberculosi, que s’havia apoderat dels seus pulmons. Passà les hores de l’estiu capficat 

entre proses literàries i enigmes de rosers. Arribà la tardor vestida de boirosos 

pressentiments i de murmuris esgarrifats. Les mans pàl·lides de Teresa s’esllanguien 

sense remei a cada passa glaçada de l’hivern. Aquells dies de Nadal de 1900 els metges 

acudien freturosos a la casa número 60 del carrer de Sant Alonso i en sortien atribolats, 

perquè els bacils de Koch s’havien fet resistents a qualsevol medicament. Aquella nit de 

Reis de 1901 encara que hi hagué regals per a la petita Maria i per als seus germans més 
                                                 
498 Carta de Joan Alcover del 8 d’agost de 1900 a Teodor Llorente. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 667. 
499 Carta de Joan Alcover del 8 d’agost de 1900 a Teodor Llorente. Ibídem, pàg. 667-668. 
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grans Pere i Gaietà, la casa destil·lava aromes violetes de tristesa continguda i tots 

tenien la mirada posada en la faç lívida de Teresa.  

L’endemà de l’Epifania, dilluns, dia 7 de gener de 1901, a les onze de la nit, 

Teresa Alcover Pujol s’acomiadà serena del seu pare i, després de rebre els olis de 

l’extremaunció, es reuní amb la seva mare en el llindar de l’infinit.500 Tenia denou anys 

i gairebé no havia tastat l’essència de la vida. A Joan Alcover, que s’havia aferrat als 

seus fills, com un avar al tresor que Rosa Pujol li havia deixat, perdé una altra de les 

seves joies més preuades. Altre pic la casa del carrer de Sant Alonso s’omplia de 

llacrimosos sospirs, de resos enfervorits i de paraules pietoses. Dimarts, dia 8 de gener, 

una grandiosa esquela apareixia a les pàgines de La Última Hora, en la qual s’anunciava 

la mort de la filla del poeta. A les tres i mitja del capvespre li resaren el Sant Rosari a 

l’església de Monti-Sión, que s’omplí de la bona gent amiga de la família Alcover per 

fer costat al poeta desolat. No faltaren els germans Gabriel i Miquel Maura, Álvarez 

Sereix, governador i assistent de les tertúlies dominicals del poeta, i Miquel Costa i 

Llobera. Tots s’afanyaven per plorar amb l’amic desolat i per conhortar-lo amb belles i 

delicades paraules.501 

Com havien fet amb l’esposa estimada, el carruatge amb les despulles de la jove 

Teresa, adornada entre randes i lliris d’aigua, s’encaminà vers el camí de les Quatre 

Campanes fins al cementiri rural de Palma, on descansà al costat de la seva mare entre 

gesmilers i acàcies. L’antiga ferida del poeta es tornà a obrir de bell nou en sentir aquell 

                                                 
500 L’endemà, el dia 8 de gener de 1901, per encàrrec de la família, D. Antoni Mora Guasp, escrivent, veí del 
carrer la Gerreria de Palma, núm. 43, manifestà davant el jutge del districte de la Catedral Marià Massanet Verd i 
el secretari Baltasar Marquès que Teresa Alcover Pujol, de 19 anys, fadrina i sense professió, domiciliada a 
Palma en el carrer de Sant Alonso, núm 60, havia mort a les vint-i-tres hores del dia anterior a casa seva, víctima 
d’una tuberculosi pulmonar. [Certificat de defunció extret del Jutjat de Palma]. 
501 Miquel Costa anotà en el II volum del Dietari, transcrit per Bartomeu Torres Gost, que el dia 7 de gener de 
1901 era a casa de Joan Alcover: “Apud Joan Alcover. Filla extremunciada. N’hi parl.” El dia 8 de gener també 
anotà: “Missa per Teresa Alcover. Apud Joan Alcover. Rosari difunta. A consolar. Plorador ab Gabriel i Miquel 
Maura. Acompanyada. Res requiem. Apud Joan Alcover, fer companyia. Conversam molts.” [Biblioteca 
Bartomeu March].   
L’esquela mortuòria va aparèixer el dia 8 de gener de 1901 amb aquestes paraules: “La señorita Doña Teresa 
Alcover Pujol ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos. Sus padres, abuela, hermanos, tios, primos 
y demás parientes, ruegan a todos sus amigos que se sirvan encomendar a Dios el alma de la finada, y asistir al 
rosario  que se rezará, en sufragio de la misma, a las tres y media de la tarde de hoy, en la Iglesia de Montesión; y 
seguidamente a la conducción del cadáver.” Encara, en unes pàgines més avall, en un altre requadre, apareixia 
una nota del periòdic que se sumava a la condolència del poeta amb aquestes paraules: “Nuestro queridísimo 
amigo D. Juan Alcover se halla en estos momentos agobiado por el peso de una desgracia tan desconsoladora 
como es la muerte de su bella y virtuosa hija Teresa. Ante tan inmensa desdicha no sabemos como manifestar al 
Sr. Alcover la pena intensa y profunda que nos produce. El entierro se ha verificado esta tarde assistiendo al 
mismo un acompañamiento numerosísimo en el que figuraban el Sr. Gobernador Civil Álvarez Sereix, el Sr. 
Alcalde, el presidente y magistrados de la Audiencia y cuantas personas tienen en Palma alguna representación. 
Aunque no lo necesitaba el Sr. Alcover, ha sido una demostración evidente de las buenas relaciones que disfruta 
y de la general estima en que se le tiene.” Vegeu La Última Hora (8 de gener de 1901). 
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cop de destral sobre l’àrida soca paternal, que esqueixava amb virulència el primer fruit 

del seu amor amb Rosa Pujol. El dijous, dia 10 de gener, a les 11 del matí, l’església 

parroquial de Santa Eulàlia obrí les portes a la família Alcover per celebrar el funeral 

per l’ànima de Teresa Alcover Pujol.  L’església, que li havia donat la benvenguda amb 

les aigües baptismals, ara l’acomiadava entre dolorosos sospirs i tristeses compungides. 

A la sortida, damunt les llambordes, banyades de pluja fina i de llàgrimes afligides, 

Miquel Costa502 i els bons amics van estrènyer la mà pàl·lida del poeta, que sostenia el 

seu dolor amb gran serenitat estoica, ben enfundada en el seu abric negre, al costat de 

Maria De Haro i de Teresa Maspons, dels seus fills i dels seus germans.  

Quatre dies després de la mort de Teresa, Joan Alcover rebé el conhort de l’amic 

Mateu Obrador, el qual, en llegir la notícia en els diaris locals, li va escriure, des de 

Valldemossa, on exercia de preceptor dels fillols de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, 

belles paraules d’un afecte sincer, atès que la muller d’Obrador havia fet de dida a 

Teresa Alcover: 

 
“Benvolgut amic: 
Tot es condol que senten ses famílies amigues quan a dins una d’elles hi fa presa la Mort, noltros 
ara el sentim, des que hem llegit es nom de sa teua estimada filla Teresa a dins un quadrat negre. 
 En aquesta casa, tothom n’ha tenguda pena i pren part en aqueix dol. Jo, qui et guard sempre es 
bon afecte d’una antiga i mai rompuda amistat; sa meua dona, que no pot olvidar aquella nineta 
que enconà i alletà, per vera estimació que tenia a sa mare (al cel sia ella) —i es meus infants i 
tot, que s’entristeixen i romanen consirosos com senten plànyer una vida tendra escapollada en 
flor—, tots vos acompanyam en el sentiment, a tu i als teus, desitjant-vos l’únic conhort: 
resignació cristiana. 
      Ànimes escollides com la teua no han mester agombol. Mes dins ella mateixa en trobarà, que 
tot quant n’hi pogués venir de part de fora. 
      T’abraça coralment ton amic afm.               

M. Obrador.”503 
 

 
EL NAIXEMENT DE DESOLACIÓ I EL CANVI DE VEU DE JOAN ALCOVER 

 
Uns dies més tard d’aquella dissort, el poeta s’aferrà de bell nou a la poesia de 

tall romàntic i el seu desconhort trobà correspondències simbòliques amb els elements 

que li oferia la naturalesa torturada per un poderós cicló, puix que la seva ànima era 

com un paisatge esquinçat per una grandiosa tempesta. I, amb el cor migpartit, començà 

a esbossar en la seva ment adolorida el terrabastall de la seva Desolació, que sonà com 

una turbonada violenta. Com els romàntics projectaven els sentiments en el paisatge, el 

                                                 
502 El dia 15 de gener Miquel Costa ―segons explica en el seu Dietari―va compondre un recordatori per a la 
filla de Joan Alcover. Li entregà, el corregiren i els dos poetes parlaren. Vegeu  Volum II del Dietari de Miquel 
Costa, transcrit per Bartomeu Torres Gost, dipositat a la Biblioteca Batomeu March. 
503 Carta de Mateu Obrador de l’11 de gener de 1901 a Joan Alcover [ARM-JA, 330]. 
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jo poètic a Desolació incorporat el 1909 a Cap al tard s’identifica amb l’esqueix 

d’un arbre ferit per la iracúndia d’un llamp, que evoca com la fatalitat ha esbrancat 

cadascuna de les seves branques, ufanes en el passat. La ufanor de l’arbre sencer 

simbolitza la vida joiosa del poeta al costat de Rosa Pujol i dels seus fills. Mes, d’ençà 

que va perdre l’esposa i la filla Teresa, el poeta es troba immers en el seu dolor i, des 

d’aquesta perspectiva esqueixada, evoca tot l’esplendor de vida que es reflectia en la 

bellesa de les seves branques esponeroses, com si aquest arbre simbòlic fos un patriarca 

protector. El poeta dibuixa un arbre de felicitat pregona que abastava tot el voltant de la 

seva soca amb la plenitud del seu brancatge, fins que la mort es presentà, cruel i 

descarnada, i com un llamp segà, una a una, les dues branques majores, la vida de 

l’esposa i de la filla, que embellien la soca paternal: 

 
“Jo só l’esqueix d’un arbre, esponerós ahir, 
que als segadors feia ombra a l’hora de la sesta; 
mes branques una a una va rompre la tempesta, 
i el llamp fins a la terra ma soca migpartí.” (PC, 226) 

 
En la imatgeria del poeta desolat l’impacte del llamp expressa com la falç de la 

mort havia obert tan gran ferida en l’àrida soca paternal que l’havia deixat buida i sense 

entranyes. Llavors podem copsar com la seva vida havia quedat sense sentit, perquè 

havia vist cremar la seva llenya, la vida de l’esposa i la de la filla, el fruit de la seva 

sement. Esmaperdut i amb gest resignat, l’arbre-poeta havia vist com les ànimes 

estimades de l’esposa i de la filla, que constituïen la part més bella i més lluminosa de la 

seva vida, volaven, “com fumerol de festa”, camí del cel, tot deixant-lo abandonat al seu 

dolor i a l’amargor de viure sense la seva llum, només amb el tímid anhel de regenerar-

se en les migrades fulles per recordar el seu amor dallat i corsecat, com diu al segon 

quartet d’aquest sonet: 

 
“Brots de migrades fulles coronen el bocí 
obert i sense entranyes, que de la soca resta; 
cremar he vist ma llenya; com fumerol de festa, 
al cel he vist anar-se’n la millor part de mi.”  (PC, 226) 
 

  Ara només un esqueix d’aquell arbre esponerós, que antany “feia ombra a l’hora 

de la sesta”, és el que resta d’aquella plenitud, malmesa per la fúria d’aquest llamp que 

li havia arrabassat el millor que la vida li havia donat. Malgrat la devastació que la mort 

havia sembrat en la seva ànima, el jo poètic descriu amb mà vigorosa com sentia 

renéixer un lleu alè de vida, que pujava per la seva soca esventrada, i una tímida 

esperança reflex d’un cristianisme de tall franciscà l’empenyia a esperar, com a 
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únic conhort, l’hora de traspassar el llindar de la mort per reunir-se amb les branques 

perdudes, l’esposa i la filla, en el més enllà de l’eternitat: 

 
 “I l’amargor de viure xucla ma rel esclava, 
 i sent brostar les fulles i sent pujar la saba, 

i m’aida a esperar l’hora de caure un sol conhort.”    (PC, 226) 
 

La veu del poeta culminà el seu lament planyívol, que sonava com un cruixit de 

branca morta en aquest sonet colpidor per la sinceritat, amb la qual la seva ànima 

lacerada s’havia despullat davant la Poesia, car li mostrava l’autèntica faç del dolor 

humà, identificat en aquest bocí d’arbre: “Cada ferida mostra la pèrdua d’una branca” 

(PC, 226). 

Els versos colpidors de Desolació traspuen no sols les ferides de Joan Alcover, 

que, com aquest arbre esqueixat, sentia l’amargor del viure, sinó també un desig de 

regenerar-se en descobrir la llavor que havia de donar un nou sentit a la seva vida 

desolada. El poeta havia comprès que per regenerar-se havia d’arrelar en el dolor i havia 

de nodrir-se’n per mantenir encesa la memòria enyorada de l’esposa i de la filla. Havia 

de viure per plorar les dues poncelles que la mort li havia arrabassat i havia deixat la 

seva vida òrfena de llum. Així en els dos versos finals de Desolació es mostrava decidit 

a viure per cantar el record dels éssers estimats i fer-los viure amb la flama de la Poesia: 

“sens mi, res parlaria de la meitat que em manca; / jo visc sols per a plànyer lo que de 

mi s’és mort” (PC, 226). 

L’arbre esqueixat de Joan Alcover esdevenia ―segons Josep M. Llompart― el 

símbol de la permanència “enmig de la devastació”: la “permanència del dolor com a 

justificació de la vida d’un mateix, en la mesura que aquesta vida esdevé testimoni de la 

desgràcia i salva, per damunt del temps, la memòria dels béns perduts.”504 D’altra 

banda, podem trobar un paral·lelisme en la imatge de l’arbre com a espill de l’ànima del 

poeta en els versos de A un olmo seco (1912), de Campos de Castilla, d’Antonio 

Machado, on el poeta sevillà, vint-i-un anys més jove que Joan Alcover, també es veu 

com un arbre vell que, malgrat ser ferit per la fúria del llamp, manifesta un tímid desig 

de regeneració, simbolitzat en l’aparició d’algunes fulles verdes a la seva soca derruïda: 

 
 “Al olmo viejo, hendido por el rayo 
 y en su mitad podrido, 
 con las lluvias de abril y el sol de mayo, 

                                                 
504 Josep M. LLOMPART: “Cap al tard de Joan Alcover”, dins Retòrica i poètica, vol. II. (Palma de Mallorca: 
Editorial Moll, 1982), pàg. 25. 
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 algunas hojas verdes le han salido.”505 
 

Tanmateix aquestes coincidències poètiques entre Joan Alcover i Antonio 

Machado es deuen per damunt de tot a una mateixa actitud davant la vida i davant la 

poesia, com ja assenyalà Antoni Comas a Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu 

procés i a la seva obra (1973).506  D’altra banda, la lectura de Desolació evoca al poeta 

Bartomeu Forteza un sonet de Sainte-Beuve507, on el poeta francès també s’identifica 

amb un arbre que ha anat perdent les flors per expressar la pèrdua de la jovenesa. 

Bartomeu Forteza comparava la imatge de l’arbre del sonet de Sainte-Beuve, que ha 

mudat fuetejat pels anys, amb la imatge patètica de l’arbre de Desolació de Joan 

Alcover, destrossat per la fúria del llamp: 

 
“En el sonet de Sainte-Beuve, el poeta diu que era un arbre en flor on cantava la jovenesa (la 

del poeta), ocell envolat massa d’hora de l’arbre desfullat. Alcover es compara també amb un 
arbre esquixat que fou abans esponerós i que als segadors feia ombra a l’hora de la sesta, imatge 
que sembla fer al·lusió al plaer que donaven ses poesies. 

Però en el sonet de J. A. és el llamp que devasta l’arbre que resta amb la soca migpartida. En 

el de Sainte-Beuve són els anys que han fet la mudança.”508 
 
Nosaltres creiem, però, que Sainte-Beuve s’identificava amb un arbre, que 

exemplifica la seva joventut i veu com el temps va corsecant les seves branques a 

l’espera que arribi la mort; mentre que Joan Alcover s’identifica amb un arbre 

esponerós que veu com la mort va esqueixant la vida dels éssers de la seva família, que 

formen part d’ell mateix. La pèrdua de les branques de l’arbre de Sainte-Beuve només 
                                                 
505 Antonio MACHADO: Poesías Completas (Madrid: Espasa-Calpe, 1971), pàg. 129. 
506 Antoni Comas assenyala: “Encara que el mot està desacreditat, no tenim més remei, en el cas d’Alcover, que 
recórrer al mot ‘sinceritat’, en el mateix sentit i amb la mateixa plenitud que ha estat aplicat a Antonio Machado. 
No seria desencertat de comparar les descripcions i les enumeracions ‘objectives’ del paisatge de les ‘Cançons de 
la Serra’ amb les de Campos de Castilla, ni les ‘Elegies’ amb les evocacions de Leonor i, menys encara, la 
doctrina del Juan de Mairena amb la de la Humanització de l’art. Tots dos esdevenen, a més, uns moralistes del 
‘métier’ poètic.” Antoni COMAS: Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra, op. cit., 
pàg. 99. 
507 Sonet de Sainte-Beuve, citat per Bartomeu Forteza:  
“J’était un arbre en fleur où chantait ma jeunesse. 
Jeunesse, ciseau charmant, mais trop vite envolé, 
et même, avant de fuir du bel arbre effeuilleé 
il avait chantait qu’il se plaignait sans cesse. 
Mais sa plainte était douce, et telle en sa tristesse 
qu’à defaut de temoins et de groupe assamblé, 
le buisson attentif avec l’écho troublé 
et le coeur du vieux chêne en pleuraient de tendresse. 
Tout se tait, tout est mort: l’arbre, veuf de chansons, 
etend ses rameaux nus sur les mornes saisons: 
quelque craquement sourd s’entend par intervalle 
debout il se devore, il se ride, il attend, 
jusqu’à l’heure où viendra la corneille fatale 
pour le suprème hiver chanter le dernier chant.”  
508 Bartomeu FORTEZA: “La poesia d’en Joan Alcover”, op.cit. 
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afecta el poeta en solitari, en tant que el fuet del temps li pren la joventut; mentre que la 

pèrdua de les branques de l’arbre de Joan Alcover es deu a l’impacte devastador que rep 

per la mort dels seus éssers estimats.  

Joan Alcover trobà en la poesia un bàlsam agombolador per a les seves ferides i 

per a les seves llàgrimes contingudes. I en el cor de la nit solitària tornà a esplaiar el seu 

dolor en els rims de Desolació, una de les elegies més punyents que va escriure el poeta. 

Probablement, pel patetisme de les seves imatges, l’estojà en les tenebres del calaix i no 

veié la llum fins que, vers el desembre de 1904, el donà a la revista Catalunya, on va 

aparèixer publicat el 15 de gener de 1905. Aquest fet demostra que Desolació fou escrit 

arran de la mort de la filla Teresa i no del seu fill Pere contràriament al que Antoni 

Comas apuntà509, car per aquells dies en què el sonet va aparèixer publicat a les 

pàgines de Catalunya el primogènit de Joan Alcover encara era viu, estudiava Dret a 

Barcelona i res no feia pensar que mig any més tard de la publicació del poema el tifus 

se l’enduria “a romandre al mateix vas de sa germana morta”, com el poeta expressarà 

al poema Col·loqui.   

Encara que navegava solitari per les ones de la tristesa, Joan Alcover es refugià 

en els fills que li quedaven i en l’esperança del novell fruit, que ja creixia esplendorós 

en el si de Maria De Haro. Ara i adés cercava en el fons de la seva ànima paraules de 

conhort que el redimissin d’aquella terrible dissort i, una vegada i una altra com dirà 

més tard en aquest proverbi, es repetia a si mateix: 

  
   “Mira l’arbre secular  
   com se venja si li robes 
   qualque branca pel fogar: 
   reverdeix i en treu de noves 
   perquè les tornis tallar.” (PC, 345) 
 

                                                 
509 Antoni Comas (Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra, op. cit., pàg. 15) creu que 
Joan Alcover hauria escrit el sonet Desolació vers el 1905, arran de la mort del seu fill Pere. Des del punt de vista 
de la lògica estricta, sobretot per l’ús de la imatge de l’arbre que ha perdut de manera violenta les branques 
presentades com a metàfores dels fills, és normal que hom pugui pensar que el poeta, en escriure aquest 
sonet, ja devia tenir els dos fills morts i que, per la fúria de les imatges patètiques que usa, l’havia escrit en un 
moment de desolació profunda, motivada per una doble tragèdia. Certament, per la intensitat expressiva de les 
imatges patètiques que presenta el sonet, tot fa pensar que Desolació fou escrit poc després de la mort de la filla 
Teresa, la qual havia obert de bell nou l’antiga ferida mal cicatritzada per la mort de Rosa Pujol. Però no per la 
mort de Pere, com Antoni Comas creia, perquè els versos del sonet Desolació van aparèixer publicats a la revista 
Catalunya, 27, el 15 de gener de 1905. I per aquells dies Pere Alcover Pujol, el fill primogènit del poeta, encara 
era viu i res feia preveure que la seva vida estava en perill. Per aquest motiu, el poeta no podia al·ludir de cap 
manera en aquesta composició el fill, que encara vivia. Així, doncs, sembla del tot normal i lògic que Joan 
Alcover, que havia perdut dues branques l’esposa i la filla que donaven sentit a la seva vida, se sentís 
totalment desolat i plasmàs aquest estat d’ànim en aquests versos colpidors. 



 357 

De bell nou havia trobat la resposta en la imatge poètica de l’arbre esqueixat, 

que es renova contínuament impulsat per la vida, car la seva sement ja era a punt de 

donar un nou fruit, com ho plasma en aquest proverbi tot just esmentat.  

La dalla havia segat aquella tendra flor del jardí desolat de Joan Alcover i els 

bons amics, com Mateu Obrador, li demanaven resignació cristiana. Ell, amb l’ànima 

esqueixada pel dolor i amb l’antiga ferida que de nou brollava sang, acotà el cap com 

Job davant la voluntat divina. Es replegà silenciós en el misteri de la mort i cercà 

conhort en la poesia, però no s’abandonà a les ones del seu dolor, perquè havia de portar 

amb fermesa el timó de la seva família fins a bon port. Encara que el poeta era com un 

vaixell que feia aigua, el seu esperit s’afanyava per vèncer una vegada i altra l’onada de 

tristesa que la mort de la filla Teresa havia aixecat. Solcava com podia la marea d’aquell 

temporal, ben aferrat a l’arbre de la fortalesa i, una vegada i una altra, es deia a si 

mateix que calia ser fort com els mariners davant el vent huracanat, segons dirà anys 

més tard en aquest poema, que restà molt de temps inèdit fins a la publicació de les 

Obres Completes de 1951: 

    
 “Quan el vaixell fa aigua enmig del mar, 
 els mariners s’afanyen a lluitar 
 amb la inundació que els aborrona, 
  bombant sense parar,  
 i si se reten, el vaixell s’afona.” (PC, 445) 
  

I el poeta no volia afonar-se enmig d’aquell terrabastall. Vet aquí que en el 

llindar del temps, “la balanguera misteriosa”, amb art subtil, havia buidat dels seus 

versos la frivolitat inicial que l’havia acompanyat en els anys jovenívols. Com una 

parca misteriosa cavil·là i començà a filar la vida del gran poeta elegíac de Cap al tard, 

que es teixia d’hores tràgiques. Joan Alcover s’aixoplugà en l’arbre de la poesia, on 

trobà el bàlsam per a les seves ferides i el llevat de la seva fortalesa. Les hores tràgiques 

havien començat a afaiçonar la seva ànima elegíaca amb l’empremta de les llàgrimes, 

que sonà encara primerenca en les cordes de l’arpa castellana. Perquè el dolor, que 

havia tornat a imposar la seva llei, també havia sembrat la llavor de Col·loqui una 

altra de les elegies més colpidores de Cap al tard, que ja sonava com una melodia 

punyent en els versos de A R. Ll.510, amb els quals el poeta tancava el ram de Meteoros, 

publicat el 1901 pocs mesos més tard de la mort de Teresa Alcover Pujol: 

 

                                                 
510 El títol d’aquest poema (A R. Ll.) ens remet a les inicials de Ramon Llull, encara que no en tenim cap 
constància ni el contingut del poema s’hi avé. 
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 “El dolor, aunque a toda criatura 
 no impusiera su ley tarde o temprano, 
 sería necesaria levadura 
 para la plenitud del ser humano. 
  
 No hay ánimo viril sin que se pruebe 
 en el yunque de días infelices, 
 ni hombre que sea tal mientras no lleve 
 los surcos de interiores cicatrices. 
 
 Llora; mas no te entregues abatido 
 al duelo de tus íntimas querellas; 
 sea tu corazón hierro batido 
 que arroja al viento un chorro de centellas.” (PC, 912) 
  
 A R. Ll. era el preludi de Col·loqui. Enmig del dolor, l’esperit pacient i vigorós 

de Joan Alcover no es deixava abatre per cap de les malvestats que el destí li parava, car 

el poeta ―com el camell de les tres metamorfosis, que Nietzsche defensà a Així parlà 

Zaratrustra― era capaç de resistir les “coses més feixugues” que “hi ha per a l’esperit, 

per a l’esperit fort, que sap suportar, amb respecte profund: coses més feixugues i àdhuc 

deleja les més feixugues.”511 Com faria quatre anys més tard a Col·loqui, Joan Alcover 

reflexionà sobre el dolor amb llàgrimes als ulls i ben aviat s’adonà que, amb el llevat de 

l’íntima sofrença, la seva vida havia cobrat un sentit més alt i seriós de plenitud 

humana. Els versos de A R. Ll. eren el preludi del naixement d’un nou poeta, que 

assoliria els cims més alts de la lírica elegíaca en les sis elegies de Cap al tard, 

considerades per Miquel Ferrà el Temple Sagrat del Dolor.  

El poeta desolat es refugià en la poesia i en els amics que els diumenges capvespre 

es reunien a casa seva, impulsats per la mateixa flama literària. Enmig d’aquell temporal 

del dolor, el diumenge 20 de gener de 1901 obrí les portes de casa seva als amics per 

parlar d’art i de poesia. I el cor migpartit de Joan Alcover trobà un lleu recer a la pena 

que l’acorava en la lira de Miquel Costa. Es deixà portar per l’onada de cadències 

musicals que vessaven dels llavis de Miquel Costa i Llobera quan recitava els versos 

alexandrins, de majestuosa alenada parnassiana, de La deixa del geni grec. El poema de 

les Coves d’Artà va impressionar el grup de poetes reunits en aquell saló rosat i va 

despertar l’admiració del nostre poeta afligit, com manifestà a l’amic Joan Lluís 

Estelrich el 26 de març de 1901: “Costa nos leyó hace poco un nuevo poemita en 

                                                 
511 Friedrich W. NIETZSCHE: Així parlà Zaratrustra, traducció de Manuel CARBONELL (Barcelona: Edicions 62, 
1983), pàg. 35. 
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alejandrinos catalanes, muy hemoso por cierto, superior, a mi juicio, a los De l’agre de 

la terra.”512 

D’altra banda, Joan Alcover també rebé el conhort d’alguns amics escriptors que 

vivien enfora. Al cap d’un mes i mig de la mort de la filla Teresa, el 25 de febrer de 

1901 Joan Alcover expressava, mig devastat, a Àngel Ruiz Pablo, que vivia a 

Barcelona, el seu dolor per la pèrdua de la filla estimada i encara, enmig del seu 

terrabastall, trobava paraules de conhort per als contratemps del seu amic menorquí, que 

sempre el reclamava: 

 
“Mi muy querido amigo: Agradezco de veras las frases afectuosas con que usted se asocia a mi 

inmenso dolor por la muerte de mi hija. Ya supondrá usted cómo estoy hace meses, y no habrá 
usted extrañado mi silencio y las rarezas aparentes de mi conducta, si algo ha habido en ella de 
irregular y desacostumbrado. 

Deploro los contratiempos que ha sufrido usted; pero delos usted por bien pasados mientras Dios 

no le envíe una desgracia tan terrible como la que a mí me aflige.”513 
 

També Restituto del Valle, assabentat de la mort de Teresa per Mossèn Antoni M. 

Alcover i per Álvarez Sereix, que per aquells dies visitaven el Monasteri de San Lorenzo del 

Escorial, va enviar, en la carta del 27 de maig de 1901, tendres paraules de conhort a l’amic 

Joan Alcover: 

 
“Mi  queridísimo amigo: empiezo por dar a V., aunque sea tarde, el más sentido pésame por el 

fallecimiento de su buena hija Teresa (Q. E. P. D.) a la cual encomendaré con sumo gusto a Dios, 
por más que almas educadas y criadas como ella dejan siempre la seguridad de que no van a 
padecer sino a gozar de la paz del cielo. 

Hace unos días estuvo aquí el ex gobernador Sereix acompañando al tocayo de V. el de las 
Rondayas; con ellos hablé largo y tendido acerca de mis amigos de Mallorca y por ellos supe la 

muerte de Teresa...”514 
 

 
METEOROS. POEMAS, APÓLOGOS Y CUE�TOS: EL DARRER BROT DE POESIA 

CASTELLANA  

 
 A finals de 1899, Joan Alcover ja tenia un bon grapat de poemes nous per bastir 

un altre volum. Després d’haver intentat provar fortuna a la Biblioteca Mignon de 

Madrid per mediació de Joan Lluís Estelrich, girà la mirada cap a Barcelona, on fou ben 

acollit per l’editor Joan Gili a la col·lecció Elzevir. Dos mesos més tard de la mort de 

Teresa, el març de 1901, pogué enviar el nou aplec de Meteoros a l’editor Joan Gili. 

                                                 
512 Carta de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich (26 de març de 1901). Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
685. 
513 Carta del 25 de febrer de 1901 de Joan Alcover a Àngel Ruiz Pablo. Joan ALCOVER: “Epistolari”. OC, pàg. 
763. 
514 [Arxiu Pons i Marquès, Biblioteca Lluís Alemany]. 
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 Joan Alcover, que s’havia lamentat de la gran dificultat que representava per a 

un poeta mallorquí entrar en el Parnàs de les lletres castellanes i ser reconegut com un 

dels seus, malgrat els articles elogiosos que Valbuena i Blanco havien dedicat a la seva 

obra i malgrat “los plácemes de Menéndez, Valera, Campoamor...”, saludà joiós el gest 

d’aquest editor català. S’il·lusionà tant amb la publicació d’aquest nou volum que, el dia 

26 de març d’aquest any, 1901, comunicà aquesta alegria a Joan Lluís Estelrich, que no 

havia pogut obrir-li la porta de cap editorial madrilenya:  

 
“Mi editor de Barcelona tiene ya el material para el nuevo tomo. Irán, de las no coleccionadas 

antes, los poemitas ‘Inercia’, ‘Melodía etiópica’, ‘La Madona’ con otros breves que ya conoces, 

y además éste que te mando adjunto para que te entretengas un rato y lo leas inédito. Casi me he 

limitado a versificar los párrafos que leí en la velada inaugural de la Sala Beethoven. No lo 

publiques.”515 

 

Meteoros, però, va ser l’últim llibre sorgit de la ploma castellana de Joan Alcover i el 

primer que publicava fora de Mallorca. Potser per aquest motiu, el poeta, que ja havia flirtejat 

amb la Musa catalana, encara abrigava alguna esperança d’arrelar dins el món literari castellà. 

Impulsat per aquesta dèria, en aquesta mateixa carta del 26 de març de 1901, comunicà a Joan 

Lluís Estelrich el vell desig que tenia l’anhel de triomfar com a poeta en castellà. Aquest desig 

expressat a Estelrich no s’avé amb el que dos anys enrere li havia manifestat en la carta del 12 

de juny de 1899 de passar-se al català en veure que els cenacles de la literatura castellana 

l’ignoraven com a poeta en castellà (“No estoy lejos prepárate que el notición es un petardo 

de renunciar al castellano y de zambullirme en la literatura indígena”516), la qual cosa tradueix 

la vacil·lació, la inseguretat i el desconcert que el nostre poeta patia aleshores.  

Atès que el seu interlocutor Joan Lluís Estelrich era més favorable a la Musa 

castellana que a la catalana, que coneixia prou bé el panorama de les lletres castellanes i 

li havia fet de mediador davant l’il·lustre Juan Valera, Joan Alcover expressà a l’amic 

que convenia que la llengua castellana arrelàs ben fort dins la societat mallorquina. 

Potser creia que, per triomfar en els cercles madrilenys, calia dominar la llengua 

castellana de manera tan perfecta que no traslluís el color local, del qual els devien 

acusar com si fos una nota defectuosa, que els enterbolia la fluïdesa expressiva. 

S’afigurava que si Mallorca s’amarava de la saba castellana, els escriptors podrien 

expressar en castellà la idiosincràcia de la vida mallorquina i podrien ser compresos i 

admesos en aquelles terres d’horitzons literaris una mica llunyans.  

                                                 
515 Joan Alcover: “Epistolari”. OC, pàg. 685. 
516 Joan Alcover: “Epistolari”. OC, pàg. 678. 
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Amb aquesta ànsia, que duia capficada en la seva ment confusa i atribolada, el 26 de 

març de 1901 Joan Alcover agafà un paper que duia el nom del Círculo Mallorquín i escriví 

aquestes paraules a l’amic Estelrich, que llavors residia a Madrid: 

 
“¡Pobre D. Juan [Valera]! ¿Cómo has tenido tupé para leerle tantos versos míos? Yo no sé si en 
realidad merezco ser mencionado; no extrañaría que en rigor de justicia no me correspondiera esta 
honra. Conoces mi sinceridad; sabes que desconfío menos de mi buen gusto que de mi vena 
poética, pero como nunca me olvido bastante de mis obrillas para contemplarlas y juzgarlas fuera 
de mi mismo, como si fuesen extrañas, resulta que no sé a qué atenerme. Sea como fuere, y 
prescindiendo de mi, estimo en efecto de suma trascendencia el que nuestro matiz (sería demasiado 
llamarlo escuela) pase o no pase inadvertido en la ojeada que crítico tan alto y de tan indiscutible 
prestigio está dirigiendo a la poesía castellana.  

Yo creo que por nuestra parte, es obra no sólo literaria sino patriótica, contribuir a esas dos 
cosas: 1ª Que la lengua castellana se meta dentro del corazón de Mallorca, merced a sus artistas, 
arraigue en nuestro suelo y coexista con la lengua indígena; sea no sólo conocida sino vivida. 2ª 
Que Mallorca, tal como es y sin renunciar a su fisonomía, se aclimate en la literatura castellana, es 
decir, que sin expatriarnos en espíritu, podamos expresar en castellano, sincera y clamorosamente 
la vida que aquí vivimos, y ser comprendidos aquí y fuera de aquí. Con esto, no sólo se 
enriquecerían y ensancharían los horizontes literarios, con nuevos elementos, por modestos que 
fuesen, sino que se robustecería la fusión íntima del alma de Mallorca con el alma nacional.  

En tal sentido, Quadrado, por ejemplo, castizamente castellano y hondamente mallorquín, con 
ese intenso y vario colorido étnico de su obra, ha hecho por sentimiento y sin deliberado propósito, 
mucho más de lo que pueda creerse por la españolización real y definitiva de nuestra región. 
Cuando en la futura colección de Rivadeneira, toda ella castellana, figuren Andalucía, Castilla, las 
Vascongadas, Valencia, Galicia, Mallorca, etc., todas en posesión de una lengua y un espíritu 
común, inseparable de esta lengua, pero con sus rasgos y caracteres diferenciales, entonces se 
habrá fertilizado considerablemente la poesía castellana y se habrá dado además un gran paso en 
pro de nuestra compenetración de las regiones y de la solidaridad española. Para ir hacia eso, 
conviene que si aquí los que cultivamos el castellano, damos alguna nota no despreciable, sea 
tomada en cuenta, a fin de que el desaliento no esterilice los buenos deseos, y tengamos algo que 
contestar a los energúmenos del catalanismo intransigente cuando nos predican que los asuntos y 
costumbres y paisajes de estas regiones no pasan al castellano y que todo lo que no sea el uso 
exclusivo de la lengua materna significa la anulación de la personalidad artística, o por lo menos 
una capitis diminutio considerable.  

Claro está que sería ridículo apoyarnos en esta clase de argumentos para colarnos por la puerta 
falsa en el templo de la fama. Si nada valemos, lo más piadoso es el silencio; pero es bueno que la 
preterición sea deliberada y nuestros títulos sean examinados. Por eso es de agradecer que lances la 
atención del Sr. Valera hacia estos rincones apartados y debemos estar reconocidos a la bondad con 
que se digna fijarse en el modesto florecimiento que aquí haya podido tener la moderna poesía 
castellana. Figúrate la punta que sacarían muchos al hecho de que un hombre de criterio tan 
perspicaz y sereno como el Sr. Valera, y tan sensible a todo linaje de manifestaciones artísticas, 
vengan de donde vinieren, no se acordara en bien ni en mal de poetas que pasan aquí por 
estimables. Ya me parece oirlos: ‘¿Lo veis? ¿Cuándo escarmentareis?’ Pues bien, yo desearía tener 
en tal caso motivos para contestar: ‘El señor Valera lo ha pesado y lo ha medido todo; de haber 
encontrado en nuestros libros un adarme de oro lo hubiera sacado a relucir, cuando no nos nombra 
es que no llegamos a la talla mínima, sin que tenga la culpa de ello el que escribamos o dejemos de 

escribir en castellano.”517 

  
Joan Alcover s’aferrava als escriptors catalans que, com Quadrado, havien escrit 

en castellà per justificar la seva obra en aquesta llengua. Aleshores el poeta navegava en 

un mar de dubtes i d’incerteses.  

                                                 
517 Joan Alcover: “Epistolari”. OC, pàg. 683-685. 
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Però el 1901 el pensament de Joan Alcover sobre quina havia de ser l’expressió 

literària de l’escriptor artista encara era vacil·lant i potser un xic contradictori i 

desconcertant, car les seves paraules insegures reflectien el conflicte intern en què 

llavors es debatia. El seu esperit diglòssic es veia abassegat pel magnetisme que li 

desvetllava la Musa castellana, poderosa i encisadora, enfront de la Musa catalana, 

pàl·lida i sentimental. La forta predilecció que el nostre poeta manifestava per les joies i 

la porpra de la Musa castellana era fruit de l’ambient i de la mentalitat provinciana de la 

Mallorca de principis de segle, que es mirava en el mirall prestigiós de la cultura 

espanyola, que fins ara havia dominat tots els ressorts artístics i literaris de la nostra 

cultura, més humil i més fràgil.  

 Alcover i Estelrich, i més aquest que no pas aquell, no eren aliens a la poderosa 

atracció que exercia la Musa castellana, perquè s’havien educat en les seves fonts i 

n’havien begut tot el licor. Emmirallats en models literaris tan il·lustres com Menéndez, 

Campoamor, Juan Valera, José M. Pereda..., aspiraven imitar-los. Anys més tard, el 

1906, Joan Alcover explicaria davant l’auditori de l’Ateneu Barcelonès que el seu pas 

per les lletres castellanes es devia a les lectures dels clàssics castellans del Segle d’Or i 

sobretot a la breu antologia titulada Pensil de las Musas castellanas, que li revelà els 

secrets de la metrificació i el conduí fins a l’escriptura dels seus primers versos. Però era 

la influència de Joan Lluís Estelrich, defensor a ultrança de la castellanització de la 

nostra cultura, i l’ànsia de fama del nostre poeta el que ara permetia a Joan Alcover 

expressar-se a tall de confidència personal i amb una sinceritat poc clara al seu amic, 

perquè sabia que Estelrich no solament compartia aquestes idees, sinó que endevinava 

que eren les que voldria sentir brollar dels seus llavis. Tanmateix el poeta ja s’havia 

declarat fondament enamorat de la Musa catalana, l’única que podia arribar fins a la rel 

del seu cor i no trigaria gaire a unir-s’hi de manera definitiva. A la tardor dels seus dies, 

el poeta consumà l’amor que sempre havia sentit per Raquel, la Musa catalana. I des de 

llavors, l’estimà i la defensà amb l’entusiasme i la fermesa del convers.  

Meteoros (1901) estava format per vint-i-vuit poesies castellanes, de les quals la 

meitat eren inèdites (Inercia, Sed, La Vanguardia, La viuda, La Madona, Melodía 

etiópica, Dos amigos, Beethoven, A Mallorca en la muerte de Quadrado i la secció 

Hojas de álbum recollia La lengua patria, A una niña, Rima, Recuerdo de Alcalá i  A R. 

Ll.) i de les restants, que ja havien aparegut en altres llibres anteriors, seleccionà per 

figurar en el volum: A un poeta, El nido, Travesía, �oche de Reyes, Lálage, El ciprés de 
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mi huerto, Fábula del sol, La nube y la fuente, La Gárgola, Contemplación, �octurno, 

Flores de almendro, La flor del Granado i En la costa.  

El nou volum s’obria amb el llarg poema narratiu titulat Inercia, dividit en 

quatre cants, on el poeta dibuixa l’ambient romàntic del Madrid de l’època que hi 

sojornà com a diputat a Corts. La veu narrativa ressegueix les passes del protagonista, 

alter ego de Joan Alcover, que recorre la ciutat dels Àustries i dels Borbons i es deixa 

arrossegar entre el tumult de la gent pel corrent de les aigües de la peresa. A la ciutat de 

la cort madrilenya, el protagonista d’Inercia, que s’ho mira tot amb ulls amatents, troba 

l’andana plena de viatgers, puja a l’òmnibus tirat per cavalls, que parteix ple d’il·lusions 

al so dels seus cascavells, i passeja l’esguard encuriosit pels diferents ambients 

senyorials d’aquell Madrid finals del segle XIX.  

Al llarg del recorregut, la retina del jove provincià s’impregna de tots els 

perfums que desprèn la ciutat lluminosa dels Àustries i dels Borbons. La visió dels 

balcons que adornen “la villa del oso y del madroño”, dels trens luxosos i senyorials, 

l’aroma del “freír del aceite en las sartenes”, els romanços de cec, les tertúlies al cafè i 

el parloteig de la gent, que es passeja pels carrers o que va als toros, deixen una 

impressió en l’ànima del jove estudiant, que queda plasmada com un retrat líric a la 

segona part d’Inercia, subtitulada La carta, on el protagonista descriu els llocs més 

emblemàtics per on passa: 

 
 “Heroica villa de sabor manchego, 
 que así rebosa de lujosos trenes, 
 como entona sus jácaras de ciego 
 al freír del aceite en las sartenes; 
 
 foco de luz, emporio de la fama, 
 adonde acuden a morir a miles, 
 como las mariposas en la llama, 
 enjambre de ilusiones juveniles; 
 
 me arrebata Madrid en su corriente 
 que tanto cieno con el oro junta, 
 cual hoja que en la espuma del torrente 
 no sabe adónde va ni lo pregunta. 
 
 Pasear, ir a los toros en calesa, 
 tomar boks, flirtear con las vecinas, 
 furioso disputar de sobremesa 
 de las cosas humanas y divinas, 
 
 sentir amagos de secreta angustia, 
 donde la liviandad profana y viola 
 el juvenil capullo que se mustia 
 antes de abrir su espléndida corola... 
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 Así las horas de mi vida pierdo, 
 tras el fantasma del placer camino...”   (PC, 836-837) 
   
Però Joan Alcover també deixà constància del seu pas per la Moncloa a través 

del recorregut que hi fa el protagonista d’Inercia, a la tercera part del poema que porta 

per títol En la Moncloa. Acompanyat per dos amics estudiants de l’illa daurada que 

s’hostejaven a la mateixa pensió, va recórrer el llarg carrer d’Alcalà, atret pel seu 

cosmopolitisme: 

 
 “Unidos por el estrecho 
 vínculo del paisanaje, 
 tres colegas de hospedaje 
 discurrimos largo trecho 
 
 por la acera que el sol baña 
 de la calle de Alcalá, 
 cuando a la corrida va 
 la flor y nata de España.” (PC, 842) 

 
En els versos de Final, el poeta tanca el relat d’aquest trajecte per Madrid, amb 

el retorn del protagonista a la ciutat marítima, quan la universitat queda buida i s’inicia 

el període de vacances. A l’illa daurada, el protagonista, en el qual s’emmiralla el poeta, 

es mostra desenganyat perquè, entre vanes rialles i juvenils cançons, ha perdut un any 

d’estudi i l’amor de la seva vida per una manca de responsabilitat i per la inconsciència 

juvenil. Empès per la veu literària de la seva protectora “doña Luz”, el protagonista 

enfila una reflexió moral, amarada de notes elegíaques, que palesa com al llarg de la 

història l’home insensat sovint es deixa arrossegar per una vana il·lusió: 

 
 “¡Cuántas veces la historia se renueva 
 de esa vana ilusión que al hombre ofusca! 
 El suspirado bien consigo lleva 
 y por el mundo con afán lo busca.” 
 

En el fons d’aquesta reflexió moral sona, com un batec, la sentència filosòfica 

�osce te ipsum, que brillà en grec en el temple de Delfos. Aquesta màxima, que més 

tard tengué un gran ressò entre els escriptors llatins com Juvenal a les Sàtires, Ciceró a 

Les Tusculanes i Sèneca a les Epístoles, fou recollida per Plató a l’Apologia de Sócrates 

en recordar les ensenyances del mestre que precediren la seva mort. 

Joan Alcover completà aquest retrat literari per les terres de Castella al poema 

Recuerdo de Alcalá. Inspirat en el viatge que féu pels marges d’Alcalà de Henares en 

companyia d’Álvarez Sereix que més tard vengué a Mallorca com a Governador 

Civil, Recuerdo de Alcalá evoca la glòria de Cervantes. Tal era l’admiració que el 
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poeta sentia per l’autor de Don Quijote de la Mancha que el gener de 1897 va escriure 

el poema La lengua patria, adreçat a uns amics colombians i aplegat en la secció Hojas 

de álbum de Meteoros, en el qual elogiava la llengua de Cervantes. Algunes de les 

composicions novelles del llibre Meteoros com els poemes bíblics Sed i La 

vanguardia, Melodía etiópica, A Mallorca en la muerte de Quadrado, Beethoven i A R. 

Ll. mereixen la nostra atenció per l’originalitat i per la qualitat literària que contenen, 

car evidencien la força lírica i la profunditat elegíaca que trobarem a Cap al tard (1909) 

i a Poemes bíblics (1918). 

El poema Sed,518 bastit sobre el passatge bíblic del Llibre Segon de Samuel519, 

descriu el tema de la fidelitat, exemplificat en la figura de tres valents soldats del rei 

David, els quals travessen el camp dels filisteus i arrisquen la vida per complaure el 

desig del monarca d’Israel de beure aigua del pou de Betlem, la pàtria enyorada. Mes el 

rei David, en adonar-se del perill a què els exposà, vessa en libació l’aigua cristal·lina 

del pou que li han ofert els tres guerrers lleials per aclamar la glòria de Déu que els ha 

preservat de l’enemic.  

La vanguardia és la recreació lliure d’un altre episodi del Segon Llibre de Samuel,520 que 

perfila de manera lírica la conquesta de Jerusalem i la derrota dels filisteus a mans de l’exèrcit 

del rei David als peus de Baal, gràcies a l’ajuda divina. Però Joan Alcover anava més enllà dels 

fets violents que es descriuen a la Bíblia i tancava el poema La vanguardia amb una profunda 

reflexió moral sobre els flagells i les calamitats que sempre provoca la guerra fratricida, fruit de 

la vilesa de l’home, instaurada a la terra d’ençà que Caín vessà la primera sang de son germà. El 

poeta convida el lector a rebel·lar-se contra la injustícia de la guerra, contra l’agressor roí que 

torba la pau dels pobles senzills impulsat per la sòrdida cobdícia. La vanguardia és un al·legat a 

favor de la pau i contra la guerra véngui d’on véngui, encara que sigui presentada com una gesta 

heroica.  

Melodía etiópica, subtitulada Del epistolario de un artista, reflecteix la 

problemàtica que l’artista modernista vivia aleshores enmig d’una societat impassible 

que no l’acabava d’entendre. És l’anhel del poeta per atènyer els cims de l’art, de ser 

valorat i reconegut per les multituds com a artista i d’arrelar en l’esperit de la gent humil 

amb el seu cant. El poema, però no solament tradueix un tema en voga del moment, sinó 

que emmiralla l’afany del nostre poeta per arrelar entre els manes de la gent amb el seu 

                                                 
518 El poema Sed va aparèixer a les pàgines de la revista Mallorca, LXVI (25 d’agost de 1900), pàg. 354-356. 
519 II Samuel, 23:13-17. 
520 II Samuel, 5: 22-25. 
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cant. Un desig que Joan Alcover ja havia manifestat a Contemplación i que plasmarà a 

Humanització de l’art.  

Melodía etiópica, format per tres parts, és un poema certament estrany, que va 

seduir l’ànima del Padre Restituto del Valle: una melodia que s’erigí en la predilecta de 

l’agustí, segons comenta a Joan Alcover en la carta que li envià el 17 de setembre de 

1901. Escrit en primera persona, el poeta s’identifica amb un artista italià que, després 

de cantar al so de l’arpa les tragèdies de la seva pàtria com un captaire pels carrers, ha 

aconseguit la fama enmig de l’alta aristocràcia londinenca. Recorre la carrera ascendent 

d’aquest cantor que, abans era menyspreat pels seus compatriotes, mentre que ara, amb 

la seva melodia, ha aconseguit traspassar la boira fumosa de Londres, tocar el cor de la 

societat, impassible i freda com les aigües del Tàmesi, i ha sabut arrancar l’aplaudiment 

dels crítics més refractaris i l’aprovació dels aristarcs. El poeta es demana qui hauria dit 

que la veu de la seva arpa hauria pogut irrompre en el cor impenetrable d’Anglaterra, 

“la diosa marítima del mundo”, que banya el seu front regi en l’èter i enfonsa en el fang 

“de abominables crímenes sus plantas?” (PC, 883). 

En la segona part el narrador desplega la llegenda d’aquest cantor, que s’inicià 

pel camí de l’art com un captaire pel moll de Palma. Com un marginat indolent, que 

olora el tuf dels fregits de la bodega del vaixell a l’espera de rebre una almoina, és 

aplegat pels mariners d’aquesta Melodía etiópica, que el pugen a bord de la nau, com 

els mariners de Charles Baudelaire atrapen un albatros per esbargir-se. L’arpista, 

després de tastar llur cassola, polsa les cordes sonores del seu llaüt i els canta himnes 

garibaldins en gest de gratitud. Mes aquest cantor maldestre, com un alacaigut entaforat 

enmig d’aquest escenari mariner, cau adormit en un racó de la coberta, on ningú ja no es 

recorda d’ell. Mentre la nit avança, com el gest dormilega d’aquest cantor viatger, 

abandonat a la fatiga, el capità ordena llevar l’àncora del vaixell, que s’esmuny sobre les 

ones. L’arpista, en despertar-se en l’ampla mar i adonar-se que no pot tornar a terra, 

s’acomoda a la nova situació per sobreviure. Una tempesta mena el vaixell fin a una 

cala d’una illa salvatge, on el cantor abraçat a l’arpa descobreix una dona negra i nua 

que, allargada dalt del cim d’un penya-segat, el contempla seduïda pels sons de la seva 

lira, amb el rostre entre les mans i els llavis vermells oberts. És l’encarnació de l’Àfrica 

incorrupta, l’ànima del món virginal, que mira l’europeu i, àvida, recull les notes que 

sorgeixen del seu llaüt i es dissipen en l’aire com un gemec. Mes la visió exòtica i fugaç 

d’aquesta Musa africana descobreix al pobre cantor la inspiració que el durà a la fama: 
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“Fué un instante no más, pero cual fuego 
en la sombra del tiempo insumergible, 
por siempre fulguró dentro del alma 
del galopín anónimo, que ahora  
triunfa, mago del arte, ante el Olimpo 
del alta aristocracia londinense.” (PC, 885) 
 

El poema, però, també tradueix l’antítesi entre el mite del nord, plasmat en la 

societat londinenca, caracteritzada per la fredor, i el mite del sud, dels pobles de la 

Mediterrània i del món exòtic africà, distingits per l’entusiasme i per la passió. Així, 

l’artista només assoleix la plenitud quan descobreix la nova musa de la inspiració, que A 

la vora del Tàmesi és “una dona, tota ulls, negra i desnua”, que descansa sobre una roca 

com si fos una sirena, que ens recorda la Loreley del Rin. 

Tal fou la llegenda d’aquest arpista que descobrí la musa pels confins de l’Àfrica 

abrusadora, després de solcar les ones de la seva ànima en un llarg viatge simbòlic. Per 

aquest món llunyà i absent d’aromàtic boscatge, per aquesta mar negra, entre els 

perfums blaus de La Chevelure també navegà l’esperit artístic de Baudelaire, a Les 

Fleurs du Mal, on volia submergir el cap per embriagar-se “amb les sentors barrejades 

de l’oli fresc de coco, de mesc i de quitrà” perquè li retornaven “l’atzur del cel rodó, 

llunyà.” L’arpista de Joan Alcover solcà ardent, com Baudelaire a La Chevelure, aquest 

mar de banús que el guià fins al port d’un somni infinit, on l’ànima pot beure tot la seva 

aroma i on arriben les naus per abraçar “la glòria d’un cel de perenne escalfor.” 

Així, a la tercera part del poema, l’arpista marginat ha aixecat el vol amb la seva 

arpa alada i ha esdevingut l’heroi del Tàmesis. Amb les tonades del seu art ha entrat en 

el temple sagrat de l’Olimp. Ara, revestit d’aurífica púrpura, convida el lector a gaudir 

de l’espectacle a la sala magnífica del teatre, on l’esperen bocabadats els magnats vestits 

de frac i les dames elegants de coll nu, com cignes pulquèrrims d’alabastre. Enmig de la 

palestra, s’alça radiant com un geni dominador i arranca com un inspirat la melodia de 

la Poesia a l’estil de la Musa africana. El cantor assaboreix el nèctar suprem dels déus, 

que ara li permeten de mirar amb supèrbia i menyspreu la massa d’aristòcrates, que 

l’escolten complaguts. L’arpista ha assolit la plenitud del seu art perquè ha sabut 

traspassar la febre del seu esperit a la vibració de les cordes de la lira i ha sabut 

humanitzar les notes de la seva arpa, que ara flueixen amoroses com una cascada 

d’harmonia sobre els cors dels oients. Així, en el record dels ulls de la musa africana el 

poeta troba la inspiració: 

         
 “En ellos bebo la inspiración; desciende 
 la fiebre del espíritu a la mano, 
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 y los ágiles dedos ensangriento 
 en las vibrantes cuerdas; se humaniza 
 el arpa, esclava de mi amor, y fluyen, 
 ya como hilo sutil, ya como tenue  
 vapor de una cascada de armonía, 
 mis querellas, ensueños y delirios...”   (PC, 887) 

  
Però Melodía etiópica no solament traspuava l’etern conflicte de l’artista 

modernista, sinó que emmirallava la inquietud poètica que abrigà el cor de Joan Alcover 

al llarg de la seva vida. Potser fou aquesta dimensió artística i personal que dugué el 

poeta a vessar la Melodía etiópica en els versos de la lira catalana. La nova versió 

titulada A la vora del Tàmesi, guardonada el 1909 als Jocs Florals de Barcelona amb la 

Flor Natural, fou inclosa en la secció “Vària” en l’edició completa de Poesies de 1921. 

 Joan Alcover, que el juliol de 1896 havia homenatjat Josep M. Quadrado amb el 

panegíric A Mallorca en la muerte de Quadrado, va incloure aquest poema dins 

Meteoros. En aquests versos emotius i contundents Joan Alcover ressegueix el perfil del 

que fou un mestre de gran enteniment, que guià les noves generacions de poetes amb la 

flama de la virtut i l’oriflama de l’ideal. També instava tot el grup de la seva generació a 

honrar la memòria de Josep M. Quadrado: 

 
“Honremos al varón que hora tras hora 

   siguió la recta vía 
  que el mismo se trazó cuando a la aurora 
   de la razón nacía. 
 
  Del templo de la historia centinela 
   y acólito paciente, 
  lo iluminaba, en religiosa vela, 
   del óleo de su mente. 
 
  Ahí queda la esencia de su vida, 
   en su labor copiosa; 
  el alma de la patria confundida 
   con su alma generosa. 
 
  Su corazón arraiga en lo profundo 
   de su país nativo, 
  pero, desde el hogar, al ancho mundo 
   se asoma pensativo. 
 
  Sella la fe su inspiración profusa 
   con la unidad suprema, 
  desde el primer vagido de su musa 
   a la palabra extrema.”  (PC, 900-901) 
   

En aquests versos Joan Alcover resseguia amb ritme harmoniós el perfil del 

patriarca. Hi anotava amb paraules encomiàstiques l’ideal de vida que havia guiat les 

seves obres, sempre amarades de virtut i de vigorosa voluntat, fins que arribà l’hora de 
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la mort. Joan Alcover es conhortava de la seva pèrdua tot assenyalant la seva vida 

venturosa, perquè només és benaventurat l’home que, al final del seu trajecte, pot 

acariciar amb mirada tranquil·la l’estela de la seva obra: 

 
   “Feliz el que llegando sin zozobra 
    al fin de la jornada, 
   puede, como él, acariciar su obra 
    con tranquila mirada. ” (PC, 901) 
 

L’estrofa recorda els desig anhelós que Fray Luis de León expressà en el seu 

poema Vida retirada, que alhora recrea el beatus ille d’Horaci. Un desig que Joan 

Alcover també cobejava assolir a la llunyania del seu horitzó. Immers en la grandesa del 

mestre, compara la buidor que la mort de Josep M. Quadrado havia deixat en el si de les 

lletres mallorquines a la vacuïtat endolada que deixa el poderós noguer quan cau enmig 

del jardí que de bell antuvi presidia. Joan Alcover, erigit en la veu d’aquesta Mallorca, 

que ara se sentia òrfena de la seva llum protectora i enyorava la seva joventut eterna, 

acomiada el patriarca que va encendre el culte a la virtut amb paraules amarades de 

gratitud fraternal, de nostàlgia poètica i d’evocació de la pàtria: 

 
  “¡Adiós, sombra de paz, frutos opimos, 
   restaurador ambiente, 
  adiós, amigo tronco, adonde fuimos 
   a reclinar la frente! 
 
  Cayó como árbol viejo que derriba 
   la muerte, de un hachazo, 
  y lleva en sus raíces sangre viva 
   del materno regazo. 
 
  ¡Oh patria, en el vacío que has sentido 
   el ánimo se abisma; 
  llórale, sí: con él se ha desprendido 
   lo mejor de ti misma!” (PC, 902) 
 

Vet aquí que les paraules de Joan Alcover, pel seu caràcter simbòlic, apunten cap 

als nous horitzons del simbolisme francès. La metàfora de l’arbre-poeta com a ombra de 

pau, que abraça i nodreix amb fortalesa l’amic, ja havia aparegut a El ciprés de mi 

huerto i, més tard, la trobarem a Desolació. Però la imatge de la mort que sega amb la 

destral la soca robusta d’aquest arbre vell, que serva la saba materna per les seves arrels, 

també la trobarem en alguns versos d’Antonio Machado, escrits posteriorment als del 

nostre poeta, i ens anuncia la poètica més enlairada del mateix Joan Alcover. Aquesta 

soca arrelada a la terra, símbol de la pàtria, potser és el preludi d’alguns poemes de Cap 
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al tard, com La Balanguera, on desplega el tema amb tota la seva dimensió artística i 

filosòfica. 

Amb la metàfora de l’arbre-poeta, abatut per la destral de la mort, després de 

donar els millors fruits, Joan Alcover s’erigia en la veu de Mallorca per encendre un 

culte elegíac a l’amic enyorat, que havia dut l’essència de la pàtria materna dins la sang. 

Amb les notes de la seva lira, polsada de nostàlgia romàntica, s’acomiadava del mestre 

que havia fomentat les lletres entre els joves intel·lectuals mallorquins. Així, Joan 

Alcover gravava, en un gest de gratitud fraternal, la imatge sagrada del mestre en 

aquests versos de tall simbolista en què el poeta exhortava la pàtria perquè s’afegís al 

seu record en un plany adolorit. 

 Al poema Beethoven, sorgit el 1898 arran de la inauguració del Salonet 

Beethoven, Joan Alcover es proposava reflexionar sobre l’art autèntic enfront del 

materialisme i convidava l’auditori a seguir l’exemple del músic per atènyer l’ideal. El 

subtítol de Beethoven, Davidsbündler, feia referència a l’agrupació de músics, formada 

entorn de la figura de Schumann, que s’oposaven a l’art burgès sense inquietuds 

intel·lectuals o filisteu. Potser imbuït per les noves tendències modernistes del moment, 

Joan Alcover embalsama els versos de Beethoven amb aromes de la filosofia 

voluntarista, amb l’afany de superació constant que ha de guiar vers el superhome, vers 

el geni de Nietzsche. Empès per les ones seductores d’aquestes aigües vaporoses, es 

detura en la cala del simbolisme francès i, embriagat del perfum exòtic de les Fleurs du 

Mal, reprèn, a la segona part del poema, el fil del seu pensament enlairat amb 

l’al·legoria del poeta, que Baudelaire havia cantat al poema L’Albatros. Joan Alcover 

reprodueix l’esperit de Baudelaire, gairebé amb les mateixes paraules del poeta francès. 

La seva ploma recrea la imatge d’aquests magnes ocells marins, d’aquests reis de 

l’atzur, que eren capturats en alta mar i esdevenien la riota dels mariners indolents, 

perquè no entenien el seu ideal de vida. Joan Alcover es fa seva aquesta al·legoria 

baudelairiana que trasllueix el sentiment dolorós dels poetes que, exiliats en terra, 

esdevenen maldestres i porucs davant les censures dels arquers indòmits, puix que les 

seves ales de gegant van destorbant-los el pas entre la multitud: 

 
   “Son los albatros 
 grandes aves marinas que aletean, 
 siguiendo, por el golfo, a los navíos 
 como indolente escolta;  [...] 
      y esos reyes 
 del imperio del éter, abatidos 
 sobre las planchas, torpes y confusos, 
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 dejan caer, colgando como remos, 
 y arrastran la blancura de sus alas, 
 y sufren ultrajados por la zafia 
 marinería, sus crueles burlas. 
 Y canta Baudelaire: Como este alado 
 príncipe de las nubes, que se ríe 
 de los arqueros, y su nívea pluma, 
 a las tormentas familiar, esponja 
 en la excelsa región... es el poeta 
 un desterrado aquí, triste figura, 
 que, corrido por voces irrisorias, 
 camina torpemente, porque el peso 
 le agobia de sus alas de gigante.”   (PC, 892) 
  
Llavors compara la figura de l’heroi, que veu exemplificada en el bust de 

Beethoven, amb el magne ocell de Baudelaire, que és menyspreat per la gent vulgar 

perquè no admet la seva grandesa ni el seu vol enlairat. Tant per a Baudelaire com per a 

Joan Alcover l’art implica dolor i el geni per atènyer les altures ha d’estar disposat a 

patir: 

 
“el genio tiene alas  

pero garras también, y que es forzoso  
que con ellas levante al elegido. 
Quien, temeroso de sufrir, no quiera 
sentir las uñas del enorme buitre, 
no sentirà tampoco la delicia 
de la ascensión vertiginosa, el beso 
de las supremas auras, y el espasmo 
de las apocalípticas visiones.”  (PC, 896) 
 
 Impulsat per l’esperit del geni filosòfic que defensà Nietzsche a Així parlà 

Zaratrustra i pel vol sublim de l’albatros de Baudelaire, Joan Alcover perfila el retrat de 

Beethoven de mirada hostil i recelosa, que presidia com un heroi victoriós l’humil 

cenacle d’artistes ansiosos d’abraçar l’ideal que lluïa en el seu front enlairat. El nostre 

poeta, seduït per l’esplendor que representava el compositor alemany, culmina el seu 

traç amb un elogi al seu esperit de lluita, ben convençut que la glòria del geni artístic, 

que havia assolit Beethoven, sols s’ateny amb dolor i sacrifici, car el geni no solament 

té ales sinó també urpes, que es claven en l’ànima de l’escollit per aixecar-lo de la terra i 

elevar-lo vers les supremes altures. Tal era el prestigi singular que havia mogut l’esperit 

de Beethoven, que el nostre poeta l’erigeix en el paradigma de l’artista que, com un nou 

Prometeu, ha sabut sacrificar els goigs de la vida al compliment de la seva heroica 

missió. Rere el perfil de Beethoven que Joan Alcover dibuixa s’amaga l’esperit 

messiànic i batega la idea de l’artista-guia que ha de redimir el poble, defensada per 

Thomas Carlyle.  
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D’altra banda, el poema Beethoven, de filiació modernista, presenta analogies 

amb el poema romàntic Le Génie de Lamartine. El músic alemany, traçat per Joan 

Alcover, conté alguns trets de la fesomia i de l’esperit combatiu que el poeta francès 

atorga amb la seva lira romàntica al personatge bíblic de Moisès. Lamartine identifica la 

figura del geni amb Moisès, l’escollit per guiar el poble de Judà fins a la Terra Promesa. 

L’heroi, en baixar de la muntanya del Sinaí, s’irrita i s’inflama de fúria en veure com la 

seva gent, arrossegada per les ones tumultuoses del vici, adora ídols falsos. Moisès, ja 

abans de baixar de l’alta muntanya, escolta els crits envilits del seu poble que, en nom 

de la llibertat, ha traït la seva confiança i la lleialtat a Déu: 

 
 “Mais quoi! tandis que le génie 
 te ravit si loin de nos yeux, 
 les lâches clameurs de l’envie 
 te suivent jusque dans les cieux! 
 Crois-moi, dédaigne d’en descendre; 
 ne t’abaisse pas pour entendre 
 ces bourdonnements détracteurs. 
 Poursuis ta sublime carrière, 
 poursuis; le mépris du vulgaire 
 est l’apanage des grands coeurs. 
  
 Object des ses amours frivoles, 
 ne l’as-tu pas vu tour à tour 
 se forger de frêles idoles 
 qu’il adore et brise en un jour? 
 N’as-tu pas vu son inconstance 
 de l’héréditaire croyance 
 éteindre les sacrés flambeaux? 
 brûler ce qu’adoraient ses pères, 
 et donner le nom de lumières 
 à l’épaisse nuit des tombeaux? 
 
 Secouant ses antiques rênes,  
 mais par d’autres tyrans flatté, 
 tout meurtri du poids de  ses chaînes, 
 l’entends-tu crier: Liberté? 
 Dans ses sacrilèges caprices, 
 le vois-tu, donnant à ses vices 
 les noms de toutes les vertus; 
 traîner Socrate aux gémonies, 
 pour faire, en des temples impies, 
 l’apothéose d’Anitus? 
 

[...] 
Tel un torrent, fils de l’orage, 
en roulant du sommet des monts, 
s’il rencontre sur son passage 
un chêne, l’orgueil des vallons; 
il s’irrite, il écume, il gronde, 
il presse des plis de son onde 
l’arbre vainement menacé; 
mais debout parmi les ruines, 
le chêne aux profondes racines 
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demeure; et le fleuve a passé! 
 
Toi donc, des mépris de ton âge 
sans être jamais rebuté, 
retrempre ton mâle courage  
dans les flots de l’adversité! 
Pour cette lutte qui s’achève, 
que la vérité soit ton glaive, 
la justice ton bouclier. 
Va! dédaigne d’autres armures; 
et si tu reçois des blessures, 

nous les couvrirons de laurier!”521 
 
Aquest Moisès, que és exhortat per la veu de Lamartine a continuar la pujada per  

l’aspra carrera iniciada al marge de la vulgaritat de la massa, al marge del menyspreu 

del seu poble, troba el seu paradigma en la figura de Beethoven de Joan Alcover, el qual 

és perfilat com un heroi que és el dominador de la massa i l’abrandat defensor de l’art 

autèntic, enfront de l’art filisteu, aburgesat: 

 
 “Él encarna la santa intransigencia 
 contra los falsos ídolos del arte; 
 él, contra la ficción usurpadora 
 que invade sus dominios, representa 
 la protesta davídica...”    (PC, 897) 

 
 Si Lamartine endevina el geni en la figura bíblica de Moisès, Joan Alcover el 

converteix en el David de la Bíblia, inconformista i agosarat, en el símbol de la veritat 

capaç d’abatre, amb la mestria del seu geni, el materialisme i la mediocritat artística, 

que planava per la societat indolent i que era representada en la figura gegantina de 

Goliat. Així insta els joves a entonar el cant de la veritat, que simbolitza Beethoven, i 

els convida a abatre, com David amb la fona, el filisteisme: 

 
   “¡Inerme juventud, entona el salmo 
   de la verdad, el nombre de Beethoven 
   pon a la piedra de la honda, y hiere 
   la frente del procaz filisteísmo!” (PC, 898) 
 

Aquesta al·legoria, anunciada en el subtítol del poema Davidsbündler, 

provendria de la peça musical per a piano de Schumann, titulada Carnaval opus 9, un 

moviment de la qual es titula “Marche des Davidsbündler conter les Philisins.” Joan 

Alcover adoptava la imatge bíblica del rei David com a lluitador del poble hebreu 

davant els atacs dels filisteus, que volien usurpar-los les terres, les tradicions, les 

creences religioses i tots els privilegis com a poble escollit per Déu.  

                                                 
521 LAMARTINE: Oeuvres Poètiques Complètes (París: Galimard, 1963), pàg. 54-56. 
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 Meteoros, segons el colofó, s’acabà d’estampar a la tipologia de Lluís Tasso a 

Barcelona el 17 de juny de 1901. Però no veié la llum fins al cap d’un mes i mig, l’1 

d’agost. Meteoros fou l’últim llibre que Joan Alcover va escriure en llengua castellana, 

perquè alguna cosa havia canviat en el si del poeta. La mort de la filla Teresa coincidia 

amb la crisi de l’home i de l’artista i potser l’havia afavorida. En l’esperit d’aquell 

poeta, que abans feia versos perfumats de buidor i de frivolitat, ara es congriava un 

canvi de veu que li obria la porta a l’ús de la llengua materna com a únic mitjà 

d’expressió literària. Un fet que de cada dia anava prenent més força i es consolidaria 

uns anys més tard, com va assegurar el 1906 en el discurs que defensà en el Primer 

Congrés Internacional de la Llengua Catalana, sota el títol La llengua catalana és entre 

nosaltres l’única expressió possible de l’escriptor-artista. A poc a poc, l’aspirant a 

poeta, que inicialment havia preferit la Musa de l’enginy, a la plenitud dels seus dies 

esdevenia un nou poeta que es decantava per la Musa del sentiment, amb la qual bastiria 

el seu monument poètic. 

 

EL NAIXEMENT DE PAU ALCOVER 

 
       Mentrestant el jardí dallat de Joan Alcover s’embaumava amb la maternitat de 

Maria De Haro, que avançava pròdiga de vida pels capvespres rovellats de setembre. 

Joan Alcover ja tenia quaranta-tres anys quan va néixer el seu fill Pau Alcover De Haro, 

que va veure la llum per primera vegada a les vuit i mitja del vespre d’aquell 22 de 

setembre de 1901. Tres dies més tard, Joan Alcover, com havia fet amb els altres fills, el 

va inscriure al llibre de naixements del Jutjat de Palma. Al cap d’uns dies, el nou infant 

rebé les aigües baptismals a l’església de Santa Eulàlia i fou apadrinat per Antoni De 

Haro i Rosselló, l’oncle matern, i per Teresa Maspons Serra,522 l’àvia paterna, que 

sostenia, decrèpita pel flagell del temps i del dolor, el seu nét com un escampall de vida 

sobre els seus braços encara vigorosos. Pau Alcover De Haro seria l’últim brot de Joan 

Alcover, el darrer glop de vida que regà la soca paternal d’albes novelles i de tardors 

incertes i l’únic que el sobreviuria. 

Aquella tardor de 1901 Joan Alcover anava amunt i avall capficat entre el 

naixement de Pau i els preparatius universitaris dels seus dos fills majors Pere i Gaietà. 

Així, Pere Alcover, empès per la tradició de l’avi i del pare, encetava el tercer curs de 

Dret a Barcelona i Gaietà Alcover, tot just acabat el Batxillerat el juny d’aquell 1901, es 

                                                 
522 [ARM-JA, 505]. 
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proposava iniciar el primer curs d’enginyer industrial a la Universitat de Barcelona. 

Amb els cops de destral, el gest alegre de Joan Alcover s’havia encartonat. Ara 

contemplava els seus fills amb complaença i amor abrandat, que procurava amagar rere 

un posat de seriosa dignitat patrícia, empès per la prudència o per la timidesa en adonar-

se que Pere i Gaietà ja havien abandonat la tendra infantesa. El seu amor de pare creixia 

envers aquests dos fills, que havien pujat aplicats i amatents, sota la seva mirada, avara 

d’efusions que s’accentuava a mesura que Pere i Gaietà avançaven pel camí de la vida i 

es convertien en homes cabals. Però Joan Alcover, que sentia créixer en silenci el seu 

orgull de pare, s’il·lusionà amb la carrera dels seus fills i el naixement del petit Pau 

potser orejà la finestra del seu cor ferit.  

 

LA RECEPCIÓ DE METEOROS 

 
Llavors Joan Alcover envià el nou volum, juntament amb el seu discurs sobre 

Jeroni Rosselló, a Marcelino Menéndez, perquè li’n donàs la seva opinió, que 

considerava molt valuosa. L’amistat amb l’il·lustre santanderí era respectuosa i afable, 

sobretot d’ençà que havia demostrat curiositat i simpatia pels poetes lírics mallorquins, 

entre els quals Menéndez destacava Costa i Alcover tant per la sinceritat i puresa del 

sentiment com per la forma transparent dels seus versos. Al cap d’uns dies, el 21 

d’agost de 1901, Joan Alcover rebia les paraules elogioses de Menéndez, embolcallades 

en aquesta carta, que degueren afalagar la vanitat primfilada del nostre poeta, car 

l’assenyalava com “uno de los autores a quienes más estimo, entre los cuales pongo a 

usted en lugar muy preferente”: 

 
“Mi estimado amigo: 
Mil y mil perdones por la tardanza con que contesto a su grata de 1º de mes, que llegó a mis 

manos acompañada del precioso obsequio del tomo de poesías titulado Meteoros y del discurso 
en loor de D. Jerónimo Rosselló. Usted sabe cuán atareado vivo, y no ha de extrañar que peque a 
veces de falta de puntualidad en mi correspondencia literaria, aún tractándose de los autores a 
quienes más estimo, entre los cuales pongo a usted en lugar muy preferente. Porque, en efecto, 
de los poetas líricos que actualmente escriben en España, son acaso usted y Miguel Costa los que 
dejan en mi espíritu una impresión más agradable, los que ofrecen un conjunto más armónico, 
los que más me agradan tanto por la sinceridad y pureza del sentimiento como por la nitidez de 

la forma.”523  
 

  Encara que Menéndez considerava poc afortunat el títol de Meteoros “el 

último tomo por usted publicado, y cuyo título (dicho sea entre paréntesis) no me parece 

muy feliz” estimava que tant les composicions líriques com els poemes narratius que 
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s’hi aplegaven eren deliciosos i magnífics pel seu estil elegant i per la maduresa lírica 

que desprenien: 

 
...“hallo excelentes composiciones de todos géneros, sin que yo me atreva a dar la preferencia a 
lo narrativo sobre lo lírico, ni viceversa. La limpieza y elegancia del estilo es igual en todas, y 

revela el punto de madurez a que ha llegado el poeta.”524 

 
 De tot el ram de poesies Menéndez triava El ciprés de mi huerto com la seva 

predilecta, digna d’agermanar-se, més per la forma que pel seu esperit amb la poesia de 

Leopardi. Al seu costat remarcava els versos de Beethoven, que assenyalava com 

“inspirados por un sentimiento tan hondo y religioso del arte”. També destacava el 

lirisme de les dues llegendes La Madona i �oche de Reyes. Però eren els versos 

malenconiosos i suaus de Contemplación els que més l’havien corprès per ser la 

composició més personal del llibre i una de les més inspirades: 

 
“Hermosísima y digna de Leopardi, cuya manera recuerda aunque no su espíritu, es El ciprés de 
mi huerto, para mi la predilecta entre todas las poesías del tomo. Pero hay otras que compiten 
con ella y quizá la aventajan: los versos a Beethoven, inspirados por un sentimiento tan hondo y 
religioso del arte; las dos consoladoras y simpáticas leyendas La Madona y �oche de Reyes, y la 
suave y melancólica Contemplación, que es la obra más personal del tomo, y una de las más 

inspiradas.”525  

 
Però una petita nota enterbolia la valoració global que l’erudit perfilava de 

Meteoros, car observava que el poeta intentava imitar la naturalitat de Campoamor en 

algunes de les composicions breus de l’aplec, encara que sense “incurrir en su 

desaliño.” Ans al contrari, assenyalava que la nota cabdal del llibre era justament “la 

pulcritud en todo, la elegancia sencilla, el respeto constante a las leyes de la lengua y la 

versificación.”526 

Tanmateix, l’eminent santanderí manifestava una visió pessimista no solament 

de la poesia espanyola que es cultivava aleshores, sinó també del conjunt de la societat, 

que ara vivia una etapa decadent, embolcallada pel vel funest de la crisi del 98. Albirava 

les joies literàries de Meteoros com un auguri de prosperitat lírica entre els esperits 

delicats d’aquesta Espanya infortunada. Per aquesta raó afegia que el llibre:  

 
“A pesar de los malos vientos que en España corren para la inspiración lírica como para todo, yo 
no dudo que este libro tan honradamente pensado y tan deliciosamente escrito ha de llamar la 
atención de todos los que tengan no embotado el paladar literario. Será a la vez un nuevo 
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testimonio de la singular aptitud que los mallorquines tienen para el cultivo de la lengua 
castellana, sin olvido ni menoscabo de la suya nativa, del mismo modo que han acertado a 
conciliar hasta ahora el amor a la tradición regional con el que todos debemos a la patria común, 

tanto más digna de cariño cuanto más infortunada.”527 

 
Potser l’eminent erudit, que havia copsat com l’ànima de Joan Alcover es delia 

ansiós per entrar en el Parnàs de la poesia castellana, endevinava que aquell volum tenia 

regust a comiat i potser intuïa que seria l’última contribució del poeta mallorquí a les 

lletres castellanes. Potser, gelós de perdre un poeta que fins ara havia cultivat amb amor 

les lletres castellanes, Menéndez accentuà el seu amor a la pàtria espanyola, tot desfent-

se en elogis a les virtuts dels poetes mallorquins, que havien sabut conciliar l’amor a les 

dues llengües, a les dues muses de la poesia.  

Per aquells dies Joan Alcover va rebre una carta de Restituto del Valle en què 

aquest li demanava els retalls dels periòdics amb les crítiques que parlaven de Meteoros, 

perquè el bon agustí volia confeccionar un llibre de crítica literària, que titularia 

Estudios literarios, en el qual volia parlar de la poesia mallorquina. Tanmateix, el nostre 

poeta vivia més capficat en els quefers de la vida quotidiana i familiar que per cap altra 

cosa. Però, respectuós i amatent com era, el 30 de setembre de 1901 contestà a l’amic 

Restituto del Valle Ruiz unes paraules que reflecteixen la tribulació anímica del pare 

preocupat pels estudis universitaris dels seus fills i la inquietud de l’intel·lectual 

contrariat pels fets de la vida ordinària i per la inestabilitat de la política espanyola: 

 
“Mi muy querido amigo: 

Recibí a su tiempo su estimada del 17 de agosto. Algo ha llovido desde entonces, pero no 
extrañe V. la tardanza. Una visita del Supremo que vino a ésta, (con motivo de haberse dejado 
embaucar el Ministerio de Gracia y Justicia por la campaña de difamación contra la curia de Palma 
con que una prensa venal quiso explotar el escándalo); el arreglo y preparación de los asuntos 
universitarios de mis hijos en medio de la confusión romanesca que estamos padeciendo; el 
nacimiento de un varón, nuevo servidor de V., que llegó felizmente a esta su casa el día 22 del 
corriente; etc., etc., me han tenido ocupado y absorbido estos días. [...] 

Memorias de mis chicos. Pedro saldrá en breve para cursar el tercer año de leyes en Barcelona. 
Cayetano opta por ser ingeniero industrial y estudiará este año el primero de los cursos de 

preparación.”528 
 

En aquesta mateixa carta, Joan Alcover responia a la demanda de Restituto del 

Valle, amb una visió panoràmica sobre la crítica del moment. Joan Alcover comentava a 

l’amic agustí que les crítiques, que llavors havien sortit en diaris i revistes sobre el seu 

darrer llibre, eren anodines i que no calia prendre-les en consideració, inclosa l’opinió 

de Juan Valera. Agraïa al novel·lista la generositat, amb què l’havia tractat, però li 
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negava la lucidesa del bon crític. Tanmateix la veu del poeta reflectia un cert desencís i 

un to amarg. Per aquells dies de tristesa, Joan Alcover s’havia replegat com una larva 

dins ell mateix en una llarga i profunda meditació, de la qual naixeria un nou poeta, 

bastit d’humanitat. Ara contemplava la seva poesia amb uns altres ulls més crítics, 

potser modelats pel flagell del temps i pel vent d’infortuni que l’havia assotat. Alguna 

cosa havia canviat en el seu interior i, com un inspirat, pensava que la poesia que havia 

cultivat fins aleshores era de poca volada. 

En aquesta mateixa carta del 30 de setembre de 1901 Joan Alcover afirmava a 

Restituto del Valle amb un cert desencís que li enviaria les notes de premsa que 

ressenyaven el seu llibre, perquè creia més en la seva paraula que en la de tots els crítics 

que ara presumien d’exercir la bona crítica literària. Així l’advertia de la trivialitat de 

les paraules sorgides a la premsa, les quals calia no prendre en consideració en cap 

sentit:  

 
“Además no corría gran prisa enviar a V. las notas críticas de mi libro, ni conviene que en 

pro ni en contra mía tome V. en serio nada de lo que en ellas se dice. Ya verá V. cuan 
anodinas son por lo general, y lo que tal vez V. no vea pero lo veo yo, es cuan por encima está 
V. como crítico de los que actúan ahora en diarios y revistas, sin exceptuar a Valera. Le estoy 
agradecido, porque me hizo más favor del que merezco, supongo que su juicio fue espontáneo, 
y a la fineza de escribirlo ha añadido la de pedirme autorización (!!!) para incluir versos míos 
en una antología de poetas del siglo XIX que piensa publicar. Que un anciano, enfermo y 
ciego y de tan alta categoría literaria, sea tan considerado y benévolo, en medio de la 
desatención con que suele tratarse a los escritores regionales, es cosa digna de reconocimiento. 
Pero yo no puedo remediarlo ni creo faltar a la gratitud, sintiendo lo que siento. Me cautiva D. 
Juan, pero jamás le he creído crítico, y menos ahora, ya un poco decaído como está el pobre. Y 
de los demás que por ahí pedantean (a excepción de Menéndez y Pelayo) nada digo. No es que 
me queje de que me alaben poco. Díos me libre de caer en semejante fatuidad; al contrario; 
más caso hacen de mí del que esperaba. Lo que hay es que al coger un libro de poesías, por lo 
general, no saben lo que traen entre manos. 

 Así pues, sólo para atender a su indicación le envío en pliego separado algunos recortes 
de periódicos donde figuran seis articulejos. Otros hay que no sé por donde andan, y algunos 
no han llegado todavía a mis manos. De los de la prensa local, no hablemos, porque en ellos la 
justicia naufraga en un mar de benevolencia. 

 Me alegraré de que todo esto no llegue a tiempo de que V. se entere antes de escribir o 

de publicar su veredicto; y deseo que entregue V. libérrimamente a su criterio sin dar al asunto 

por consideración a mi humilde persona, más importancia de la poca que tiene. 

 Mucho me regocija su proyecto de publicar una colección de estudios literarios, y ya 
estoy impaciente por leerlo. No tiene V. perdón de Dios si lo deja V. de la mano. Créame V, 
tiene V. dotes sobradas para imponerse, y no sirven para descalzarle los que ahora gallean por 
diarios y revistas arrogándose el magisterio de la crítica. 

 Mande a su afmo. y ss. 

                                                 Juan Alcover”529 
 

 Restituto del Valle s’havia entusiasmat ferm amb les poesies de Meteoros, que 

serien les darreres gotes sorgides de la ploma castellana de Joan Alcover. El bon agustí, 
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seduït pels versos de Melodía etiópica, que plasmaven l’ideal modernista i l’ensomni 

artístic de Baudelaire, l’assenyalà com una de les millors poesies que el nostre poeta 

havia escrit fins llavors. Restituto del Valle parlà de Joan Alcover i de Meteoros a 

Estudios literarios (publicat el 1903), a l’apartat de “Literatura mallorquina”, darrere 

l’exposició de les Líricas de Miquel Costa. El crític agustí parlava de les excel·lències 

de la poesia de Joan Alcover i la considerava immutable i essencial, humana i universal, 

car sorgia viva del més profund de la seva ànima. En aquest sentit, la comparava a la 

poesia de Byron i de Leopardi pel fet que, com ells, cantava “únicamente lo que es 

digno del canto” i cercava “lo universal y lo que es de veras humano, ahondando en el 

estudio de sí mismo, penetrando con espíritu observador y reflexivo en las entrañas más 

ocultas de lo particular y de lo concreto, prescindiendo de lo accidental y señalando lo 

que hay de inmutable y esencial en lo mismo que está sujeto a mutación y cambio.”530 

Aquesta visió de la poesia de Joan Alcover que Restituto del Valle havia sabut veure en 

bona part de les composicions de Meteoros serà la que justament definirà tota la lírica 

de Cap al tard i de Poemes bíblics. Una poesia que definia com a “aristocràtica y 

serena, luminosa y fecunda”,531 que s’allunyava de les filigranes del parnassianisme, de 

la fantasia abrandada i dels excessos romàntics.  

De tot el pom de Meteoros, el pare agustí assenyalà Melodía etiópica com una de 

les poesies més originals i més treballades del llibre, car segons ell “no hay palabra 

inútil ni pincelada que no sea gràfica y valiente.” Assegurava que “Brillan en esa 

composición trozos descriptivos de incomparable grandeza y hermosura, y que sólo un 

ingenio de raza superior puede realizar...”532 Però no solament perfilava els valors de la 

inspirada Melodía etiópica, sinó que també subratllava les qualitats històriques i 

dramàtiques de Lálage, la delicadesa i el sentiment de �oche de Reyes, del qual digué 

que, pel dibuix de la nina òrfena que escriu aquella carta tan emotiva a la mare difunta, 

“es digno de figurar entre los idilios de Mistral o al lado de los mejores fragmentos de 

Lamartine o de Longfellow”.533 Aquests i altres poemes com Inercia, La madona, 

�octurno i Beethoven foren els més destacats del comentari del bon agustí, bon amic del 

poeta i gran admirador de la seva poesia. D’altra banda, Restituto del Valle Ruiz també 

volgué refutar les veus crítiques que arrengleraven la poesia de Joan Alcover amb la de 
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Campoamor, probablement pel “predominio del pensamiento sobre la forma”, i 

l’acusaven d’imitar Los pequeños poemas. En aquest sentit, l’agustí s’afanyà a 

desmentir les opinions de la crítica més ortodoxa, que veia en la poesia de Joan Alcover 

la petja poc destra de Campoamor. Així, amb la ploma ferma i decidida, assegurà ben 

convençut que:  

 
... “fuera de la condición de poeta y de la predilección por los conceptos de algún nervio e 
interés, así como por la tendencia, común a ambos ingenios, a descifrar los misterios del corazón 
y los vagos anhelos del alma, yo no encuentro razón ni motivo para estimar a Alcover como 
discípulo e imitador, aunque original, del insigne poeta de las Doloras. Las cualidades más 
propias y características de Campoamor, como la fecundidad incomparable de intuiciones 
luminosas y profundísimas; el pesimismo, más o menos sincero y filosófico, que fluye por casi 
todos sus versos, como vena de aguas amargas; la forma sentenciosa y el tono axiomático 
conque derrama sus enseñanzas de viejo descreído; la sàtira cómica o vengadora que, a trueque 
de ser humorística, se atreve con todo y de todo se bufonea; el encanto innegable que llevan 
consigo sus aforismos por lo originales y por lo humanos; aquella concisión llevada al último 
límite, en que expone fórmulas acabadas que descubren horizontes y abismos de penetración 
psicológica; y en fin, esa riqueza sin igual de fondo o de sustancia poética que distingue a las 
Doloras, a los Pequeños poemas y al Drama universal, y hasta las infracciones tan comunes de 
las leyes métricas, nada de esto es aplicable a la poesía de Alcover, y sin esto nadie puede decir 
que imita de veras a Campoamor. 
   Afortunadamente, no necesita el poeta de Meteoros deducir su patriciado artístico, inquiriendo 
remotas, aunque ilustres genealogías; bástale la alteza y dignidad de su inspiración y el mérito 
intrínseco de sus obras para dar cumplido testimonio de sí, y para demostrar plenamente que es 
uno de los ingenios que con más gallardía personifican hoy la legítima aristocracia del 

arte...”534 
 

Quan Joan Alcover llegí les paraules amables de l’agustí ―encara sense 

publicar―, que parlava de la seva poesia com si fos sortida d’una ploma distingida, 

sentí créixer per les seves venes la vanitat de poeta, setinada de goig i de malves irreals, 

que confirmen el seu anhel de triomf. Les paraules de Restituto havien seduït de tal 

manera l’esperit del nostre poeta que lamentà no haver-les rebut abans de la publicació 

del llibre perquè, de tenir-les, haurien pogut figurar com a pròleg d’aquest poemari. 

Aquest goig quedà plasmat en les paraules que Joan Alcover expressà a Restituto en la 

carta del 16 d’octubre de 1901: 

 
“Con gran satisfacción y no poco halago de mi vanidad he leído el artículo en que tan calurosa 

y hábilmente realza V. mi personilla literaria. Todo en él me parece de perlas. Lástima no 
haberlo tenido antes de publicarse el libro para utilizarlos como prólogo. Pareceríame además 
uno de los más gráficos y elocuentes que ha escrito V. si me fuese lícito juzgarlo con absoluto 
olvido de mí mismo. Dígole a V. que pueden darse por bien empleadas las horas consumidas en 
cosas insustanciales o mediocres con tal de haber acertado a escribir una poesía que inspire a un 
crítico como V. los párrafos que dedica a Melodía etiópica. Jamás se ha refocilado mi egoísmo 
de artista con bocado más sabroso. 

En suma, quedo contentísimo y muy reconocido a V. por su hermoso trabajo. 
Y la preparación de su volumen en proyecto, el tomo de estudios literarios ¿Adelanta? 
Muy obligado a su bondad, me repito de V. afmo. amigo y ss. 
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Juan Alcover.”535 
 

Malgrat aquests elogis mutus, el llibre d’Estudios literarios tengué poca 

transcendència en el món de les lletres, encara que despertà l’entusiasme dels seus 

amics lletraferits de Palma. 

Antoni Rubió i Lluch, l’altre amic crític que havia rebut Meteoros, també va 

exalçar, des de Barcelona, els mèrits literaris d’aquestes poesies. Ben segur que Joan 

Alcover tornà sentir créixer el cabal de les aigües joioses per les seves artèries de poeta, 

quan degué llegir les paraules grandiloqüents del literat català. Perquè Antoni Rubió el 

col·locava entre els grans mestres de la poesia moderna castellana amb els versos 

superbs de Contemplación, per la qual sentia vertadera preferència. Joan Alcover, que 

anhelava que les seves cançons vibrassin d’emoció en els cors i en els llavis de la gent 

humil, ara segons li digué Rubió en la carta que li va remetre el 4 de novembre de 

1901 podia tenir la certesa que ho havia aconseguit amb la melodia de 

Contemplación: 

  
“Mi muy querido amigo; hace tiempo que le debo a usted unas gracias y un parabién. Ambas 

manifestaciones las he demorado por el deseo de que fueran más sinceras y más completas 
después de la lectura total de su precioso libro de poesías Meteoros. No han desfilado todas ante 
mis ojos aún porque me lo impide mi ruda labor y sólo como fugaces destellos de ideal 
refrigeran de vez en cuando las penosas horas de mis trabajos. Pero he leído lo bastante para 
apreciar en todo su valor el mérito de sus composiciones. Ya conocía algunas de ellas, como por 
ejemplo El nido y su soberbia Contemplación, una de las poesías más intensas y sentidas que 
hayan brotado de su pluma. En ella se codea usted con los grandes maestros y pocos le 
disputarán un sitio de honor en la moderna poesía castellana. Sus poesías de usted son muy 
gustadas y por lo mismo que sabe usted herir con tanta delicadeza las fibras más sensibles del 
corazón no me contento con leerlas a solas sino que hago partícipes de ellas a mi mujer, a mis 
hijos, a mis parientes y a mis amigos. Logra usted pues cumplidamente la satisfacción de que  

  su musa bendecida 
  habite entre los manes familiares 
  y haga latir los pechos 
  y los humildes labios 
  repitan sus cantares... 
Yo he visto humedecerse más de una vez los ojos de mis oyentes femeninos ante las filigranas 

de sentimiento de Inercia o de La noche de Reyes. ¿Quién no ha conocido una tía Luz como la 
del primer cuadro y quién no siente un estremecimiento de ternura ante la cartita que escribe la 
niña toda cabellos, toda ojos del segundo para aguardar impaciente la hora de asomarse al 
balcón? 

Vayan estas cortas impresiones, que no son un juicio crítico, para demostrarle lo que he 
gozado y sentido y lo que gozaré todavía, porque no he acabado el libro, con la lectura de sus 
preciosos versos. Reciba usted mi parabién más entusiasta aunque no tenga todo el valor que sus 
composiciones se merecen. Reciba usted al mismo tiempo mi gratitud por la delicada atención de 
enviarme un ejemplar de su obra tan solicitada y no dude que es siempre su admirador y su 
invariable amigo,      

 A. Rubió y Lluch.”536 
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També Joaquim Ruyra anys més tard, ja dins el 1905, admirat per la bellesa de les 

poesies de Meteoros, felicità Joan Alcover, al qual no havia conegut fins llavors. Per a 

Joaquim Ruyra, Joan Alcover fou una revelació com a poeta. El narrador de Pinya de 

Rosa, que fins als trenta anys havia escrit en castellà, considerà que Joan Alcover podia 

figurar entre els millors lírics castellans pel gran domini que havia demostrat de la 

llengua de Cervantes, malgrat ser mallorquí. Valorà en gran manera aquell aplec de 

composicions que qualificà de superbes per la sinceritat artística en què el poeta havia 

sabut expressar els seus sentiments més íntims: 

 
“Estimat poeta: vaig rebre de mans de Dn. Joan Rosselló vostre hermosíssim llibre Meteoros, 

acompanyat d’una felicitació, que, per venir d’un mestre com vós, m’és estada summament 
agradosa. 

Jo no us coneixia sinó de nom. Meteoros ha sigut per a mi una revelació. En el meu concepte 
mereixeu figurar en el primer rengle dels lírichs castellans. Teniu flexibilitat, abundor y puresa 
de llenguatge y, sobre tot, un gust exquisit y una visió plena de llum poètica. No he trubat en tot 
el vostre llibre una imatge falsa; no hi han mentides artístiques; tot és de bona lley. Els joves 
poetes castellans deurian estudiar ab atenció la vostra obra. 

Inercia, La Madona, Dos amigos y El �ido son poemets, que’s poden posar sens descolorirse 
entre’ls millors d’en Campoamor; �oche de Reyes es una poesia digna dels bons temps d’en 
Victor Hugo; Sed, La vanguardia y Lálage (aquesta l’he llegida una pila de vegades) son poesies 
superbes, models de genre historich, incomparables dintre la literatura castellana dels nostres 
temps; en fi... hauria de citar ab elogi totes les del volum per a no deixarmen amb recansa. 

M’ha extranyat que un mallorquí, un català, manegi la llengua de Cervantes ab tanta 
desinvoltura y perfecció. Jo fins a l’edat de trenta anys vaig escriure en castellà y conech les 
dificultats. En aquestes circumstancies pera igualar, com vós heu fet, als mestres castellans se 
necessita tenir forsa més cervell que ells. 

Os felicito amb el major entusiasme, tot regraciantvos per la vostra atenció. No us he escrit 
abans per haver passat una llarga temporada viatjant. 

Os ofereixo la meva casa de Blanes, anomenada ca’n Creus, ahont passo l’estiu, y la de 
Barcelona, carrer  de Riego, 19, pral. Gracia, ahont estaré tot el Maig y part del juny 

Disposeu del vostre admirador que desitja servirus i   O. b. S. M.  
J. Ruyra O. 

Barcelona 29 abril 1905.”537 
 

Malgrat que la poesia castellana de Joan Alcover ha passat a la història de la 

literatura sense deixar una marca profunda en les lletres hispàniques, Meteoros havia 

despertat les simpaties i l’admiració d’alguns escriptors de diferents àmbits, car, de tot 

el ram poètic que la musa castellana li havia inspirat, ja hi saberen veure la llavor del 

gran poeta que havia de florir amb tot el seu esplendor a Cap al tard. 

 

EL PRÒLEG DE JOAN ALCOVER A ESTUDIOS LITERARIOS  

 

                                                 
537 Rossend ARQUÉS i M. Lluïsa JULIÀ (a cura de): “Nou cartes de Joaquim Ruyra a Joan Alcover”, Randa, 25 
(1989), pàg. 171-172.  
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Per la tardor de 1901 el Pare Restituto del Valle Ruiz va demanar a Joan Alcover 

unes paraules per figurar al capdavant del seu volum Estudios Literarios, que no 

començaria a bastir fins a principis de 1902. Encara que Joan Alcover defugia dels 

elogis que l’agustí havia dedicat a Meteoros, s’interessava, més que pel seu llibre, pels 

Estudios literarios que l’amic religiós llavors preparava per publicar a l’editorial de 

Joan Gili, on també havia estat editat Meteoros. Acceptà la seva proposta de figurar com 

a prologuista amb aquestes paraules humils, que el 5 d’octubre de 1901 li adreçà: 

 
“Lo que ahora me interesa no es ya mi libro. (Soy un mal padre de mis engendros literarios a 

juzgar por el poco amor que les tengo). Me importa más el de V. Veo que la cosa va de veras, y me 
alegro de ello como también de que seamos compañeros en casa de Gili. Me halaga y a la vez me 
sobresalta que V. me elija para prologuista. Mucho temo que se arrepienta V. de haber confiado a 
mis fuerzas, débiles de suyo y más que débiles poco ejercitadas, tan honroso trabajo. Pero lo haré 

si V. quiere con muchísimo gusto, afanándome de que nuestros nombres vayan juntos.”538 
 

El 21 de març de 1902 Joan Alcover ultimava el pròleg del llibre Estudios 

literarios del Pare Restituto del Valle Ruiz, al qual assenyalava com un dels crítics més 

destacats, que s’avenien amb el seu criteri artístic. Quan el 1903 Estudios literarios sortí 

a la llum a Barcelona, acabat d’estampar el 23 de desembre de 1902, un i altre veren 

acomplert el seu desig d’anar junts en el volum. El nom del nostre poeta acompanyava 

els estudis del seu amic religiós, que tant admirava com a crític, i Restituto del Valle 

dedicava com hem vist més amunt en l’apartat de “Literatura mallorquina” del seu 

llibre un llarg comentari a Meteoros, així com també a les Líricas, de Miquel Costa.  

El pròleg serví de pretext a Joan Alcover per estendre la mirada atenta sobre el 

panorama de la crítica literària i, amb la seva ploma reflexiva, exposà les línies mestres 

que considerava havien de definir aquesta disciplina rigorosa. Per a Joan Alcover, el fi 

primordial de la crítica literària era educar el gust de les masses, un paper semblant al 

que volien perseguir els modernistes amb la seva literatura. En la mirada reflexiva del 

nostre poeta, el crític es convertia en una mena de guia que havia d’il·luminar, amb la 

seva capacitat espiritual de discernir el blat de l’ordi, la multitud de lectors desorientats 

pel bon camí de les obres literàries. Aquesta era ―segons el parer de Joan Alcover― la 

manera de facilitar la comunicació entre el públic i els esperits escollits per les muses i 

l’única que podia frenar l’ensopiment cultural i la indiferència que planava arreu. Però 

per damunt de tot Joan observava que l’afany del pensador i de l’artista s’havia 

d’encaminar a ser fidel a la pròpia personalitat i a expressar-la de manera justa. El bon 

                                                 
538 [Fons Pons i Marquès, capsa núm. 7. Biblioteca Lluís Alemany]. 
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crític, amb les paraules encertades de la seva veu segons Joan Alcover, contribuïa a 

enriquir l’atmosfera intel·lectual:   

 
“El fin de la crítica es, ante todo, educar el gusto de las muchedumbres y llamar su atención hacia 
las obras y los autores que lo merecen, alentar a los fuertes, difundir luz y calor en torno de ellos, 
evitar que la indiferencia y el desvío esterilicen aptitudes nacientes, facilitar la comunicación entre 
el público y los espíritus escogidos, contribuyendo así a que la atmósfera intelectual de un país se 

asimile cuantos elementos puedan enriquecerla.”539  
 

El nostre poeta, que pensava en la necessària reconciliació de l’art i la vida 

col·lectiva perquè els pobles puguin avançar, establia una de les bases que, dos anys 

més tard, defensaria a Humanització de l’art. Joan Alcover, emportat per aquesta visió 

pedagògica de la crítica, s’adonà que havia trobat totes aquestes qualitats en l’esperit 

delicat de Restituto del Valle i, seduït per la simpatia i l’admiració que sentia per la seva 

ploma, àgil, justa i equilibrada, esbossà el seu retrat com a crític literari. Amb pinzellada 

ferma traçà les seves dots didàctiques i assenyalà que afavorien el “mejoramiento de las 

costumbres literarias.” El perfilava com un “organismo sano y equilibrado,” que sabia 

copsar tots els matisos de la bellesa sense caure en “la nerviosidad enfermiza de los 

refinados y decadentes.” Defensor d’un pensament estètic basat en l’harmonia i 

l’equilibri, que el 1904 desenvoluparia a Humanització de l’art, Joan Alcover refusava 

per a la crítica literària la pinzellada excessiva, en què alguns crítics havien caigut 

impulsats per les noves exageracions decadentistes. En aquest sentit, assenyalava que 

les virtuts de Restituto del Valle Ruiz com a crític literari se sostenien sobre les 

columnes  de la sinceritat i de l’expressió vibrant, amb les quals el bon agustí sabia 

encertar i persuadir. I encara afegia que el religiós sabia fer ús de la facultat del 

sentiment i de la raó, fusionades de manera indivisible per l’emoció estètica, una virtut 

que servia per explicar els seus judicis de valor. En l’ànima del savi religiós Joan 

Alcover veia reflectida una altra virtut essencial, que s’avenia amb el seu pensament 

estètic d’Humanització de l’art: l’amplitud de criteri de Restituto abastava com un 

enorme cabàs totes les escoles, sense decantar-se per cap, perquè només es regia per la 

consciència artística, pel dret natural de l’art i no pels cànons mudables. A més, Joan 

Alcover assenyalava que el crític religiós sabia entusiasmar-se sense perdre la serenitat 

i, amb art mestrívol, sabia censurar sense ofendre: 

 
“En la amplitud de su criterio caben todas las escuelas, mejor dicho, no cabe la imposición de 
escuela alguna. Se atiene a las inspiraciones de la conciencia artística, es decir, al derecho natural 

                                                 
539 Joan ALCOVER: “Prólogo a Estudios literarios de Restituto del Valle”, OC, pàg. 620. 
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del Arte, no a los cánones mudables del derecho positivo. Tiene el don de entusiasmarse sin perder 
la serenidad, y de censurar sin agravio del ajeno decoro, de reprobar tendencias que le repugnan sin 
hacer sospechosa su buena fe, dirigiendo al artista, en calidad de tal, vituperios que tal vez merezca 

en otro concepto.”540 
 
Però el que més seduïa la mirada reflexiva de Joan Alcover era la visió àmplia i 

polièdrica que Restituto del Valle havia manifestat sobre el concepte de l’Espanya 

històrica i cultural: una visió flexible i respectuosa que sabé projectar envers els 

diferents colors de què constava el mapa estatal i una facilitat franca i oberta per 

adaptar-se a cada personalitat lingüística i literària de cada poble, tot assaborint 

l’essència de la seva poesia. El Pare Restituto havia vengut a Mallorca i havia begut en 

la seva ploma tots les aromes de la poesia insular i aquesta amor a la Roqueta i als seus 

poetes havia arrancat l’admiració dels llavis de Joan Alcover en el seu pròleg:  

 
[El P. Restituto del Valle] “No tiene del españolismo ese concepto petrificado y rígido, que 
consiste en tomar el todo por la parte y en mutilar la historia, y en considerar a España como una 
dilatación de Castilla. Fueran todos como él, y no ofrecería graves dificultades el problema 
regional. Recién llegado a Mallorca, fue singular ejemplo de cómo un castellano puede aclimatarse 
rápidamente en tierra levantina, sin hacerse de nuevas ante una lengua que no es la suya, y hablar 
de Verdaguer y de Costa con la familiaridad y maestría de quién ha sabido beber los alientos a 
nuestra poesía indígena. Mallorca debe gratitud al ilustre agustino que le concede lugar tan 
predilecto en su corazón, y que con tanto cariño consagra su vasta cultura, el calor efusivo de su 

alma de artista y su elevado discernimiento crítico a ilustrar la historia literaria de nuestra isla.”541  
 

Tanmateix, quan el 1903 Estudios literarios arribà a les llibreries de Mallorca, 

passà sense pena ni glòria i Joan Alcover lamentà que el llibre no hagués despertat cap 

interès ni de la crítica illenca ni de cap ploma distingida. Sembla que només Estelrich 

elogià el pròleg de Joan Alcover i l’assaig de l’agustí, segons es desprèn de la carta que 

el nostre poeta li envià el 3 d’abril de 1903, en què li deia: 

 
“Me alegro de que te parezca bien mi prólogo a los Estudios literarios, y me alegro más todavía de 
que dediques un artículo a nuestro excelente P. Restituto. La gente de aquí se está portando muy mal 

con él. Hasta la fecha nada se ha dicho del libro. Siempre tan desaboríos.”542 
 
 
LA �OVA MUSA 
 
      Per aquells dies de 1901, Joan Alcover, com havia fet durant la joventut, quan 

s’esplaiava amb lentes passejades adés pel Born, adés per la murada, a prop de la Seu, 

tornà a sentir la veu de la Musa, que ara el cridava amb un posat novell. Se l’afigurava 

amb un llibre estret al pit, que contenia el tresor de les velles cançons tradicionals, 

                                                 
540 Ibídem, pàg. 621. 
541 Ibídem, pàg. 622-623. 
542 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 687. 
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l’herència de l’imaginari col·lectiu. Era la Nova Musa popular, que ara venia a parlar al 

seu esperit atribolat d’antics somnis i l’agombolava amb les seves melodies. La Nova 

Musa naixia d’un ram d’enyorança que el poeta sentí a l’edat madura, segons explicarà 

Joan Alcover al pròleg de Cap al tard: 

 
“En l’edat madura, no sé com ni per què, m’entrà un ram d’enyorança de l’escenari rústic, 

impregnat de mos records personals, que guaita, enfora, per sobre el clos de la vida ciutadana. 
L’imperi de blavors esquerpes despertà en mon esperit un desig concupiscent de llibertat i 
comunicació directa amb la naturalesa. D’aquesta set nasqueren les Cançons de la Serra; i moltes 

d’altres n’apuntaven, com a brotons, esperant l’hora de badar-se.”543 
 

Un dels primers poemes sorgits d’aquesta enyorança fou �ova Musa, que publicà 

el 1901 a la revista Joventut.544 Immers en la ventada modernista que retornava les 

llegendes i les cançons al poble, el poeta evocà les antigues melodies que sentia dels 

llavis de la minyona pagesa que l’havien acaronat durant la seva infantesa. Amb aquest 

record, encetà el seu cant a la �ova Musa amb el ritme tradicional de la codolada, 

impregnada de ressons emotius, i amb la saba de la llengua materna, com un himne 

d’antigues enyorances. Endevinava que la força que brollava de la musa popular era 

més intensa que la força que eixia dels llavis de la musa culta. Així com la flor tendra 

evoca al vianant la serra d’on procedeix, la cançó popular evoca al poeta l’aroma de la 

pagesia i “la pàtria dels avis”. Potser impulsat pel record d’aquelles veus polifòniques 

de l’Orfeó Català, que li havien deixondit el perfum de la pàtria antiga i la saba de la 

llengua materna, el poeta cantava a la �ova Musa popular encara amb l’esperit de la 

Renaixença. Com un visionari endevinava que del seu perfum havien de renéixer les 

lletres catalanes i havien de brostar en una nova florida primaveral. La �ova Musa, que 

feia germinar el seu pensament d’aromes populars, naixia amb l’esperança ardida que, 

més tard, havia de fructificar en les Cançons de la Serra.  

Imbuït per les fragàncies de la Nova Musa, el poeta agafà la ploma i vessà sobre el 

paper aquests ritmes de ressons populars i d’aromàtiques reminiscències de Marià 

Aguiló:  

 

“NOVA MUSA 
 

Sentint cantar cansons catalanas. 
 
¿Quí ets tu? ¿Per què somnías 
ab un llibre estret al pit, 

                                                 
543 Joan ALCOVER: “Al lector”, dins Cap al tard, OC, pàg. 3. 
544 Joan ALCOVER: “Nova Musa”, Joventut, II (1901), pàg. 535. Esmentat per Josep MASSOT I MUNTANER: Els 
Mallorquins i la llengua autòctona, op. cit., pàg. 199. 
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tot dihent las melodías 
qu’agombolan l’esperit? 
 
Tu portas, com reliquiari 
d’antigas generacions, 
lo tresor hereditari 
de las íntimas cansons. 
 
Quan ta veu rossinyoleja 
traduhintnos eixos fulls, 
secreta llum espurneja 
dins ta negror de tos ulls. 
 
L’aixám d’abellas que tresca 
pels vergers del ideal, 
ha fet una dolsa bresca 
dins la soca patriarcal. 
 
El solar de Catalunya 
son brancatje protegeix, 
y de la mel que vessunya 
l’ampla soca te nodreix. 
 
Més que’l llibre y l’assamblea, 
mussa de la gorga d’or, 
guanyas soldats á la idea 
que té un eco dins ton cor. 
 
Com la flor tendra y menuda 
refresca’l recort sublím  
de la serra cantelluda 
hont va néixer dalt del cim,  
 
aixís, al badar tos llabis 
el perfúm de la cansó 
de la gran patria dels avis 
ens recorda l’horitzó. 
 
Tu ets alè de primavera, 
esperansa que somríu; 
tu ets l’aureneta primera 
que saluda al cel d’estíu. 
 
Tu’ns transmets eixa alenada  
d’un ardit renaixement 
que ab espléndida brotada 
fa florir el pensament, 
 
y feconda las despullas 
de la herencia maternal, 
y aixeca al cel las agullas 
de la nova catedral. 
 
Quan ta veu ens encativa 
com tendre vou veri vou, 
al teu front de lluny arriba 
la claror d’un día nou. 
 
Invisible una senyera 
dins sa llum sembla onejar. 
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Per demunt ta cabellera 

l’hem sentida bategar.”545   
 

EL SALÓ BEETHOVEN I  LA CAPELLA DE MANACOR (1901-1903) 
 

L’agost de 1901, després d’una estada a València, Santiago Rusiñol tornà a 

Mallorca amb “la roba de bohemi”. El caminant de la terra, mentre esperava l’arribada 

de la seva família, prengué posada a la fonda Barnils, assaborí la calma venerable dels 

carrers de la Seu i, com havia fet la primavera de 1893, passejà el desfici de l’Ideal pel 

Born, contemplà les enigmàtiques esfinxs, que custodien l’ample passeig cap al mar, 

assistí al cafè l’Orient i reprengué les tertúlies amb els amics mallorquins: Gabriel 

Alomar, Joan Alcover, Miquel dels Sants Oliver.... En una de les tertúlies dominicals de 

Joan Alcover, el pintor poeta català llegí com a primícia la comèdia en tres actes 

Llibertat!, segons explica Margarida Casacuberta.546 Aquell dia tots els poetes 

mallorquins s’aplegaren amatents entorn d’aquell artista modernista, que sabia manejar 

amb art subtil tant el pinzell com la paraula. Rusiñol va llegir amb gran sentit de 

l’humor aquella peça magistral de la paraula, que cantava a l’art de saber conquerir la 

llibertat per assaborir-la amb dignitat. 

Rusiñol, que ―segons Joan Alcover― ja feia un any que havia deixat escolar tot 

el seu llim decadentista en el seu ronyó estirpat, havia tornat a Mallorca per pintar els 

jardins i els paisatges de Sóller i de Pollença i per somniar bressat en aigües de poesia. 

La tardor de 1901 Santiago Rusiñol, que havia aribat a l’illa amb l’esperit “ardit, la pipa 

als llavis i pàl·lida la galta”, descansava a Mallorca, acompanyat de la seva esposa 

Lluïsa Denís, de la filla Maria Rusiñol i del pintor Joaquim Mir. Impressionats per la 

bellesa de les costes mallorquines i per la calma idíl·lica dels seus paratges, 

s’instal·laren per una llarga temporada a Vila-llum, una casa del Terreno de Palma, ben 

decidits a recórrer l’illa de la calma per pintar els jardins abandonats i captar els 

paisatges verdosos, retallats dins l’esclat lluminós del cel i la mar blava. En aquest lloc 

privilegiat de Palma, on solien anar a descansar els burgesos, Santiago Rusiñol obrí les 

portes de casa seva per rebre Lluís Martí i Gabriel Alomar, antics coneguts, Antoni 

Noguera i Joan Alcover, que hi féu llargues estades. També acudí a la redacció de La 

Almudaina i assistí a les tertúlies literàries que Joan Alcover oferia a casa seva els 

                                                 
545 Joan ALCOVER: “Nova Musa”, op. cit., pàg. 535. Poema recollit a  PC ,  pàg.  438-440 .  
546 Baluart de Sitges, núm. 3 (18 d’agost de 1901), pàg. 3. Citat per Margarida CASACUBERTA: Santiago 
Rusiñol: Vida, Literatura i Mite (Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1997), pàg. 299. 
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diumenges capvespre. Ràpidament entre Alcover i Rusiñol s’establí un corrent de 

simpatia i d’admiració mútues que es plasmaria en un seguit de col·laboracions. Les 

possibles diferències temperamentals que separaven ambdós poetes —Alcover, 

conservador i Relator de l’Audiència de Palma, i Rusiñol, artista de la bohèmia 

daurada— s’esvaïren per la concomitància de certes afinitats artístiques i per la 

bonhomia d’una amistat sincera.  

Fou llavors quan els amics del Saló Beethoven van organitzar l’anada en tren a 

Manacor per assistir a la quarta Festa de Santa Cecília, en la qual Joan Alcover presentà 

el pintor-poeta, “malalt de febre d’ideal, al grup que s’aixoplugava sota aquell pòrtic de 

l’art. Aquell any la diada anà envoltada d’una aurèola modernista, atesa la presència del 

músic català Felip Pedrell i del pintor-poeta Santiago Rusiñol, que hi assistí acompanyat 

de la seva esposa Lluïsa Denís, de la seva filla Maria i del pintor Joaquim Mir. La 

notícia ―apareguda uns dies abans a La Almudaina― de la presència de Felip Pedrell i 

de Santiago Rusiñol com els dos artistes convidats d’aquella festa anyal aixecà una gran 

expectació entre la població intel·lectual de l’illa, que s’afanyà per assistir-hi.  La gran 

afluència de ciutadans, que volgué assaborir de prop les veus de la Capella de Manacor i 

gaudir de la presència dels dos artistes convidats, obligà els organitzadors a posar un 

tren especial per a aquella jornada religiosa i cultural. El dia 19 de desembre de 1901 

Antoni Noguera i Felip Pedrell ja eren a Manacor, quan a mitjan matí arribà el tren 

estibat de gent, del qual baixà Joan Alcover, acompanyat d’Antoni Gelabert, Miquel 

Sarmiento, Fèlix Escalas, Rafel Ballester, Rusiñol amb la família i Joaquim Mir. 

Entraren a l’església i, de bell nou, oïren la cerimònia religiosa, que fou oficiada per 

Antoni M. Alcover entre els càntics de la Capella de Manacor, que interpretaren la 

Missa de Victoria i el Credo de Palestrina. Cap al tard, després d’escoltar les notes de 

l’Himne de la Capella, Joan Alcover encetà aquella vetllada literària amb la presentació 

del caminant pel món Santiago Rusiñol i del mestre eminent i erudit Felip Pedrell. La 

presentació dels dos artistes anava precedida per les paraules inflamades de Joan 

Alcover, que es deixava seduir per la màgia poètica de la Nova Musa popular que havia 

perfilat a la revista Joventut. Ara, però, el poeta, que sentia bategar l’ànima del poble en 

la poesia i en la música populars, anava una mica més lluny: exposava el seu ideari 

estètic, basat en la sinceritat com a norma de conducta individual i col·lectiva, única via 

per recobrar la identitat de la nostra terra. Impulsat per la ventada modernista, que 

exaltava la sinceritat i la puresa com a guia i nord de l’artista, Joan Alcover exhortava 

els amants de l’art a ser fidels a les arrels i a la pròpia fesomia. Recollia les paraules 
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sàvies de l’antic oracle de Delfos “coneix-te a tu mateix”, que Sócrates ensenyava als 

seus deixebles com a font de coneixement, més tard aplegades per Plató a Apologia de 

Sócrates en memòria del seu mestre condemnat a mort. Encara empès per la filosofia 

voluntarista de Friedrich Nietzsche, Joan Alcover els convidava a mantenir desperta la 

voluntat per no perdre la fisonomia pròpia, per no caure en la feblesa i deixar-se 

suplantar per la faiçó aliena: 

 
“I ¿sabeu quina és la regla de conducta, la fórmula vital que n’ha tret, de ses llargues 

cavil·lacions? Sies tu mateix. És a dir, sies fidel a la pròpia substància, a la pròpia fesomia, a tos 
sentiments, a ton caràcter. No deixis adormir ta voluntat ni perdis el motllo propi per a 
acomodar-te peresosament el motllo de la voluntat estranya.  

Això no vol dir que tots els actes i manifestacions de la nostra persona hagin de portar un 
segell d’originalitat violenta i provocativa. No hi ha res més contrari a la sinceritat que la mania 
de singularitzar-se, i la sinceritat és el principi fonamental de la regla de conducta: sies tu 

mateix.”547 
 

L’afany de retrobar la pròpia individualitat duia el poeta a la recerca de la 

identitat col·lectiva, que trobà en la Musa popular: la font viva d’on brollaven les 

essències més pures de la nostra terra, de la idiosincràcia mallorquina. Tanmateix, la 

fidelitat a les arrels de la terra i de l’avior que proposava Joan Alcover no implicava 

tancar-se en una llar històrica, ans al contrari anhelava abraçar l’aire fresc d’altres 

cultures i volar pels amples horitzons. Però si Joan Alcover recollia les paraules sàvies 

del vell oracle “sies tu mateix” com a norma de conducta dels individus i dels pobles, 

Miquel Costa, anys més tard a l’oda Als Joves, també defensaria l’apotegma “Siau qui 

sou” com l’estel que ha de brillar en el cor dels homes. Aquesta proposta voluntarista, 

d’ara endavant, seria la flama que guiaria les passes poètiques de Joan Alcover pel camí 

de les “Cançons de la Serra” de Cap al tard, on, com un pelegrí de muntanya, assaborí 

el perfum de la flor menuda i humil de la �ova Musa popular, florida “d’un arbre 

d’arrels fondes qui s’alimenta de sang viva en el cor de la pàtria”: 

  
“Doncs, aquest principi que el pensador a qui al·ludesc aplica a l’individu és igualment 

aplicable an els pobles. Així, Mallorca com més mallorquinegi, molt millor per ella. Sies tu 
mateixa, conserva i treu a rotllo els elements castissos qui donen fe de l’existència teva positiva 
com a tal poble: balls i tonades i costums i trajos i esperits i llenguatge i tota sort de 
manifestacions característiques; perquè és cosa demostrada que sols els pobles que tenen viva i 
desperta la consciència i senten el vibrar de l’ànima pròpia i estan gelosos de tot allò que 
defineix i afirma la seua personalitat i no volen destenyir-la, ni esborrar-la, ni deformar-la, sols 
aquests van endavant i creixen. Això no és predicar l’estancament ni l’exclusivisme ni la 
continuïtat d’una vida monòtona i esquifida dins els termes de la terra pròpia. Ben al contrari: 
com més se dóna compte de si mateix i amb més energia batega l’esperit d’un poble, més vessa 
de ses fronteres, més obre les finestres de pinta en ample per a rebre la llum i l’aire i assimilar-se 
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 391 

els elements de salut, de vida i de cultura que, sense renegar de son llinatge, puguen millorar-lo.” 
548 
 
Les paraules apassionades que brollaven enceses dels llavis de Joan Alcover 

contenien la llavor filosòfica que anys més tard, el 1903, desenvoluparia en els ritmes 

populars de La Balanguera, car sabia que només els pobles forts poden créixer i 

avançar, “que la soca més s’enfila/ com més endins pot arrelar.”  

Joan Alcover, seduït per les fragàncies que vessava la musa popular, s’adonà que 

els seus valors literaris i musicals saünyaven l’essència més pura dels sentiments del 

poble, puix que es nodria de l’esperit de la col·lectivitat i de la vida quotidiana. I, com 

un ermità de muntanya, s’afanyà a recollir el pom d’aquestes flors menudes i humils 

perquè, lluny de considerar-les filles de la ignorància, sabia que contenien el tresor 

espiritual dels avantpassats. Justament per això, afirmava amb bon encert que calia 

salvar-les de l’oblit i col·locar-les en el temple sagrat de l’art: 

  
“I ara jo me deman: la musa popular, ¿no es nodreix amb l’essència més pura i duradora del 
sentiment col·lectiu? ¿No és la més viva encarnació de l’esperit d’un poble? La poesia popular, i 
més encara la música popular qui sovint l’acompanya, són de les més íntimes i vitals 
manifestacions del geni familiar d’una raça, que sobreviu a la raça mateixa; [...] jo no sé quina 
virtut meravellosa tenen per a mi aquestes humils cançons qui, essent tan humils i tan senzilles, 
s’imposen a l’adoració de petits i grans, ignorants i savis, amb el prestigi, amb la unció sobirana 
de les supremes altures de l’art humà. Inspiracions anònimes, qui sap on nasqueren? Se sap 
només que el poble les ha preses i consagrades com a seues. No són populars per ésser filles de 
la ignorància o de la rustiquesa, sinó per haver conseguit el difícil privilegi d’aclimatar-se a la 
fantasia del poble, per haver-se incorporat al tresor espiritual que les generacions van trametent-

se, com relíquies salvades de la inundació dins el misteri de l’arca santa.”549 
 

Imbuït per la flaire espiritual que vessava dels llavis de la Nova Musa popular, 

Joan Alcover continuà el seu discurs, com féu el sacerdot artista Santiago Rusiñol a la 

Tercera Festa Modernista del Cau Ferrat de Sitges, en què perfilava la Capella de 

Manacor com un antre sagrat de llum, on els artistes acudien en pelegrinatge per 

somniar i per assaborir l’essència de la tradició, que destil·lava la font viva de la 

música. Per a Joan Alcover la música religiosa, que contenia la vena pura de la melodia 

popular, era l’única que podia retornar les essències de la pàtria en un nou despertar del 

nacionalisme artístic, que per aquells dies despuntava per Europa. Així la Capella de 

Manacor esdevenia la proclama excelsa a favor de l’art que es congria en la intimitat de 

l’ara i de la llar familiar d’un poble, la llàntia de la Mallorca artística enmig de la foscor, 

on acudien els pelegrins de l’art i de la bellesa: 
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“Per això venim aquí, a la Capella de Manacor, a somniar, a recordar, a esperar tal volta, a 
ensaborir la dolçor del mallorquinisme autèntic; per això venim aquí a rabejar l’esperit en la font 
viva musical qui brolla de les entranyes de la tradició, amb tota la frescor de la jovenesa i tot el 
perfum nobiliari de l’antiguitat venerable. Quan acabau la feina de cada dia, coristes de la 
Capella, i veniu a rebre les ensenyances del sacerdot artista qui consagra lo millor de sa vida a 
l’obra santa, a l’obra patriòtica, pro aris et focis, com deia avui matí una veu eloqüentíssima, de 
defensar la música religiosa contra la sensualitat dissolta en les melasses de la música profana, i 
servar la puresa de la melodia verament popular, a on van a beure ses inspiracions els músics 
eminents, fundadors o restauradors del nacionalisme artístic, no solament a vosaltres vos aprofita 
el saludable estudi, sinó que tots nos feu un benefici que mai agrairem bastant els qui tenim 

encara un poc d’amor a les coses de la terra.” 550 
 
El nostre poeta culminà el seu discurs poètic tot evocant el perfil dels dos 

artistes, als quals cedí la paraula. Aquella vetllada literària de fervor artístic i patriòtic, 

Felip Pedrell dissertà sobre les nacionalitats musicals que es despertaven arreu d’Europa 

i Santiago Rusiñol recità dues proses del llibre Anant pel món: Cançons del poble, 

dedicat a l’Orfeó Català, símbol d’aquest nou despertar musical, i Lo cavall d’en Perot, 

espill de “tot un poble que cridava i aplaudia” l’esperit de lluita i de renovació. Encara 

Fèlix Escalas pronuncià belles paraules que enaltiren la magna obra de la Capella. La 

vetllada artística acabà amb el fervor d’un públic entusiasmat, que sentia la florida 

cultural “en aquell camp d’espígol i flors blanques”, mentre sonaven en les veus 

polifòniques de la Capella les cançons La sesta, musicada per Noguera, Don Joan i don 

Ramon, composta per Pedrell per a la Capella de Manacor, i Aucellada, de Jannequin.551  

L’estada a Palma de Santiago Rusiñol i de Joaquim Mir va generar tant 

d’entusiasme entre els prohoms de les lletres mallorquines, que els amics del Saló 

Beethoven, agraïts per haver reflectit en llurs teles el paisatge mallorquí, volgueren 

dedicar-los un sentit homenatge en aquell petit temple de l’art. La vigília dels Reis 

d’aquell 1902 els intel·lectuals Gabriel Alomar, Joan Alcover, Miquel dels Sants Oliver, 

Antoni Noguera, Fèlix Escalas, Miquel Sarmiento, Antoni Gelabert, Joan Lluís 

Estelrich i Josep Tous, reunits a la sala Beethoven, compartiren amb Santigo Rusiñol i 

Joaquim Mir l’ànsia d’ideal, un fet que celebraren amb un banquet d’homenatge als dos 

pintors modernistes, perquè havien pintat el paisatge de Mallorca en les seves teles de 

manera impressionista. Aquella nit, tot just un any després de la mort de Teresa, Joan 

Alcover encetà un parlament en què proposava que els dos artistes fossin declarats fills 

adoptius de la Mallorca poètica i artística. Miquel dels Sant Oliver agraí als dos artistes 

haver contribuït a immortalitzar el paisatge de Mallorca en les seves teles, puix que 
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recordà que tot desapareixia sota les onades del progrés material i del braç implacable 

del temps. Assegurà que la memòria dels pobles només se salva en les arts. Santiago 

Rusiñol acceptà de bon grat, en nom seu i en el de Mir, la invitació de Joan Alcover 

d’ésser fills adoptius de Mallorca: 

  
...“hijos voluntarios de esta hermosa tierra que quisiera conservara, para bien de los artistas, ese 

ambiente de somnolienta quietud que yace en Mallorca libre todavía de la fiebre o delirio del falso 
progreso del cual todo lo espera el estúpido burgués que hace cuanto sabe para prolongar su 
existencia, pero nada, absolutamente nada, para hermosearla y hacerla espiritualmente 

agradable.”552 
 

Aquella vetllada literària es tancà amb algunes lectures: Rusiñol llegí alguns dels 

seus articles, Estelrich recità un sonet i Oliver unes pàgines de les seves memòries, que 

anys més tard, potser, van aparèixer recollides pòstumament a Treinta años de 

provincia (1924).  

 

ELS JARDI�S D’ESPA�YA DE SANTIAGO RUSIÑOL I LA RELÍQUIA DE JOAN 

ALCOVER 

 
El corrent de bona amistat que s’havia establert entre Santiago Rusiñol i Joan 

Alcover continuà aquell any de 1902 amb la presència assídua del pintor-poeta a les 

tertúlies del carrer de Sant Alonso, car el caminant de la terra anava decidit, amb “la 

pipa als llavis i pàl·lida la galta”, “onsevulla que l’art trobés hostal.” I el pintor en trobà 

en el saló rosat de la llar familiar de Joan Alcover, on cada diumenge obria les portes als 

pelegrins de l’art. Aquell diumenge de fredors gèlides del mes febrer de 1902, Santiago 

Rusiñol llegí als amics que s’aplegaven entorn del gest polit i fi de Joan Alcover Els 

Jocs Florals de Canprosa. La personalitat bohèmia i l’esperit ardit, malalt de poesia 

―com el definiria Joan Alcover a l’endreça El Cacic― els seduí a tots “amb la paraula, 

el pinzell i la ploma.” Vora la llar càlida del poeta, Santiago Rusiñol recità en to 

humorístic la paròdia dels Jocs Florals en aquesta comèdia subtil d’un sol acte, que no 

solament entusiasmà el cor de tots els assistents, sinó que arrancà la rialla franca i el 

somriure greu dels llavis delicats de Miquel Costa. La lectura fou un divertimento per al 

poeta sacerdot, segons manifestà a l’amic Rosselló de Son Fortesa en la carta que li 

envià el 21 de febrer de 1902:  
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“Diumenge passat En Rusiñol a ca En Joan Alcover va llegir la seua comèdia Els Jocs Florals de 
Camprosa. És una delícia, un foc granejat d’acudits graciosíssims, capaç de fer riure un mort. És la 
paròdia fonda i intencionada del floralisme cursi, de la mania dels certàmens, una de les plagues de 
la nostra poesia. Els personatges hi són caricatures plenes de vida i veritat, i les composicions 

premiades resulten uns escarniments de lo més típic. Ja et pots imaginar si vaig riure!”553 
  

Fou per aquesta època ―segons Vinyet Panyella554― que Santiago Rusiñol, 

juntament amb Màrius Verdaguer i Antoni Gelabert, va llogar un estudi a la Casa dels 

Poetes, una estampa romàntica del segle XVIII, coberta d’ortigues i de molsa, 

custodiada per dues vestals gregues, una  a cada banda del portal, solcades de regalims i 

de verdet. Era una casa abandonada d’estil renaixentista, situada en el bastió de la 

muralla de Palma, a prop de la Catedral, que guaitava sobre el mar i quedava a tocar de 

mà del jardí de la casa de Joan Alcover. El jardí de la Casa dels Poetes, que confrontava 

amb el de Joan Alcover i del qual havia format part quan Pere Alcover Jaume comprà la 

casa, ara apareixia cisellat pels besos del temps i abandonat a la carícia destructora de la 

brisa marina. La pàtina severa, brunyida per la mà ombrívola del temps, li havia donat 

aquell aire poètic de grandesa caiguda que tant impressionava l’ànima del pintor poeta 

dels jardins abandonats. En aquest escenari romàntic, vora el murmuri de les ones del 

mar i l’encís de la bellesa decadent, Santiago Rusiñol el 1902 pintà en una de les seves 

teles la frescor marcida i l’aroma ruïnós del Jardí del faune, que Màrius Verdaguer 

identifica amb el jardí que Joan Alcover canta a La relíquia, testimoni de la seva 

joventut. 

Fou llavors quan Santiago Rusiñol exposà al nostre poeta el seu desig de 

confeccionar un àlbum de Jardins d’Espanya, vertaders oasis de poesia, en els quals 

volia fer rimar les estrofes de verdor amb els versos de les plomes més nobles i més 

destacades que estimava. Així fou que el pintor jardiner, quan ultimava el traç del Jardí 

del faune, en el qual havia copsat l’ànima de ventures fugides que suraven per les seves 

branques, demanà a Joan Alcover si volia posar en vers aquell paisatge de prop de casa 

seva, que havia de figurar en el seu àlbum Jardins d’Espanya. La bona amistat i el 

corrent de simpatia, que s’havia establert entre Rusiñol i Joan Alcover, prepararen 

l’esperit del nostre poeta, que acceptà de bon grat l’encàrrec. Perquè un i altre es 

trobaven davant l’estètica de fi de segle que es complaïa en la contemplació dels 

ambients decadents i solitaris, fressats de flors esfullades i de colors malaltissos, de 
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frescors marcides i de perfums esmorteïts, branques caigudes amb delitosa indolència, 

que són metàfores de la voluptuositat perduda i de la joia esvaïda. L’esclat decadentista, 

sorgit com a tendència del Simbolisme que destil·la delicades suggestions i aguditza 

tristeses melangioses, arrelà en la lírica catalana i va commoure la sensibilitat artística 

de Santiago Rusiñol, d’Emili Guanyavents, de Joan Alcover... Els jardins, per al pintor 

poeta, representen les darreres flors de la Poesia que sobreviuen a la Prosa, que ara ho 

va envaint tot: “els jardins són el paisatge posat en vers, i els versos escrits en plantes 

van escassejant pertot arreu; és que els jardins són versos vius, versos amb saba i amb 

aroma”. El jardiner-poeta es lamentava en el pròleg dels seus Jardins d’Espanya que els 

homes “ja no estan per poesies, ni el temps per magnificències; els versos escrits en el 

jardí se van omplint d’herba de prosa, en l’aspre terrer d’Espanya.”555 La nostàlgia 

d’una grandesa esfondrada es traduí en una florida primaveral de jardins abandonats, car 

“de la seva mort en brotava una nova poesia: la poesia de les grandeses caigudes.”556 

Però per a Joan Alcover aquell jardí del faune mutilat dibuixat per Rusiñol tenia un 

sentit més profund que el de la simple complaença estètica, perquè era el mirall de la 

seva ànima i reflectia les flors vives que havia perdut al llarg del camí de la vida. 

A La relíquia, Joan Alcover atalaia el “jardí desolat” de la seva joventut i, amb 

mirada nostàlgica, penetra la visió d’aquell “faune mutilat” i d’aquell “brollador eixut”, 

que antany eixia de la font del jardí de la Casa dels Poetes, i que el temps havia 

convertit en una relíquia d’una felicitat esbucada. Amb pinzellada melangiosa, La 

relíquia evoca la bellesa d’aquells dies de joia en què el poeta fruïa “de l’hora 

encantada, de l’hora roenta” al costat dels éssers estimats.  

El jo poètic s’endinsa pels racons de la memòria i, des d’aquest mirador, veu 

l’estela dels somnis que ha deixat enrere. Albira les fragàncies de la seva vida 

esmicolada, que s’emmirallen en aquest escenari derruït, perquè el jardí desolat que 

contempla amb els ulls de la memòria li retornen l’esplendor d’un món esbucat i el 

paradís perdut d’una joventut, florida d’encisos i d’amoroses vivències.  

A poc a poc la mirada nostàlgica del poeta es desvia cap a una actitud més 

elegíaca i la seva ment, reflexiva i serena, s’acosta al tema clàssic de l’Ubi Sunt. Immers 

en aquestes imatges del passat, el poeta  amb la mirada interrogativa es demana on són 

aquells instants fugaços de felicitat pregona de la seva infantesa esvaïda. El poeta 
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lamenta la pèrdua de la felicitat passada, però sap que només pot recuperar-la amb el fil 

de la memòria i mitificar aquells instants fugaços amb l’afany de la poesia. La relíquia 

recorda les cadències filosòfiques dels versos de Gioacomo Leopardi, que havia llegit 

uns anys abans d’ençà que Enric Alzamora l’havia donat a conèixer al Círculo 

Mallorquín. Entre els versos de La relíquia de Joan Alcover i els de Le Ricordance de 

Leopardi s’endevina una associació de sentiments, car ambdós poetes mostren una visió 

nostàlgica del temps perdut. Un fet que podem constatar en aquests versos de Le 

Ricordance, on el poeta de Recanati també es lamentava dels jorns fugissers i de la 

joventut esmicolada vora l’estany: 

 
“...e intanto vola 
il caro tempo giovanil; più cara 
che la fama el’allor, più che la pura 
luce del giorno, e lo spirar [...] 
  Qui non è cosa 
ch’io vegga o senta, onde un’immagin dentro 
non torni, e un dolce rimembrar non sorga. 
Dolce per se; ma con dolor sottentra 
il pensier del presente, un van desio 
del passato, ancor tristo, e il dire: io fui. [...] 
O speranze, speranze; ameni inganni 
della mia prima età! sempre, parlando, 
ritorno a voi; e per andar di tempo,  
per variar d’affetti e di pensieri, 
obbliarvi non so. Fantasmi, intendo, 
son la gloria e l’onor; diletti e beni 
mero desio; non ha la vita un frutto, 
inutile miseria. [...]  
E già nel primo giovanil tumulto 
di contenti, d’angosce e di desio, 
morte chiamai più volte, e lungamente 
mi sedetti colà su la fontana 
pensoso di cessar dentro quell’acque 
la speme e il dolor mio. Poscia, per cieco 
malor, condotto della vita in forse, 
piansi la bella giovanezza, e il fiore 
de’ miei poveri dì, che sì per tempo 
cadeva: e spesso a l’ore tarde, assiso 
sul conscio letto, dolorosamente 
alla fioca lucerna poetando, 
lamentai co’ silenzi e con la notte 
il fuggitivo spirto, ed a me stesso 
in sul languir cantai funereo canto. [...] 
Fugaci giorni! A somigliar d’un lampo 

son dileguati.”557 
 
A La relíquia Joan Alcover, assegut vora el brollador eixut d’aquest jardí desolat 

de la seva joventut, sent regalimar sobre el seu cor l’acció benèfica d’aquest escenari 
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elegíac, car li retorna com un bell regal les imatges alegres del passat i li desperta un 

sentiment agredolç de malenconia i de nostàlgia: “Beneïda l’hora / que m’ha duit aquí.” 

Joan Alcover, emportat per aquest aire elegíac, s’aferra als records de la primera edat i 

es refugia en aquest paradís perdut, on la font decrèpita li fa brollar llàgrimes vives dels 

seus ulls eixuts de profunda tristesa. Mentre la seva ànima desolada es mira en l’espill 

d’aquesta font, antany esplendorosa com la fons iuventutis, reviu de bell nou les 

vivències joioses del passat com si hagués begut un raig de les seves aigües immortals. 

Així, per un instant, veu la piscina plena de peixos i sent la remor de l’aigua que corr 

com una música dolça, que altre temps acompanyava els seus jocs infantívols al costat 

dels seus germans Josep i Pere. En la tela de la memòria escolta amatent la cridòria 

d’aquells tres infants que collien poncelles, caçaven bestioles i es feien esqueixos, 

“muntant a la branca de les atzeroles.” Vet aquí que, enmig d’aquest escenari derruït per 

l’acció implacable del temps, recorda aquells instants de joia, en què els tres infants es 

bressolaven, ara un ara l’altre, en la corda de l’engronsadora i folgaven i reien, “fins que 

la vesprada / la llum esvaïa de l’hora roenta, / de l’hora encantada”. 

A La relíquia, el poeta confessa que els trenta anys que separen els dos moments 

de la seva vida han volat tant de pressa, que gairebé no se n’havia adonat fins en aquell 

moment en què hi havia retornat i havia descobert que només en quedava la nostàlgia i 

el dolor d’un temps esvaït irremeiablement. Un temps que ve simbolitzat en el bocí de 

corda de l’engronsadora, com a “trista penyora, despulla podrida d’un món esbucat”, 

que connecta el present del poeta amb el seu passat i fa brollar llàgrimes als seus ulls 

per les ferides que els anys li han deixat. A poc a poc, el poeta anà bastint, a cops 

d’enyorança i amb el ritme musical de Verlaine,558 cadascun dels versos de La relíquia, 

un dels vuit poemes que el 1903, a faisó de pròleg, havien d’il·lustrar l’àlbum Jardins 

d’Espanya, de Santiago Rusiñol. Així, amb delicades notes suaus i enyoroses i emportat 

per les cadències musicals de Verlaine, Joan Alcover abocà sobre el paper els versos de 

La relíquia, una de les millors elegies de Joan Alcover, que, anys més tard, havien de 

figurar al llibre Cap al tard (1909).  

Quan a principis de 1903 Joan Alcover tengué enllestida La relíquia, l’envià a 

Santiago Rusiñol per figurar al seu àlbum. Abans, però, el pintor poeta, corprès pels 

seus valors elegíacs, volgué llegir-la als amics Miquel Sarmiento i Emili Guanyabens, 

                                                 
558 El 1900, en el discurs d’homenatge a En Jeroni Rosselló, Joan Alcover ja citava uns versos de Verlaine (“ídol 
del modernisme”) per expressar la faisó poètica de Rosselló: “Fuis de plus loin la Pointe assassine, / l’Esprit 
cruel et le rire impur /qui font pleurer les yeux de l’Azur, / et tout cet ail de basse cuisine!” Joan ALCOVER: “En 
Jeroni Rosselló”, OC, pàg. 144. 
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que l’aplaudiren impressionats amb grans elogis, com si descobrissin un nou poeta. El 

15 de març d’aquest any Santiago Rusiñol expressava a Joan Alcover en una carta, 

radiant d’alegria, l’admiració que La relíquia havia despertat en el seu cor i en l’ànima 

dels amics catalans: 

 
 “Estimat amic: En Sarmiento ja sé que li ha escrit parlant-li de la magnífica impressió que ha 

causat la seva poesia a tots els que l’havem llegida. Dec afegir-hi el parer que per mi val molt, d’en 
Guanyabens, que em va dir que era de lo millor que havia llegit de poesia catalana.  

En quant a mi, ja pot figurar-se lo molt que m’ha agradat, perquè a més dels motius literaris hi 
entren els d’amistat, i una mica els de vanitat de què vagi a n’el meu àlbum de jardins. 

Lo que sí havem acordat tots és la conveniència de què escrigui més sovint en català, per bé de la 
nostra literatura tan abundant de Floreraires, i tan faltada de poetes. 

El tom dels jardins crec que farà molt bonic. Els facsímils de colors que estan tirats, queden bé. 
He lograt tenir vuit poesies com a pròleg dels poetes que a mi m’agraden més en català. Alcover, 
Oliver, Alomar, Costa i Llobera, Matheu, Apel·les Mestres, Maragall i Guanyabens. 

Ara, amic Alcover, mil i mil gràcies.”559 
 
Vet aquí que el jardí desolat de La relíquia s’emmarca en aquesta ambientació 

esmorteïda i decadent, amarada de tristeses esllanguides. La solitud d’aquest escenari 

esbucat per l’acció implacable del temps conserva l’ombra dels somnis perduts del 

poeta. La devastació d’aquest jardí, com a record de ventures fugides i de belleses 

apagades, batega en el fons dels versos de Cap al tard  (1909) en un intent de perpetuar 

sa noble memòria.  

Joan Alcover havia acabat els versos de La relíquia, on havia vessat part del seu 

cabal de llàgrimes contingudes. Però en el seu cor lacerat encara bullia el dolor per 

l’enyorança de la filla Teresa, la mort de la qual havia deixondit la memòria enyorada 

de Rosa Pujol. Tanmateix, el record d’aquella Beatriu catalanesca, de mirada estelada i 

somriure plàcid, sempre l’acompanyà com una dolça carícia al llarg del seu itinerari, 

com s’endevina en els seus versos.  El poeta no havia pogut expressar aquest sentiment 

de nostàlgia en els ritmes de La relíquia, perquè les seves aigües doloroses haurien 

tenyit els versos del “faune mutilat” i del “brollador eixut” d’una coloració punyent, que 

hauria ultrapassat el sentit estricte de l’encàrrec de Santiago Rusiñol. Cap al tard, fiblat 

per la roentor del record, tornà a esplaiar les passes lentes per la murada. Enyorava els 

éssers perduts pel camí de la vida i el brollador eixut de La relíquia li havia remogut les 

aigües doloroses de la seva fontana. I amb el seu raig s’havien obert les ferides que la 

mort li havia provocat. 

 

                                                 
559 Carta de Santiago Rusiñol del 15 de març de 1903 a Joan Alcover. Santiago RUSIÑOL: “Epistolari”, dins 
Obres Completes, op. cit., pàg. 932-933. 
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E�YORA�ÇA  
 
A Enyorança, el poeta, emportat per la nostàlgia dels éssers perduts, confessa 

que, si els seus pensaments fossin visibles, els veurien passar “com a caravanes de fulles 

empeses pels mateixos vents” vers el camí de les Quatre Campanes, que portava cap al 

cementiri de Palma. El poeta evoca el camí on feia poc s’havien encaminat les que 

abans de l’últim adéu l’havien acompanyat en el viatge de la vida. En aquesta 

composició elegíaca, el poeta revivia els moments en què hagué de separar-se de 

l’esposa Rosa Pujol i de la filla Teresa, les dues roses que, en abandonar aquest món, 

havien deixat un buit lacerant en el seu cor i, sense el seu afecte, se sentia com un extern 

en aquesta vida: 

 
 “Des que s’en anaren per aquell camí 
 les qu’abans de l’hora del adéu etern 
 feien el viatge de la vida ab mi, 

 en aquesta vida m’hi trob un estern.”560  
 

 Aquesta elegia fou escrita poc temps després de La relíquia segons es desprèn 

de les paraules que Joan Alcover adreçà a Joan Lluís Estelrich en la carta del 3 d’abril 

de 1903, en què li inclou una còpia manuscrita del poema Enyorança, juntament amb 

La balanguera i La relíquia. Tal com el poeta apunta a Joan Lluís Estelrich en aquesta 

mateixa carta del 3 d’abril de 1903, Enyorança conté tot el cabal de sentiments elegíacs 

que no havia pogut plasmar a La relíquia i que necessitava vessar sobre el paper perquè 

li feien mal. Així ho explicava Joan Alcover a l’amic Estelrich, en enviar-li les còpies 

dels tres poemes que li havia promès dies anteriors: 

 
“Corta resulta la presente; pero en cambio te copio a continuación La Belenguera; La Relíquia 
(escrita a invitación de Rusiñol para un album de reproducciones de sus Jardines) y Anyoransa, en 

que vacié algo que no cupo en la segunda y que me hacía daño dentro.”561 
 
Volem assenyalar que en la primera redacció d’aquesta elegia apareixia la forma 

pronominal femení plural de l’acusatiu (les) en el vers sisè de la primera estrofa, perquè 

el poeta es referia a l’esposa i a la filla (“les qu’abans de l’hora del adéu etern...”), els 

dos éssers que fins llavors havia perdut. Aquesta forma les es mantendrà encara a 

l’edició de Cap al tard (1909), moment en què Joan Alcover ja havia perdut el seu fill 

                                                 
560 Còpia del manuscrit de Joan Alcover, inclòs en la carta que el 3 d’abril de 1903 envià en una carta a Joan 
Lluís Estelrich. [Correspondencia de Juan Alcover a Juan Luis Estelrich. Biblioteca Bartomeu March, publicades 
a OC, pàg. 688-689]. 
561 Carta del 3 d’abril de 1903 inclosa en la Correspondencia de Juan Alcover a Juan Luis Estelrich. Biblioteca 
Bartomeu March, publicades a OC, pàg. 687-688. 
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Pere. En canvi, en incloure Cap al tard a les Poesies. Edició Completa (1921), el poeta 

rectificà el pronom les per els (“els que abans de l’hora de l’adéu etern...”), 

probablement perquè llavors Joan Alcover ja havia perdut el seu fill Pere (mort el 1905) 

i els seus dos fills Maria i Gaietà (morts la mateixa nit del 6 de març de 1919). Amb 

aquest canvi pronominal, recordava en els versos d’Enyorança tots els éssers que la 

mort li havia arrabassat del seu costat. 

El poeta, que vora la font del jardí del faune mutilat havia sentit la recança dels 

dies perduts, havia comprès que, malgrat la felicitat perduda, l’autèntica dimensió de la 

vida començava amb l’assumpció del dolor, car el dolor de les seves ferides era el que 

el feia sentir-se viu. Tanmateix, malgrat aquest dolor, el poeta no canviaria els jorns 

feliços de la infantesa per la tristesa que ara vivia sense la companyia de Rosa Pujol i de 

la seva filla Teresa, perquè comprenia que no havia viscut la vida amb tota la seva 

plenitud fins que les havia tengut al seu costat i les havia perdut: 

 
 “Mes no donaria mos jorns de tristesa  
 pel camí de roses de ma jovenesa,   
 d’abans de trobar-hi el bé que he perdut,   
 perquè fins llavores no havia viscut.”    (PC, 224) 

 
  Així, doncs, el dolor per la pèrdua dels éssers estimats havia donat un nou sentit 

a la vida del poeta, “una imatge nova, un mot de promesa,” que el temps havia fet 

brostar de plenitud vital al seu costat. Ara no lamentava haver perdut les roses de la seva 

joventut, sinó aquelles dues vides que es marcien com dues flors sota terra, vora el 

xiprer adormit, però que es mantenien fresques en la seva memòria:  

 
“De les primaveres que al món esclataren, 
sols unes poncelles que aquí se badaren  

i ara se podreixen 
a davall la terra... per mi no se fonen”.    (PC, 225) 
 

Immers en el record d’aquestes dues poncelles, el pensament elegíac del poeta 

seguia capficat en el misteri d’aquest jardí de pau del cementiri, voltat d’ombres 

ploradisses i de presències estimades, que parlaven al seu cor adolorit “amb la melodia / 

de tot lo que mor...” Abandonat a l’encís que exercia la soledat i el silenci d’aquell antre 

sagrat, exclamava entre sanglots i notes elegíaques que, en arribar la mort, poc gaudiria 

de la seva vida, car el més important, l’amor de l’esposa i de la filla, ja li havia pres: 

 
“quan la mort arribi, poc en gaudirà 

 de la vida mia, lo millor ja ho té; 
 pensaments qui volen, fulla de roser, 
 la flor de ma vida tota se n’hi va.”     (PC, 225) 
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En els versos d’Enyorança la veu afligida del poeta romàntic expressa com trobà 

conhort en el jardí del cementiri, situat enllà del camí de les Quatre Campanes, voltat de 

jasmilers i d’acàcies. La veu del poeta, emportada per l’enyorança, expressa amb 

tristesa complaguda com la contemplació d’aquest jardí excercia una atracció irresistible 

perquè sentia més de prop la presència dels éssers perduts, que li compareixien i no 

l’abandonaven en la seva solitud. En la seva fantasia romàntica, el poeta expressa amb 

la lira adolorida que en aquest antre solitari sentia més de prop l’ombra de l’esposa i de 

la filla, que s’asseien devora ell, l’agombolaven i li feien companyia amb la seva 

presència acariciadora. Empès per la flama amorosa, que encara bategava encesa de 

romanticisme en el seu cor i en la seva ploma, Joan Alcover afirma que s’asseia vora el 

xiprer adormit, que li parlava d’immortalitat, i es deixava acaronar per aquelles “ales 

invisibles” que li feien companyia i l’omplien de “dolça claredat” celestial. Així el poeta 

confessa que les ànimes estimades... 

 
  “són les que coronen 
 les imatges pures qui me compareixen 
  i no m’abandonen, 
 dolça companyia de ma soledat. 
  
 Vénen i s’asseuen a devora mi; 
 el xiprer me parla d’immortalitat, 
 i de la celístia baixa en el jardí 
  dolça claredat.”    (PC, 225)       

  

Uns mesos més tard, la primavera de 1903, Joan Alcover donà a conèixer les 

cadències d’Enyorança ―segons apunta Miquel Gayà― a les pàgines de la revista 

Catalunya, que va aparèixer el 30 d’abril d’aquest any.562  

  Les campanes és una elegia que, probablement, fou escrita per aquesta mateixa 

època del 1903, atès que forma amb les dues composicions anteriors una tríade ben 

compacta pel to de nostàlgia continguda dels seus versos. Josep M. Llompart justifica la 

unitat d’aquestes tres elegies que veu agermanades per unes mateixes coordenades: 

“l’aire de melangia serena, suggerit per una decoració una mica esfumant, de delicades 

pinzellades paisatgístiques, i una imatgeria plena de connotacions suaus i enyoroses.”563  

Si a les Cançons de la Serra Joan Alcover descriu la natura i el paisatge de 

Mallorca amb pinzellada impressionista, a Les campanes retrata la fesomia de les viles, 

que es distingeixen per la figura del cloquer de l’església i per les veus de les seves 
                                                 
562 Miquel GAYÀ: Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 32, nota 3. 
563 Josep M. LLOMPART: “Cap al tard de Joan Alcover”, op. cit., pàg. 33. 
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campanes, que, amb melòdica remor, acompanyen la vida dels vilatans, bé per repicar 

els moments alegres bé per anunciar la mort dels difunts. Potser amb algun ressò de la 

imatge dels Dos campanars de Canigó, Joan Alcover perfila la figura dels cloquers com 

a gegants que custodien la contrada i com a profetes que albiren el destí de l’home que 

camina cap a la mort. Als ulls del poeta, que ja havia perdut alguns dels éssers estimats, 

la melodia harmònica que surt del campanar es fa més intensa en la diada de Tots Sants, 

atès que li du una estona de conhort i en la veu dels seus sons endevina “l’himne de pau 

als qui reposen / en el reialme de la mort.” El poeta desolat reivindica aquesta diada, 

perquè “fa menys desolada / l’ombra on jauen els finats” i acompanya els vius que 

recorden els seus morts. 

 D’altra banda, segons Josep M. Capdevila,564 Les campanes presenta alguna 

afinitat potser fortuïta amb el poema Le soir de Lamartine a les Méditations Poétiques. 

Si el poeta francès en el capvespre solitari, vora el fullatge ombrívol de les tombes, 

evoca, pres de malenconia, aquells que ja no hi són ombres estimades que vénen i li 

fan companyia, Joan Alcover, en l’hora tranquil·la del capvespre escolta, reconfortat, 

“l’himne de pau” que prové dels “qui reposen en el reialme de la mort”. Si per a 

Lamartine aquestes ombres estimades restableixen la pau i l’amor “au sein” de son 

“âme épuisée” i creu sentir-se “plus près d’eux”,565 Joan Alcover sent com en la diada 

de Tots Sants als “finats fa companyia / la remembrança dels vivents.”  

El poema Les campanes, que inaugura la secció de les Elegies, és el pont que 

permet al lector passar de l’escenari rústic, traçat en les Cançons de la Serra, al paisatge 

interior del poeta que basteix amb la força lírica de les llàgrimes el Temple Sagrat del 

Dolor a les sis elegies. Amb el dibuix de Les campanes, Joan Alcover prepara l’ull del 

lector perquè l’acompanyi en aquest nou trajecte pel paisatge interior de la seva ànima 

adolorida, que s’inicia en les Elegies. En aquest sentit Gaziel es va manifestar a La 

Vanguardia amb aquestes paraules: 

 
“La poesía de Alcover alcanza, de improviso, una nueva y definitiva dimensión, que le era 

ajena: la profundidad dolorosa. Las miradas del poeta se han vuelto hacia dentro. Las luminosas 
y dilatadas perspectivas de los campos natales, se truecan en hondas y sombrías visiones del 
yermo interior. La serena contemplación de la naturaleza, que antes le brindaba un encanto 
inagotable, cabal, ahora es tan solo un pretexto, un rodeo más o menos largo para volver, 
finalmente, a sus amargos y solitarios coloquios consigo mismo. [...] 

                                                 
564 Carta de Josep M. Capdevila a Bartomeu Forteza i Pinya, datada el 20 d’octubre de 1945. Carta reproduïda a 
la tesi doctoral inèdita d’Ana LAHERA FORTEZA: Aproximación a la obra de Bartomeu Forteza, op. cit., pàg. 520-
521. 
565 LAMARTINE: Oeuvres poétiques complètes, op. cit., pàg. 13-15. 
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Esos campanarios que parecen profetas antiguos, esa brumada indolencia de las aldeas 
dispersas sobre el fondo del valle, marcan el tránsito de la serenidad geológica al sentimiento 
bíblico, bajo la influencia del dolor interno. [...]  

El poeta cierra los ojos al mundo exterior, para abrirlos hacia las perspectivas de su alma. La 
luminosidad inicial del panorama queda empañada por el vaho íntimo de los recuerdos. La 
sombra del dolor, como la sombra de una densa nube, se proyecta silenciosamente sobre todo el 
paisaje... 

¿Qué ha ganado o perdido la poesía alcoveriana con esa transformación de su esencia? No ha 
perdido nada, absolutamente nada; sus facultades primeras la fluidez expresiva, la claridad de 
las imágenes, la sonoridad verbal se conservan íntegras. En cambio, bajo la influencia del 

dolor, el poeta ha ganado dos nuevas cualidades definitivas: la profundidad y la fuerza.”566 
 

En efecte, el Joan Alcover a les Elegies guanya en profunditat i força, una 

profunditat i una força que arrossega el lector dels seus versos fins al centre de les seves 

ferides, que supuren de dolor paternal i alhora el commouen amb el seus planys 

adolorits. 

 

HOMENATGE A JOAN ALCOVER PER LA PUBLICACIÓ DE METEOROS 
 

Quan arribà la primavera de 1902, vestida amb les joies de l’abril, ja feia gairebé 

un any que el poeta havia publicat Meteoros i prop de quinze mesos que la seva filla 

Teresa s’havia reunit amb la seva mare en el jardí de les ànimes benaurades. Fou llavors 

quan els amics del Saló Beethoven, impulsats per l’estima que sentien per Joan Alcover, 

volgueren homenatjar l’esperit del poeta, encara afligit pel bé que havia perdut, en una 

íntima vetllada, que culminà amb un deliciós banquet, en què festejaren el seu darrer 

triomf literari de Meteoros. 

Aquella nit del 21 d’abril Eduard López Chavarri i Antoni Gelabert havien 

decorat el Saló Beethoven amb una esplendorosa florida primaveral de llum i de color, 

que guarnia les parets amb els paisatges modernistes de Joaquim Mir, Joan Fuster, 

Francesc Rosselló, Antoni Gelabert i els jardins abandonats de Santiago Rusiñol, que 

llavors pintava a l’illa.567 Enmig d’aquesta eclosió floral de naturalesa plàstica, 

bigarrada de colors, en què gairebé hom podia olorar els seus perfums, Joan Alcover 

pujà a la palestra del salonet i, abans d’encetar l’àpat, saludà els amics amb el gest 

emocionat i la mirada serena. S’assegué a la taula disposada en forma de creu que 

presidia. A un costat estava acompanyat per Joan Palou i Coll i a l’altre per Rusiñol, 

Mir i López Chavarri. Reunits en aquella taula, els convidats començaren el sopar, que 

                                                 
566 GAZIEL: “Juan Alcover II”, La Vanguardia (20 abril de 1921). 
567 La Última Hora del dia 22 d’abril de 1902 es féu ressò d’aquest homenatge a Joan Alcover enmig d’aquesta 
decoració modernista del Saló Beethoven. Vegeu Damià PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos 
segles (1886-1906), op. cit., pàg. 298. 
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fou servit pel Cafè Orient. En el cor de la nit, després de l’àpat sucós, Ramon Obrador 

saludà els comensals i dissertà sobre les dues muses de Joan Alcover, que llavors se’l 

disputaven. Parlà de l’alternança i de l’ús que el poeta n’havia fet d’una i altra com a 

mitjà d’expressió literària. Tanmateix en l’ús de les dues llengües, el castellà i el català, 

que Alcover havia usat en les seves poesies, Obrador el col·locava de bracet de Miquel 

dels Sants Oliver: “Con Alcover va del brazo, Miguel S. Oliver que acaba de obtener un 

triunfo por su último libro, tan sabroso como bien pensado...”568 Aquella nit de fervor 

literari, López Chavarri llegí un conte inèdit, Miquel dels Sants Oliver recità emocionat 

El castell buit i Gabriel Alomar declamà els versos del sonet El geni suprem, que més 

tard es convertí en El geni. Santiago Rusiñol, que fou aclamat per tots els comensals del 

Saló Beethoven, tornà a llegir a petició dels assistents Els Jocs Florals de Canprosa i El 

Prestidigitador i de bell nou posà la nota festiva de la vetllada, arrancà la rialla d’aquell 

estol d’intel·lectuals de posat circumspecte i omplí el saló d’entusiasme.569  

Després de les lectures literàries, l’amfitrió s’aixecà amatent de la taula i 

regracià aquells bons amics aplegats en aquella festa familiar de l’art amb un parlament 

que fou una pàgina brodada de perles irisades de la seva oratòria mestrívola i poètica. 

Joan Alcover, amb el gest polit i delicat, obrí el saborós parlament a l’estil del que 

Santiago Rusiñol havia pronunciat a la Tercera Festa Modernista a Sitges. Les paraules 

de Joan Alcover van entrar en el cor dels comensals com un fruit deliciós, que elogiava 

el grup d’amics d’aquell Saló, reunit sota el pal·li de la llibertat i de l’art per amarar-se 

de poesia: 

 
“En aquesta casa no hi ha, que jo sàpiga, ni juntes ni llibres d’actes, ni President, ni Secretari, 

ni altres estatuts que els estatuts d’una colònia de gorrions teuladers qui s’apleguen davall un 
sostre o se posen a un arbre per guardar-se de la solellada o del mal temps o descansar de la 
lluita per la vida. 

La intimitat mateixa d’aquesta reunió és una garantia de que res teatral i artificiós pot entelar 

aquí la transparència que fa visibles els sentiments i les idees.”570 
 

En les paraules de Joan Alcover hi havia un deix de profunda humilitat, d’aquella 

humilitat commovedora, que exhalava dels seus llavis adolorits pel fuet de la mort i 

s’omplia d’un desig pregon de culminar com un cavaller victoriós la seva vocació de 

poeta per l’itinerari de l’art. A mig camí havia perdut les roses de la seva vida, que duia 

                                                 
568 Ibidem, pàg. 299. 
569 “En el Saloncito Beethoven”, La Almudaina (23 d’abril de 1902). I Margarida CASACUBERTA: Santiago 
Rusiñol: Vida, Literatura i Mite, op. cit., pàg. 325.  
570 Joan ALCOVER: “Als amics del Saló Beethoven, contestant a un homenatge”, OC, pàg. 267. 
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clavades com una espina, i ara només anhelava acabar els seus dies en pau amb si 

mateix i amb la consciència tranquil·la d’haver acomplert la seva missió a la terra: 

 
“I dic tranquil perquè al qui té la meua edat i el meu caràcter i du els peus sanguinosos de les 
eritges que ha trepitjat, ja no ambiciona glòria: ambiciona solament viure en pau amb si mateix i, 
per això, arribar a l’hora del darrer balanç amb el cabal, poc o molt, que d’ell bonament puga 

esperar-se.” 571 
 

Llavors, amb gran serenitat, brindà amb la copa ben alta perquè el sentiment de l’art, 

que aixoplugava els lletraferits en aquell antre venerable, embellís la seva vida i 

contribuís a embellir la dels altres, atès que l’art era la llum que enmig de la foscor els 

havia ensenyat a estimar el país i els havia fet brollar la imaginació de la seva ment 

ensopida: 

 
  “El sentiment artístic, mestre i auxiliar de moltes coses, mos ha llevat les teranyines dels ulls, 
mos ha ensenyat a contemplar i comprendre i estimar el nostre país, i estimar-lo no per ésser bo 
ni ésser dolent, sinó per ésser el nostre, el que ha nodrit la nostra fantasia, la nostra sang, el moll 
dels nostres ossos; mos ha ensenyat a avorrir els artificis qui escarneixen la naturalesa, i ha obert 
el nostre cor an els perfums de la inspiració popular que ennobleix i aixeca els humils al nivell 
dels grans i junta fraternalment els esperits en la sagrada intimitat de l’art, allà on refresca els 

polsos l’aura divina i misteriosa de la poesia...” 572 
 

Era la llavor del pensament estètic, que tres anys més tard Joan Alcover 

desenvoluparia a Humanització de l’art quan assegurava que “l’art, expressió suprema 

de la vida no ha de divorciar-se de la vida, tancant-se dins la torre d’ivori, per a dedicar-

se superbament a la fruïció de si mateix, sinó que ha de daurar fins allà on puga, amb 

raig de la seua llum consoladora, totes i cada una de les hores i dels moments i dels 

actes de la vida pràctica i ordinària.”573 Vet aquí que Joan Alcover, en aquest parlament 

de circumstàncies, esbossava alguna de les idees que serien  les columnes bàsiques 

d’Humanització de l’art, com és el refús de l’Art per l’Art, del dandisme aristocràtic, 

puix que el poeta es decantava per un art humanitzat, consubstancial a la naturalesa 

humana. Esperonat per aquesta idea, que bullia des temps enrere, els digué: “L’art és 

humà per excel·lència; i, si no ho fos, valdria poc. L’artista no pot olvidar-se de que és 

un home, ni riure a expenses de l’home, sinó que ha de completar-lo i dignificar-lo”574. 

A poc a poc s’erigia en el paladí d’un art sincer i arrelat al poble, car, per aquells dies, 

Joan Alcover ja defensava un art lligat a la vida quotidiana i condemnava l’artificiositat 

                                                 
571 Ibídem, pàg. 267. 
572 Ibídem, pàg. 267. 
573 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 224. 
574 Joan ALCOVER: “Als amics del Saló Beethoven, contestant a un homenatge”, OC, pàg. 268 
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artística. En aquest sentit s’expressava davant els amics del Saló Beethoven, contestant 

a l’homenatge que li oferien: 

 
“... la concepció de l’art no pot ésser un pur diletantisme, una pura virtuositat; no pot ésser 

misteri sacerdotal ni privilegi d’una casta; i la facultat de percebre el seu perfum no pot ésser 
privilegi dels poquíssims esperits selectes i prims de compte que hagen passat pels alambins de 
la cultura. 

L’art és humà per excel·lència; i, si no ho fos, valdria poc. L’artista no pot olvidar-se de que és 
home, ni riure a expenses de l’home, si que ha de completar-lo i dignificar-lo; no ha de fer vot de 
perpètua clausura, dins l’atmosfera viciada i escalfeïda d’un individualisme repelenc, voltat 
d’indiferència per tot lo que el rodeja. [...]  [L’art] és tan antic com el món, ha nascut amb la 
humanitat i és consubstancial en ella. Doncs, si l’art arrela dins les entranyes de la realitat 
humana, per altes que sien les regions a on se baden ses flors més exquisides, no pot tancar-se 
com a planta d’estufa dins una espècie de dandisme aristocràtic. [L’art] no ha de deixar dins la 
refinadora la part més saborosa i vital de la seua substància; vull dir que no ha d’ésser quelcom 
comparable an aqueixes dames entonades qui s’eixuguen i estronquen amb violència les fonts de 
la maternitat, per conservar la línia virginal, cruelment virginal i correcta, de les mamelles 
escultòriques. Res de transigir amb el mal gust, per guanyar el sufragi de les multituds burgeses; 
res d’adular al públic [...]  

L’art, expressió suprema de la vida, no ha de divorciar-se de la vida, tancant-se dins la torre de 
marfil per dedicar-se superbament a la contemplació de si mateix; sinó que ha de daurar, fins allà 
on puga amb un raig de la seua llum consoladora, totes i cada una de les hores i dels moments i 

dels actes de la vida pràctica i ordinària.”575 
 

Joan Alcover, defensor d’un art humà, anà perfilant la fesomia del seu 

pensament artístic que el duia clavat a l’ànima i que desenvoluparia, gairebé amb les 

mateixes paraules, el 1904 a Humanització de l’art. Refugiat en la llum consoladora de 

l’art, preferia que l’aurèola de l’art arribàs a un gran nombre de gent que no pas a uns 

pocs escriptors distingits pels déus. Preferia un poble més o menys il·lustrat a la 

sequedat d’una terra deserta on només podien florir uns pocs genis incompresos. En 

aquest sentit, es manifestava a favor d’un art democratitzat, car preferia que la cultura 

abastàs el major nombre de gent, igualment com afirmava que “els pobles rics no són 

els qui tenen més milionaris, sinó els que a penes tenen pobres.”576  

 

MIQUEL COSTA NOMENAT MESTRE EN GAI SABER EL 1902 I HOMENATGE 

A SANTIAGO RUSIÑOL A SÓLLER 

 
El maig de 1902 Miquel Costa i Llobera havia de ser proclamat Mestre en Gai 

Saber, atès que havia estat guardonat amb l’Englantina i la Flor Natural als Jocs Florals 

de Barcelona. S’hi havia presentat amb dues composicions, La deixa del geni grec i 

Creixença, impulsat pels amics de la tertúlia dominical que es reunia al carrer de Sant 

                                                 
575 Ibídem, pàg. 268-269. 
576 Ibídem, pàg. 269. 
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Alonso, a casa de Joan Alcover. Els bons amics l’havien convençut perquè s’hi 

presentàs després de vèncer una forta resistència del poeta. Potser la paròdia dels Els 

Jocs Florals de Canprosa, que el diumenge 16 de febrer de 1902 Miquel Costa havia 

escoltat complagut a casa de Joan Alcover dels llavis de Santiago Rusiñol, accentuà les 

seves reticències envers els Jocs Florals. Rere la paròdia de Santiago Rusiñol, Miquel 

Costa hi veia la crítica mordaç del floralisme cursi que llavors imperava en aquests 

certàmens literaris.577 

 Tanmateix, la nit del dia 2 maig de 1902, en plena florida primaveral, Miquel 

Costa s’embarcà cap a Barcelona per assistir a la festa. En el vapor trobà Joan Alcover, 

que aquell dia anava a veure els seus fills Pere i Gaietà, llavors estudiants a la 

Universitat de la Ciutat Comtal. Aquella nit de clarors incertes, els dos poetes, que 

havien de marcar el camí de la poesia mallorquina amb la seva estela, parlaren llarga 

estona a bord del vaixell. Quan foren a l’altura de Cala Figuera, el vapor tengué una 

avaria, que retardà quatre hores l’arribada. Joan Alcover, d’esperit serè, mentre sopaven 

a la cabina del restaurant, hagué de tranquil·litzar l’excels poeta pollencí, que s’esverà 

amb aquella pana. Costa, que ja es penedia d’haver-se presentat als Jocs, no dormí en 

tota la nit. L’endemà, a les nou i tres quarts del matí, el vapor El Lulio atracà al moll de 

Barcelona. Els dos poetes baixaren decidits per l’escalinata. Saludaren Ramon Picó i 

Pere Alcover, acompanyat d’un cosí del seu pare, que els esperaven al peu de l’andana 

amb la mirada ansiosa. Partiren en cotxe i se separaren a la Plaça d’Orient, segons el 

dietari de Miquel Costa. Però aquells Jocs Florals, que s’havien de celebrar el primer 

diumenge de maig a Barcelona, foren suspesos i no es commemoraren fins a l’11 de 

novembre de 1902 a l’abadia rossellonesa de Sant Martí del Canigó, moment en què 

Miquel Costa fou guardonat amb l’Englantina per La deixa del geni grec, amb la Flor 

Natural per Creixença. Impressió de Barcelona i fou proclamat Mestre en Gai Saber.  

Un mes abans, el 13 d’octubre de 1902, Joan Alcover i els prohoms Fèlix Escalas, 

Antoni Marquès, Miquel dels Sants Oliver, Miquel Sarmiento i el pintor Gaspar 

Terrassa, havien ofert un dinar homenatge a Santiago Rusiñol al restaurant Orient per 

festejar l’exposició que aleshores aplegava la seva producció artística d’aquells dies a 

l’illa. Organitzada pel Círculo Mallorquín, la mostra pictòrica, que reunia una vintena 

de teles sobre el paisatge de Mallorca, arrancà els comentaris laudatoris de la premsa 

local, que hi assistí entusiasmada per gaudir de la seva bellesa plàstica.  

                                                 
577 Vegeu Miquel COSTA I LLOBERA: “Epistolari”, OC, pàg.1074. Citat més amunt. 
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Mentrestant, per aquells dies de novembre, Sóller preparava una vetllada literària, 

organitzada per la societat Círculo Sollerense, amb la qual hom volia honorar l’eminent 

literat i el pintor-poeta Santiago Rusiñol, que de l’octubre ençà s’hi havia instal·lat per 

pintar La vall dels tarongers, mentre, amb la seva ploma àcida, escrivia el drama 

L’hèroe. Aquell 25 de novembre de 1902 Joan Alcover, acompanyat de Gabriel Alomar 

i de Miquel dels Sants Oliver, arribà en tren a la rica Vall de Sóller per exposar el seu 

discurs d’homenatge Rusiñol i el Modernisme a Espanya. Allí l’esperava el seu germà 

Pere Alcover Maspons, que llavors exercia de notari en aquesta vila de dolces flaires de 

taronger.  

 Joan Alcover, amb el seu germà Pere, s’encaminà per aquells camins inoblidables 

de carrerons ombrívols vers el teatre La Defensora Sollerense, on se celebrà aquella 

distingida vetllada literària. Aquella nit, coronada d’antics aromes i de records de 

jovenesa, alguns socis del Saló Beethoven parlaren, convidats pel Círculo Sollerense. 

Tots, un rere l’altre, van prendre la paraula: Pere Alcover Maspons, Pedro Blanes Viale, 

Miquel Sarmiento, Joan Marquès, Antoni Noguera, Francesc Blanes, Antoni Gelabert, 

Joan Torrendell, Jaume Torrens Calafat, president del Círculo Sollerense que tenia 

una farmàcia a la plaça Major de Sóller, a la rebotiga de la qual s’aplegaven els 

lletraferits del poble per fer tertúlia literària, Gabriel Alomar, Miquel dels Sants 

Oliver...  

Aquella nit de fragàncies de taronger i de fulles tremoloses Gabriel Alomar llegí 

un article titulat La interpretació artística de Mallorca, en el qual el poeta de La 

columna de foc assenyalava que un dels mèrits de Santiago Rusiñol era haver sabut 

incorporar, amb el pinzell i la paleta, els nous corrents estètics del Modernisme a la 

tradició paisatgística de la pintura mallorquina, tot contribuint a renovar-la i atorgant-li 

una dimensió més universal.578 Aquella vesprada, Miquel dels Sants Oliver 

probablement llegí el sonet Els cementiris humils, en què retrata “els pobres fossars de 

les nits de novembre” que jauen silenciosos en el cor de les ciutats, o potser alguns dels 

seus Medallons musicals. 

Aquella vetllada del 25 del novembre per la vall coronada de muntanyes i de 

flaires líriques, Joan Alcover també parlà, com els seus amics, davant aquell auditori del 

teatre La Defensora Sollerense. Vora el faristol de la tribuna encetà el parlament Rusiñol 

i el Modernisme a Espanya que, en paraules seves ―segons digué uns dies més tard a 

                                                 
578 Vegeu Vinyet PANYELLA: Santiago Rusiñol, el caminant de la terra, op. cit., pàg. 376-377. 
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Joan Lluís Estelrich― era un discurs apressat, que volia ser l’esbós per a un treball més 

elaborat: 

 
“En cuanto a novedades literarias, sólo recuerdo el tomo de poesías de Tomás Forteza que acaba de 
salir, y una velada de despedida que en Sóller se dedicó a Santiago Rusiñol. Allí leímos Alomar un 
bonito artículo sobre interpretaciones artísticas de Mallorca, Oliver un soneto y yo un discurso, 
escrito muy de prisa, sobre Modernismo, aprovechable sólo como bosquejo preparatorio para un 

trabajo más meditado.”579 
 
 Joan Alcover en aquest discurs, Rusiñol i el Modernisme a Espanya, perfilà les 

virtuts artístiques del pintor-poeta i les vinculà amb els valors essencials del 

Modernisme, atès que Rusiñol s’havia erigit en el capitost d’aquest nou moviment. 

Però, encara que Joan Alcover havia manifestat a Estelrich que considerava el seu 

discurs un simple esbós primerenc, ja hi exposava el nucli del seu pensament artístic i la 

seva visió particular sobre el Modernisme, que veia representat en la figura de Santiago 

Rusiñol. Malgrat que Joan Alcover no s’identificà amb l’esperit de revolta del 

Modernisme, el considerà un crit de llibertat, que sorgia com una reacció romàntica 

contra “el realisme eixorc i fotogràfic”, contra el positivisme de final de segle i contra 

l’esperit materialista de la societat burgesa. Joan Alcover veia la florida modernista com 

una resposta al prosaisme que havia patit la societat de la cruïlla dels segles XIX i XX 

com a conseqüència de la Revolució industrial. En aquest sentit, coincidia amb les 

aspiracions de l’artista Santiago Rusiñol, que pelegrinava pel món sempre a la recerca 

de l’ideal. A la rica vall de Sóller, on entre verdes tiges havia esplaiat la tendra 

infantesa, Joan Alcover es manifestà contrari al moviment per algunes extravagàncies i 

afectacions, que anomenà “jocs de pirotècnia gramatical”, i per l’excés de “ritmes 

trencats i sanglotants.” Però aplaudí la nota de llum i de color que el Modernisme havia 

posat dins la grisa monotonia de la societat catalana. Per aquest motiu saludà de manera 

elogiosa la figura de Santiago Rusiñol, insígnia del Modernisme, i declarà que 

representava l’autèntic esperit creador que havia aconseguit realitzar “amb la paraula, el 

pinzell i la ploma” el concepte d’Art total. 

Encara l’any següent, el 20 de novembre de 1903, Joan Alcover i el grup 

d’amics, que habitualment assistien a la tertúlia dominical de casa seva, arribaren altre 

pic en tren a la vall de Sóller. Es passejaren per la Plaça Major de la vila, voltada de 

plataners i d’ambientació modernista. Parlaren amb franca amistat i, cap al tard, es 

reuniren, probablement, a la rebotiga de l’apotecari Jaume Torrents per escoltar dels 

                                                 
579 Carta del 17 desembre de 1902 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
686. 
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llavis de Santiago Rusiñol el drama El místic, escrit l’any anterior entre els aromes 

frondosos dels tarongers mentre s’esplaiava del frenesí del pinzell. Inspirat en la figura 

dramàtica del poeta Jacint Verdaguer, que el 1902 havia agonitzat esqueixat amb 

l’estigma de la maledicència, El místic reflectia el geni de l’artista, marginat per 

l’aristocràcia i per l’Església. L’endemà, les pàgines de La Almudaina, recolliren la 

notícia d’aquesta lectura, que fou molt sentida entre els prohoms que hi van assistir.580  

 

HOMENATGE A MIQUEL COSTA I LLOBERA I LECTURA DE LA 

BALA�GUERA 

 
Per aquells dies la intel·lectualitat mallorquina, aplegada entorn del santuari 

familiar de Joan Alcover, assaboria el triomf de Miquel Costa com una victòria de 

Mallorca. Fou en una d’aquestes tertúlies dominicals que, sota la mirada reflexiva de 

Joan Alcover, es congrià la idea d’ofrenar amb un solemne banquet literari el poeta de 

Pollença per haver merescut l’honor de ser nomenat Mestre en Gai Saber. El diumenge 

dia 8 de febrer 1903, Miquel Costa arribà tard a la tertúlia de can Joan Alcover, on 

l’esperaven els contertulians, entre els quals hi havia Antoni M. Alcover, que anava 

acompanyat del filòleg austríac Hans Hadwiger, Mateu Obrador i Joan Torrendell.   

En aquest petit món ciutadà de la capital mallorquina, on, vora el temple sacrosant 

de la Seu majestuosa planava una quietud levítica, la vida es deixondia animada per 

l’esperit vital i seductor de Joan Alcover. Perquè ―segons apuntà Miquel Ferrà― el 

nostre poeta “Fou un home d’un tremp d’acer i d’una intel·ligència fúlgida”, que 

imantava tots els que l’escoltaven. “Si els seus judicis en art, en literatura, en política, 

expressats en frases tallants d’una magnífica impressió, eren sempre decisius..., el seu 

consell no tenia preu, i tots ens en beneficiàvem.”581 Fou aquí, vora l’escalfapanxes del 

salonet empaperat, amb un balcó que guaitava sobre el vell jardí del faune mutilat, on 

Miquel Costa encara pogué escoltar dels llavis de Joan Alcover els versos de La 

Balanguera, que donà a conèixer com a primícia a l’estol de lletraferits congregats a 

casa seva com en un temple de l’art.582 Aquell diumenge, tots parlaren al poeta 

                                                 
580 La Almudaina (21-11-1903) i  Sóller (28-11-1903). Notícia extreta de Margarida CASACUBERTA: Santiago 
Rusiñol: vida, literatura i mite, op. cit., pàg. 381.   
581 Miquel FERRÀ: “Pròleg” a Joan ALCOVER: OC, pàg. XXVI-XXVII. 
582 Informació que consta en el Dietari de Miquel Costa, nota inclosa a Bartomeu TORRES GOST: Itinerario 
espiritual de un poeta, op. cit., pàg. 248, nota 9. D’altra banda, segons Miquel Ferrà, Joan Alcover també llegí La 
Balanguera al Saló Beethoven: “És dins aquell salonet que, com anys abans La Balanguera dins el Saló 
Beethoven, don Joan havia llegit tot just acabades d’escriure, als seus amics, corpresos d’emoció, les estrofes 
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guardonat del banquet literari que tenien projectat realitzar el diumenge vinent al Gran 

Hotel de Palma, tot just acabat d’inaugurar. Fou aquí en una de les estances del Gran 

Hotel, on Santiago Rusiñol, amb la seva esposa Lluïsa Denís i la seva filla Maria, es 

retrataren davant un dels plafons russinyolians que havia pintat per decorar la paret 

d’una de les sales del menjador. Miquel Costa, mig cofoi, mig vacil·lant, acceptà 

aquella invitació afectuosa per no decebre els bons amics, als quals digué, una mica 

esglaiat, que el confonien i que, amb aquest gest tan generós, aconseguirien que els 

capellans li tiressin tronxos.583 

 La vigília del dinar-homenatge, Joan Alcover convidà de manera oficial el nou 

Mestre en Gai Saber i l’endemà, el diumenge 15 de febrer de 1903, embolcallat en 

l’abric gris i el capell de copa, anà a cercar l’il·lustre amic cap a la una del migdia. 

Ambdós poetes, emportats per les ales de la flama poètica que els vessava per la mirada 

il·luminada, enfilaren les passes gràcils camí avall vers el Gran Hotel, on els esperava 

un centenar de comensals entre admiradors i representants de diverses entitats de la 

societat palmesana.584 Aquell diumenge d’expansions líriques, a les dues del migdia, el 

vast i sumptuós hotel modernista dissenyat per Lluís Domènech i Montaner obrí les 

portes del saló menjador, decorat amb els paisatges Jardí del comte de Montenegro, 

Ametllers de Gènova, Castell del Rei i El Pedregar del Castell del Rei de Santiago 

Rusiñol i amb les teles Posta de sol, Cala Sant Vicenç i Cala Encantada de Joaquim 

Mir, que ambdós havien pintat a propòsit per a aquesta avinentesa festiva.  

Després de saludar el poeta homenatjat, els comensals s’assegueren entorn d’una 

taula llarguíssima disposada en forma de U, que estava adornada amb una flamant 

vaixella i un ventall de fruites i de flors disseminades al llarg de la taulada, presidida per 

Miquel Costa. El poeta, al bell mig d’aquella ala presidencial, tenia a mà dreta el batle 

de Palma, Antoni Planas, i, a mà esquerra, el Degà de la Catedral, Josep Oliver. La resta 

de comensals, carta amb mà dissenyada per Joaquim Mir, es distribuïren de manera 

alegre i familiar, emportats per la franca bonhomia i l’amistat efusiva.  

                                                                                                                                               
magnífiques de la Serra i les roents Elegies.” Vegeu: Miquel FERRÀ: “Pròleg” a Joan ALCOVER: OC, pàg. 
XXVII-XXVIII.  
583 Dietari Costa, nota inclosa a Bartomeu TORRES GOST: Itinerario espiritual de un poeta, op. cit., pàg. 248, 
nota 9. 
584 Miquel Costa reflectí en el seu diari personal la impressió d’aquella jornada de fervor líric i d’entusiasme a la 
seva persona: Diumenge 15 febrer 1903: “...Joan Alcover me ve a cercar... Grand Hotel, gentada... saludan. 100 
comensals. Jo entre Alcalde y Degà. Dinam, xerrar―Brindis. M. Pou reomp. No fas actes interns d’humiliació. 
No hi pens. Discurs de M. Obrador. Jo don gracies, breu. Me fan llegir poesies, declam... Joan Alcover id. Llig 
carta del Bisbe. Rafel, Oliver y Alomar versos, Nadal id. Rossinyol parla bis. Canonge Company proposa fill 
il·lustre, Alcalde aprova, parla... Id. Degà. Rossinyol quadre joiós. Desfilen felicitant. Surt ab Math., J. Rosselló y 
J. Bosch. Casa. Cont...” Dins Bartomeu TORRES GOST: Itinerario espiritual de un poeta, op. cit., pàg. 248. 
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Abans d’iniciar aquell dinar tan sucós,585 tots s’aixecaren impulsats per la veu 

poderosa de mossèn Antoni M. Alcover que encetà el Parenostre, seguit pel rés dels 

comensals, que sonà com el murmuri d’una immensa marea contenguda en aquella sala. 

Enmig d’aquella florida de plats delitosos, de jardins abandonats i de flors decandides 

de Rusiñol i de Mir, que penjaven per les parets d’aquell solemne menjador modernista, 

guarnit amb butaques de formes gòtiques i de braços entorcillats, Joan Alcover primer 

llegí la carta emotiva del bisbe Pere J. Campins. Copa en mà brindaren amb Champagne 

Bouvet Ladubait per aquell poeta que, anys enrere, amb el poema La vall, havia 

enlluernat Mateu Obrador, que el definí com un poeta cap de brot. Era la primera 

brostada de les Poesies del poeta de Pollença. Ara el bon amic i poeta de Felanitx 

recordava emocionat aquell capvespre, en què els fundadors de la Revista Balear havien 

descobert Miquel Costa i, com una profecia de Virgili, havien exclamat “Tu Marcellus 

eris...” Miquel Costa, entendrit i commogut, agraí en nom propi i en nom de l’ànima de 

Mallorca, aquelles gentileses que li tributaven els seus amics, car assegurà que ell 

només era un “transmissor de les vibracions poètiques que exhala profusament la nostra 

Roqueta benvolguda.”586 També Santiago Rusiñol, que aquells dies havia tornat a 

Mallorca, brindà pel geni poètic de Miquel Costa. Recordà que, encara que ell havia 

censurat i ridiculitzat els pseudopoetes i rimaires a Els Jocs Forals de Canprosa, 

felicitava de tot cor el poeta autèntic, florejat i proclamat mestre dels Jocs Florals de 

Can Poesia. El pintor-poeta també al·ludí a l’esperit de germanor que unia el Pi de 

Formentor, símbol del geni poètic de Mallorca, amb el Pi de les tres Branques, que 

abriga les terres de parla catalana. Després d’aquells efusius brindis i elogis abrandats, 

la poesia s’erigí en la protagonista d’aquell banquet literari, que vessà notes 

harmonioses dels llavis de Miquel Costa en recitar La ribera de canten i dormen, Poder 

d’una mare i L’enyorança de la cativa, de Tradicions i fantasies que publicà aquell any 

fructífer.  

Llavors, instat pels amics lletraferits, s’aixecà Joan Alcover: es va treure de la 

butxaca un paper que duia escrit i, amb la mirada gentil i la veu vellutada d’aromes 

                                                 
585 La carta, amb tipografia de Joaquim Mir, deia: “Dinar en honor d’En Miquel Costa y Llobera, Pre., Mestre en 
Gay Saber, an el Gran Hotel de la Ciutat de Mallorca. Diumenge, 15 de febrer de 1903 a la una y mitja del 
capvespre, si Déu ho vol. Tant per cap: 10 pessetes.” La taula del dinar era composta: “Encurtits, Arròs a la 
Milanesa, Vadella aufegada modernista, Peix al forn a la catalana, Pollastre rostit, Ensiam, Biscuyt gelat, 
Pastisseria, Fruita. Vins: �egre Sard. Blanch Sard. Champagne company de causa (Bouvet Ladubait), Cafè.” 
Vegeu Homenaje al eminente poeta mallorquín D. Miguel Costa y Llobera con motivo de haber sido proclamado 
mestre en Gay saber en los juegos florales de Barcelona de 1902 (Palma de Mallorca: Imprenta de J. Tous, 
1903), pàg. 2.  
586 Ibídem, pàg. 5. 
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populars, recità dempeus La Balanguera, que havia donat a conèixer el diumenge 

proppassat a la tertúlia de casa seva. Joan Alcover, emportat per l’esperit popular de la 

�ova Musa, cantà amb la melodia dels seus llavis el tresor de la flor menuda i vessà 

com un alè de primavera el seu perfum sobre la mirada entusiasmada dels oients, que 

l’aplaudiren enfervorits, sobretot Oliver i Alomar. Però els versos de La Balanguera, 

que havien despertat l’admiració i l’entusiasme de Miquel dels Sants Oliver i de Gabriel 

Alomar, no havien engrescat gaire l’esperit del seu creador, que potser encara sentia 

vibrar el magnetisme de la literatura castellana, i s’il·lusionava per figurar en el 

Florilegio, que aleshores preparava Juan Valera. El nostre poeta, una mica desencisat, 

deixà traslluir aquests sentiments en les paraules que, uns dies més tard, va dir a Joan 

Lluís Estelrich, llavors destinat a Soria, en la carta del 5 de març de 1903: 

 
“Recibí tu carta de fines de año último en que me dabas sabrosas noticias de ese territorio, y 

me confirmabas las que ya me habías adelantado sobre el volumen IV del Florilegio y lo bien 
acomodaditos que en él vamos. Encargué y he recibido ya los cuatro tomos que son de 
interesante lectura, y han de contribuir, me parece, con el caudal copioso y vario cuya 
circulación renuevan y los comentarios que los ilustran y el calorcillo que de ellos se 
desprende, a iniciar una como reacción favorable a la vida poética española, que languidece en 
el olvido y la atmósfera glacial del país, tan desafecto a las Musas. Algo de esto le digo a D. 
Juan Valera, en carta que hoy le escribo, agradeciéndole su galantería. ¿Sabes tú cómo se va a 
componer para los datos biográficos que han de figurar en el tomo último? 

Ya sabrás que resultó muy bien el banquete a Costa. Allí recité yo La Balenguera, una 
canción que he compuesto sobre el tema popular tan conocido. La han jaleado mucho los 
amigos, y dicen Oliver y Alomar que es lo mejor que he escrito. Yo no sé qué te diga. Te la 

enviaré otro día; hoy no tengo tiempo ni copia disponible.”587  
 

L’homenatge a Miquel Costa va ser apoteòsic i brillant, com Joan Alcover insinua a 

Estelrich. El dinar modernista culminà amb les veus líriques de Miquel dels Sants 

Oliver, que llegí el sonet El foner; de Rafael Llobera, que resseguí els versos del Poder 

del Arte; i de Jacint Lluís Nadal, que declamà  uns versos dedicats A n’En Costa. 

Finalment, Gabriel Alomar recità la simfonia poètica Les coves verges, dibuixades com 

a antres puríssims de misteri, on regnen deesses virginals que congrien l’ideal de 

suprema bellesa. Gorgs deliciosos on habiten, com àngels caiguts, les muses, “amigues 

dels poetes.” Després d’aquesta llarga simfonia de versos modernistes, Santiago Rusiñol 

posà la nota alegre amb les seves paraules i clausurà la festa literària amb un fragment 

humorístic d’El Poble Gris, que retrata de manera irònica l’Ajuntament, el qual arrancà 

la rialla de tots els assistents. 

                                                 
587 Carta del 5 de març de 1903 de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
686. 
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La Balanguera, que havia seduït l’esperit de Gabriel Alomar i de Miquel dels Sants 

Oliver, havia sorgit al compàs d’una cançó popular un d’aquells capvespres en què el 

poeta sentia l’enyorança del paisatge. El poeta la recordava de la infantesa i potser 

l’havia cantat o l’havia ballat amb els seus germans, agafats de les mans, vora el jardí 

del faune o al voltant de l’hort de la vall de Sóller. Joan Alcover partia d’aquest 

personatge femení anomenat Balanguera (que la tradició havia escampat en terres 

catalanes) i l’objectivava en una vella, una pagesa mallorquina, convertida en una parca 

popular, un ésser atemporal que fila la vida i el destí de l’home: “com una aranya d’art 

subtil / buida que buida sa filosa / de nostra vida treu el fil.” Tanmateix el poeta partia 

de la imatge d’una dama filadora que de jove havia conegut i que l’havia impressionat 

per les cançons populars que sabia cantar i per les rondalles que recitava durant les 

vetllades, segons apuntà: “Coneguí de jove una il·lustre dama, de cabells argentats, que 

sabia filar lli i entretenir les vetllades donant als temes de folklore local, expressió 

pulquèrrima a l’abast dels infants.”588 

El poeta, que havia vist com la moira més cruel li havia pres el millor de la seva 

vida i havia quedat orfe, sense la companyia de Rosa i de Teresa, reflexionà sobre la 

fugacitat de la vida terrenal de l’ésser humà i s’aferrà a la perennitat de la vida 

col·lectiva. Amb els ulls de la parca, aquesta vella misteriosa, que “sap on s’amaga la 

llavor” i “destria l’alba que vindrà”, el poeta guaitava la vida en tota la seva magnitud 

des del naixement fins a la mort, car, com el cabal d’un riu, passa, s’escola i es renova 

en les onades de les generacions. Des d’aquest mirador privilegiat, la parca, com el 

poeta, contempla el pas implacable del temps i el fluir de la vida d’un poble en el qual el 

passat, el present i el futur es confonen. El poeta, que havia cercat el sentit pregon de la 

vida i de la mort, trobava conhort en aquesta filadora de la vida humana, que dibuixava 

com una moira grecollatina. La Balanguera de Joan Alcover simbolitzava la saviesa i la 

tradició dels avantpassats i, com les antigues parques de la mitologia, regia el destí de 

l’home. Albirava la parca com una força misteriosa que presideix la tradició del passat i 

les innovacions d’un demà ple de promeses d’una població que, arrelada a la terra, es 

projecta vigorosa cap al futur. La Balanguera, però, presentava reminiscències de la 

Cançó de la Campana de Schiller, un poeta alemany que Joan Alcover coneixia per les 

traduccions que havia fet el seu amic Joan Lluís Estelrich.589  

                                                 
588 Joan ALCOVER: “Miquel Costa i Llobera”, OC, pàg. 186. 
589 La carta que Joan Alcover envià a Joan Lluís Estelrich el 29 de novembre de 1899 demostra que el nostre 
poeta coneixia les traduccions que Estelrich feia de la poesia de Schiller i l’article que les acompanyava. Així 



 415 

En els versos de La Balanguera sura la imatge de La Campana de Schiller que, 

enlairada en el blau pavelló celest, contempla la vida efímera dels individus que 

desfilen, generació rere generació, en una vila que perdura en les seves tradicions. La 

campana de Schiller, anomenada Concòrdia, és la veu de les altures, que al toc de les 

batallades convoca la gent del poble a la unió i a la fraternitat. La campana de Schiller, 

com la parca de Joan Alcover, acompanya el joc canviant de la vida dels homes, que 

batega al seu ritme per expressar com és de caduca l’existència de l’ésser humà. Així, la 

veu del poeta alemany ens recorda que la vida terrenal és com el so de la campana que 

s’apaga com un eco en l’infinit.  

Joan Alcover, immers en les profunditats d’aquesta recerca filosòfica, també havia 

pouat en la poesia de Leopardi. A La Balanguera també sonen els ritmes de l’estampa 

d’Il sabato del villaggio de Giacomo Leopardi, on el poeta de Recanati, com Joan 

Alcover, retrata la joia fugitiva d’un dia de festa enmig de la plaça de la vila i reflexiona 

sobre la fugacitat del temps, com la felicitat humana camina inexorablement cap a la 

mort. La meditació sobre la vida efímera es presenta a través dels ulls d’una vella que, 

mentre fila al costat de les veïnes, rememora la bellesa fugitiva de la seva joventut: 

 
      “Siede con le vicine 
     su la scala a filar la vecchierella, 
     incontro là dove si perde il giono; 
     e novellando vien del suo buon tempo, 
     quando ai dì della festa ella si ornava  

ed ancor sana e snella 
solea danzar la sera intra di quei 
ch’ebbe compagni dell’età più bella. 
Cià tutta l’aria imbruna, 
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre  
giù da’ colli e da’ tetti 
al biancheggiar della recente luna.  
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 
ed a quel suon diresti 
che il cor si riconforta. 

     I fanciulli gridando 
     su la piazzuola in frotta, 
     e qua e là saltando, 
     fanno un lieto romore: 

e intanto rieda alla sua parca mensa, 
fischiando, il zappatore. 
E seco pensa al di del suo riposo  [...] 
Garzoncelloo scherzoso, 
Contesta età fiorita 
È come un giorno d’allegrezza pieno, 

                                                                                                                                               
Joan Alcover li deia: “Querido Luís: Recibí con tu carta del 7 el ejemplar de tu artículo Poesías líricas de Schiller 
traducidas. Hasta qué punto responden los datos a una investigación acabada, no lo sé; pero el trabajo resulta 
interesante y sabroso, y no desdice del libro en que figura.” Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 680. 
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Giorno chiaro, sereno, 
Che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave, 
Stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo’; ma la tua festa 

Ch’anco tardi a venir non ti sia grave.”590 
    

Tanmateix, la vella filadora que Joan Alcover retratava a La Balanguera és ben 

diferent de la que dibuixava el poeta italià. Mentre la filadora leopardiana és un membre 

més de la col·lectivitat i, com ells, és víctima de la devastació implacable del temps, la 

filadora alcoveriana és un ésser atemporal que regeix el temps i el destí dels éssers 

humans. Però, un i altre perfilen una estampa de la vida quotidiana, com a paradigma 

del devenir individual d’una comunitat.  

Joan Alcover havia trobat inspiració a la plaça de la vila de Santa Maria del Camí en 

una de les visites, que féu amb Joan Rosselló de Son Forteza i amb la seva esposa Maria 

De Haro Rosselló.591 Aquí, al bell mig de la plaça, el poeta contemplà, amb la mirada 

penetrant, una parella de nuvis que venia de noces i, al seu pas joiós, aixecava un estol 

de gent alegre, que els seguia amb un esclat de rialles enceses i un rosegall de cançons. 

Fascinat per aquesta estampa festiva de la vila, Joan Alcover retratà l’alegria d’aquests 

joves que, entre rialles i cançons, seguien una parella de nuvis que s’encaminava gojosa 

a la festa, aliena a la mirada de la vella Balanguera, que filava implacable la tela del seu 

demà... Car no solament veia i comptava els seus minyons, sinó que albirava com 

davallaven  “a les fosses” els que ara vivien d’il·lusions i “els que a la plaça de la vila” 

sortien “a riure i a cantar.” 

La Balanguera era el primer fruit madur, inspirat per la Nova Musa, que obriria 

l’aplec de les “Cançons de la Serra” de Cap al tard, motivades per l’enyorança del 

paisatge rústic, amarat de records d’infantesa, que el poeta havia sentit en el clos tancat 

de la vida ciutadana. Les Cançons de la Serra naixien d’un desig de llibertat i de l’ànsia 

romàntica de comunicació directa amb la naturalesa, que el poeta experimentà quan 

entrà en l’edat madura.   

                                                 
590 Giacomo LEOPARDI: “Il sabato del villaggio” dins Canti, op. cit., pàg. 368-370.  
591 Segons explica mossèn Josep Capó Juan en el segon volum de La vila de Santa Maria del Camí, “el poeta 
Joan Alcover s’inspirà a la plaça de la vila per unes estrofes de La Balanguera, com ho acredita un document 
amb què m’obsequià el seu fill Pau i que jo guard, reproduït en aquest capítol.” El document cedit per Pau 
Alcover De Haro a mossèn Capó, que és reproduït en el llibre, diu el següent: “A Santa Maria del Camí el meu 
pare hi trobà inspiració per uns versos de La Balanguera al presenciar a la plaça de la vila el pas d’una parella de 
joves noviis ―ella vestida de pagesa― seguits d’un nodrit acompanyament, entre mostres d’alegria de la gent, 
com ho sabia Mn. Vich del meu pare, i jo fill del poeta vull confirmar. / Ciutat de Mallorca dia 23 de setembre de 
1969. / Pau Alcover”. Josep CAPÓ JUAN: La vila de Santa Maria del Camí, volum II. Del segle XVII al XX 
(Mallorca: edició de l’autor, 1985), pàg. 265. 
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De La Balanguera, amb el temps, sorgí tota una visió de la pàtria que, per a Joan 

Alcover, anava íntimament lligada a la vida quotidiana dels individus del poble. En 

aquest sentit, poc temps després de la mort de Joan Alcover, Joan Estelrich s’hi va 

referir a les pàgines de la Revue Bleue, tot relacionant la figura de la Balanguera 

dibuixada pel nostre poeta com la representació ideal de l’ànima de Mallorca i 

l’encarnació de la seva veu. Admirat pels ritmes alcoverians, el crític mallorquí 

s’expressava amb aquestes paraules contundents: 

 
“La figure de la Majorque idéale se personnifiait souvent en celle d’Alcover; la Majorque que 

nous avons rêvée, nous l’avons voulu passionnée et lucide comme lui. Il écoutait profondément les 
voix séculaires de la race. La Belenguera, cette Belenguera qu’il nous a présentée comme un 
symbole, n’est que l’incarnation de la race qui dure et persiste comme la treille de la vigne au seuil 
de la maison. Tout passe autour d’elle: les chants et les pleurs, les noces et les funérailles. Mais elle 

est toujours là”592. 
  

Musicada per Amadeu Vives el 1926, La Balanguera adquirí una gran popularitat 

arreu dels Països Catalans, gràcies a les interpretacions que en feren l’Orfeó Català i el 

tenor Emili Vendrell.  

 
EL DISCURS LA LLE�GUA MATER�A 

 
El solstici de l’estiu de 1903 arribà amb aires de Fires i Festes i l’Ajuntament de 

Palma volgué festejar-les amb un certamen literari. Mentre es preparaven els jocs van 

ser uns dies intensos per a Mallorca, que renaixia a la nova vida espiritual i recobrava 

les forces per elevar-se de l’ensopiment amb la mirada posada vers un horitzó més 

enlairat. Per aquells dies del mes de juny la comissió encarregada de la festa va triar els 

membres que havien de formar part del jurat. Joan Alcover, que llavors gaudia de gran 

prestigi intel·lectual com a poeta i com a Secretari de l’Audiència, fou elegit president 

dels Certamen. Ramon Picó i Campamar, Joan Palou i Coll i Gabriel Maura exerciren 

de vocals i Magí Verdaguer, que era Catedràtic de Retòrica i Poètica de l’Institut Balear, 

s’erigí com a secretari del jurat. 593 

Al certamen literari es van presentar cent quaranta-nou treballs que aspiraven a un 

dels dotze premis convocats, que abastaven els diferents gèneres literaris, com la prosa 

                                                 
592 Joan ESTELRICH: “Un poète catalan: Joan Alcover”, Revue Bleuve. Revue Politique et Literaire, núm. 10 
(1926), pàg. 304. 
593 En aquest sentit, Damià Pons afirma que “d’aquests noms se’n desprèn una certa voluntat d’homenatge a tres 
velles glòries del segle dinovè, ja totalment jubilades literàriament en el moment del Certamen. Que J. Alcover 
ocupàs la presidència entrava dins la lògica del moment tenint en compte la seva nomenada de poeta, aleshores 
encara molt més en castellà que en català, i el lloc respectable que ocupava dins la societat palmesana.” Damià 
PONS I PONS: Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905), op. cit., pàg. 168-169. 
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assagística, la poesia lírica, la religiosa, la regional i la de color dialectal. La nit del dia 

14 d’agost de 1903, en plena eufòria de les Fires i Festes, es van lliurar els premis del 

Certamen al Teatre Principal de Palma, que abrigà prop d’un miler de persones, entre 

les quals excel·lien elegants senyoretes i religiosos interessats per la cultura. Aquella nit 

de la cultura Gabriel Alomar, que fou guardonat amb dos premis, pujà a la palestra per 

recollir el premi de prosa, que obtingué pel quadre La Seu, i el premi de poesia lírica pel 

poema L’agonia de les flors, que llegí emocionat davant aquell públic enfervorit. Maria 

Antònia Salvà, que ja tenia trenta-quatre anys, va ser premiada per la composició 

L’estiu de tema regional. La poetessa de Llucmajor va rebre el guardó de mans de Joan 

Alcover, al qual havia conegut al saló rosat del carrer de Sant Alonso el dia que hi anà 

per visitar-lo acompanyada d’un dels seus germans. També pujaren dalt de l’escenari 

Llorenç Riber, que rebé la distinció de tema religiós pel poema ¡Revertere, 

Sunamitis...!, i Pere d’Alcàntara Penya, que fou premiat amb el guardó de poesia de 

color dialectal per la composició titulada Un que se mor.  

Després de l’emotiu lliurament dels premis literaris, acaronat per grans 

aplaudiments, Joan Alcover, com a President del Jurat, va prendre la paraula per 

exposar la seva visió sobre la Llengua Materna en un discurs abrandat que traslluïa el 

nou rumb del poeta, decididament enamorat de Raquel, la nova musa catalana. Joan 

Alcover a la meitat del camí de la vida parlava davant aquell auditori en nom de 

l’experiència i confessava de manera oberta el seu amor a la llengua materna, perquè 

cada dia que passava se sentia més arrelat dins la cultura i les lletres mallorquines. Era 

com un arbre de profundes arrels que, com més s’endinsava en el terrer de les lletres, 

més s’enfilava en l’ànima de Mallorca i descobria l’essència de la pàtria: 

 
“Com més va, més mallorquí em torn; més me duen l’afecte, l’egoisme i la reflexió a enfortir la 

solidaritat entre la meva vida i la vida de Mallorca; més m’humilien els motius que dongui perquè 
la bescantin o la desconeguin, o puguin creure que es desconeix a si mateixa; i més s’arrela en mi 

la convicció de que eixugar les fonts de la vida regional és un atemptat contra la pàtria.”594    
 

Però Joan Alcover no solament manifestava el seu amor a la terra, sinó que també 

s’expressava, en matèria estètica, contrari a les escoles literàries, que havien sorgit de 

manera impetuosa i indiscriminada amb la ventada modernista. Entenia que la florida de 

tantes escoles diverses seduïa l’artista de lluentors vanes, que contribuïen a enfosquir el 

vertader camí del poeta i el desorientaven de l’autèntica poesia: 

 

                                                 
594 Joan ALCOVER: “La llengua materna”, OC, pàg. 288. 
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“Així, en literatura, una secta es nodreix amb l’èter de la pura intel·lectualitat; l’altra renuncia a 
discórrer, per a escarnir els bels de cabridella d’una ingenuïtat afectada. Qui vol la forma precisa i 
cisellada; qui la vaguetat i el balbuceig de les idees embrionàries i les paraules a mig dir; qui es 
tanca en l’isolament d’una aristocràcia feudal; qui es rabeja en l’escuma de la maror plebeia, i no 
se sap si és vent o és ona, si empeny o es deixa empènyer. I passen simbolistes, decadentistes, 
parnassians, deliqüescents, pre-rafaelites, neopagans, neomístics, naturistes, integralistes, i què sé 
jo quants d’altres, com lluentors meteòriques. I el qui es sent amb vena de poeta vacil·la i perd 
camí, sol·licitat per veus i corrents diverses, sense que cap sia prou forta per a senyalar una 

orientació definitiva.”595 
 

A aquestes modes estètiques de vanes lluentors que, segons el poeta, enterbolien el 

camí de la vera poesia, s’afegia “un altre inconvenient: la vacil·lació de l’escriptor 

artista davant la dualitat de llenguatges: espècie de bigàmia que bifurca i debilita la vena 

de la inspiració poètica.”596 Era la inquietud que el poeta manifestava davant la tria de la 

llengua com a mitjà d’expressió literària, que anava descobrint a mesura que 

s’endinsava en l’ànima de Mallorca. Joan Alcover, que vivia esbiaixat enmig d’aquesta 

dicotomia o bigàmia lingüística, cercava en el fons de les seves paraules una resposta al 

conflicte que patien els escriptors de parla catalana, repartits en les tres branques de què 

consta la nostra cultura. Així, observava que “Catalunya té una sola tinta; València en té 

dues; Mallorca... quasi és incolora: no té ni el castellà en els llavis ni el mallorquí en el 

cor.”597 Tanmateix Joan Alcover constatava que el castellà a Mallorca era una llengua 

artificiosa, apresa en les fonts dels llibres, mentre que el català era la llengua viva, que 

vessava ufana dels llavis del poble. El poeta observava amb goig que ara “la llavor del 

mallorquinisme literari” s’escampava entre els joves escriptors que s’inclinaven “cada 

vegada més a cantar en la materna llengua, és a dir, a l’autonomia espiritual i poètica de 

Mallorca.”598 Al bell mig camí de la vida, Joan Alcover havia trobat la resposta, que 

cercava per resoldre la seva bigàmia, en l’ideal modernista que perseguia la sinceritat i 

albirava l’essència de l’art en l’ànima del poble. Era l’inici del nou canvi que s’estava 

operant de manera ferma i decidida en el si del poeta, que ja havia fruït quaranta-nou 

primaveres. Impulsat per la força d’aquest pensament poètic que havia crescut en 

l’ànima del poeta, Joan Alcover va estendre les seves ales per sobrevolar els espais més 

llunyans de l’art que havien de coronar de glòria la pàtria mallorquina. Amb la melodia 

materna als llavis es feia ressò d’aquests ideals modernistes, car endevinava que l’ànima 

del poble canta en la veu dels seus poetes i només pot expressar-se amb les cadències i 

les paraules de la llengua pròpia, que brollen esponeroses de les seves fonts naturals. 

                                                 
595 Ibídem, pàg. 289. 
596 Ibídem, pàg. 289. 
597 Ibídem, pàg. 290. 
598 Ibídem, pàg. 290. 
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“En efecte, senyors, Mallorca té una ànima, i rebutjar la seua natural expressió és deixar-la 

morir; i deixar-la morir és renunciar a la seua existència com a poble. L’ànima del poeta i l’ànima 
del país on rep contínuament les seues impressions no poden divorciar-se. La realitat interna del 
poeta i la realitat que el rodeja i nodreix la substància de la seua vida no poden tenir expressió 
distinta. És una llei natural, és una llei artística independent de particularismes i tendències 
estranyes a l’art mateix. La llengua no és un instrument que es deixa i se pren a voluntat, com qui 
tria la flauta o el cornetí per a sonar una melodia: és un orgue vivent de la individualitat humana, i 

és impossible arrencar-se’l sense que el ser moral més o manco se debiliti i se dessagni.”599  
 
La llengua, aquesta noble tonada musical, que surava vigorosa en l’ànima de l’illa, 

per a Joan Alcover no era només un instrument qualsevol de comunicació individual, 

sinó el mitjà de cohesió de tot un poble, que el definia i el distingia de la resta dels seus 

veïns, amb les cadències de la seva poesia i amb la riquesa del seu verb melodiós:  

 
“...Totes les glòries militars no fan una columna tan ferma de l’espanyolisme com En Cervantes, 

el geni més ric de simpatia de la història literària... Tot lo qual no m’impedeix reconèixer [...] que 
la parla materna no solament per ésser la nostra és la millor, sinó que té, com a lírica, damunt la 
castellana, l’avantatge absolut que té la castellana damunt la nostra com orgue social i tribunici. 
Aquesta virtualitat poètica del català és deguda, en mon concepte, a la concisió, la riquesa fonètica 
i, més que tot, a no haver estat fa segles llengua oficial. S’ha dit: llengua oficial, llengua 
momificada. Això no serà exacte; però no hi ha dubte que la rigidesa oficinesca, la tirania 
gramatical i el comptagotes acadèmic eixuguen i empobreixen les llengües. La nostra no té res per 
ara de l’emmidonament acadèmic, i fins diria que és llàstima que amb el temps haja d’ésser 

codificada...”600 
 

Era justament aquesta manca d’oficialitat, entenia Joan Alcover, el que fins 

aleshores havia preservat la frescor i la naturalitat de la llengua catalana, enfront de 

l’encarcarament i l’artificiositat que havien emmotllat la llengua acadèmica del castellà. 

Tanmateix, contra el que hom pugui pensar, Joan Alcover no s’oposava a la 

normativització del català, sinó que volia servar tot el cabal de matisos i de coloracions 

que brollen de la font viva de la llengua. Per aquesta raó, Joan Alcover havia comprès 

que la cançó del poeta mallorquí perd fluïdesa i color i deixa de transmetre l’ànima de 

Mallorca, quan canta en castellà: 

 
“...el qui a Mallorca escriu en castellà propendeix a les generalitats incolores; en el vehicle de la 

llengua s’allunya del seu centre, i amb la distància s’esmortueixen i s’apaguen notes i detalls i 
menudències precioses qui són la vida de l’art. Allà en el fons de l’obra del poeta s’ha de besllumar 
el seu país, encara que no en parli. El país canta per boca del poeta. El poeta és el verb, l’expressió 
més pura i més autèntica de la vida popular on la seua està incorporada; i, desarrelant-se d’ella, hi 

deixa una gran part de la saba, de la virulència, de l’energia comunicativa.”601  
 

                                                 
599 Ibídem, pàg. 290. 
600 Ibídem, pàg. 291. 
601 Ibídem, pàg. 291. 
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L’esperit del poeta, que havia descobert l’essència de l’autèntica poesia, ja no 

abandonaria mai aquest principi. Amb aquesta proclama de fervor abrandat, Joan 

Alcover, reconfortat, s’unia per sempre amb l’ànima del poble. Es mostrava decidit a 

recuperar la saba dels seus mots amb les cordes vibrants de la seva arpa i s’erigia en el 

cantor de l’expressió més pura del seu país, alhora que exhortava aquell auditori 

brillant, que l’escoltava entusiasmat, a seguir el seu exemple amb valentia. Joan 

Alcover, ben convençut de la certesa de les seves paraules, convidava aquella burgesia 

mallorquina, que fins aleshores havia viscut d’esquena a l’ànima del país i al verb dels 

seus poetes, sense valorar la seva tradició lingüística i cultural, a seguir per la senda de 

les noves generacions, que l’impulsaven de manera ferma i contundent: 

 
“Ja ho veu la jove Mallorca, qui tan abundosa florescència del seu esperit ens ha dut ara. 

D’aquest esperit, no se’n pot ofendre la més exquisida correcció governamental, i molt menys la 
puresa del sentiment patriòtic més ample i ortodoxe. Sia dit amb llecència d’una part de la nostra 
apreciable burgesia, qui eleva els emoluments a la categoria de matèria sacramental, i voldria 
escantellar i tondre el Teix i el Puig Major, per lo que puguin tenir de subversius les àguiles que hi 

nien i els passerells que hi canten.”602  
 

Immers en aquests sentiments pregons, estava decidit a defensar-los com un cavaller 

victoriós davant qualsevol que dubtàs de la seva autenticitat. Així, en aquest discurs de 

La llengua materna, Joan Alcover conta que un capvespre que anà d’excursió per la 

muntanya amb un amic seu, “home de gust delicat i clar enteniment, però d’aquests qui 

no admeten més parent de Catalunya que el rei En Jaume”, Joan Alcover intentà 

convèncer la ment confusa del seu amic amb aquestes paraules:  

 
“Certs personatges de les narracions d’En Pereda no parlen el castellà del novel·lista, sinó el 

dialecte dels pescadors del Sardinero. Així, els tipus de l’escenari local que nosaltres presentem, 
han de parlar no ja el dialecte, sinó el subdialecte, l’argot de barri. Però quan l’emoció vibra i el 
pensament s’enlaira, també s’escalfa i ennobleix l’expressió, i acuden als llavis, sense artifici ni 
violència, no les formes dialectals, sinó les formes originàries i comunes a tots els pobles de 
llengua catalana. ¿Per ventura aquestes formes no sonen familiarment en la nostra illa? ¿No les 

repeteix a tota hora la musa popular?”603 
 

El poeta continuà el seu discurs en defensa de La llengua materna i assenyalà que 

en aquesta mateixa excursió, mentre ell i el seu amic travessaven “per la vessant de la 

muntanya, coberta de bosc”, i “el silenci solemnial de l’hora baixa s’estenia pel gran 

espai” que dominaven, sentiren el toc de l’Àngelus, que sorgia del campanar d’una 

ermita llunyana. Al punt s’adonaren que “una vella i una nina que allà a prop recollien 

llenya menuda se posaren a resar.” Fou llavors quan el poeta, amb gran sagacitat, inquirí 

                                                 
602 Ibídem, pàg. 294. 
603 Ibídem, pàg. 292. 
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al seu amic, que renegava de la catalanitat de la llengua, i li demanà: “Què resen?” I 

l’amic incrèdul contestà tot ingenu: “Què vols que resin? L’Avemaria.” El nostre poeta, 

que sentia vibrar els mots de la pàtria en el seu cor, aprofità aquells instants per 

ensenyar al seu amic de manera clarivident i pedagògica el sentit pregon que abrigava 

catalans i mallorquins sota la bandera de la unitat de la llengua: 

 
  “En efecte; mes diuen ‘les dones’, no ‘ses dones’; ‘el fruit’, no ‘es fruit’; ‘pregau per nosaltres 
pecadors ara i en l’hora de la nostra mort’. ¿És una llengua erudita? ¿És antiquada? ¿No és així 

com ens ensenyaren a tots les oracions? Doncs aquesta és la llengua dels poetes.”604 
 

Aquell dia els dos amics, amb franca harmonia, pogueren mirar amb l’esguard 

emocionat “el crepuscle d’encesa vermellor” enmig de la natura i pogueren escoltar 

corpresos el rés d’aquella Avemaria, que Joan Alcover dugué llarg temps gravat en el 

seu cor. L’impacte emotiu que el poeta experimentà en oir aquesta pregària capvespral 

seria la base del sonet Avemaria, que més tard inclouria en les Cançons de la Serra, de 

Cap al tard. Amb la retina impressionada per l’encesa vermellor d’aquell capvespre 

virolat, el poeta reflectí en els versos d’Avemaria la fonda vibració que la seva ànima 

contemplativa havia sentit davant aquella naturalesa suspesa en el silenci entre el mar i 

la terra, delerós que li desvetllàs els misteris que abriga en el seu si. Amb els ritmes 

d’aquest sonet, el poeta evoca el toc de l’Avemaria que havia rodolat de l’alta ermita 

com una dolça melodia i l’havia impregnat d’un goig vivíssim de profunda emoció. 

Aquella hora beneïda de plenitud, en què havia fruït aquell instant de fusió íntima amb 

el paisatge capvespral, quedà plasmada com si fos una instantània de la visió còsmica de 

la naturalesa, retallada en l’atzur, en els rims d’aquest sonet:  

 
 “Miràvem el crepuscle d’encesa vermellor; 
 mes un secret desfici tos ulls enterbolia, 
 cercant en el silenci que terra i mar omplia 
 un so per exhalar-s’hi la fonda vibració. 
 
 I, rodolant llavores del bosc a l’horitzó,  
 baixà de l’ermitatge el toc d’avemaria. 
 Sa veu trobà natura, i el cor sa melodia, 
 expandiment de l’hora prenyada d’emoció. 
  
 Jamai d’un vas més tendre, la plenitud de vida, 
 el plor de l’inefable defalliment vessà; 
 jamai fores tan bella, oh dona beneïda! 
 
 Jamai en el món nostre ni el món d’allà d’allà, 
 mon llavi que eixugava ta galta esblanqueïda, 
 un glop de més divina dolçura fruirà.” (PC, 204) 

                                                 
604 Ibídem, pàg. 292. 
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Joan Alcover compartí aquest amor per la naturalesa amb alguns amics, com 

Miquel dels Sants Oliver i Miquel Costa i Llobera, que assistien a les tertúlies de casa 

seva i a les del Saló Beethoven. Adesiara esplaiaven aquestes inquietuds paisatgístiques 

i assaborien tot l’aroma de muntanya amb excursions per la Serra de Tramuntana, 

assedegats de la llum del sol. Anys més tard, el 1920, quan Joan Alcover traçà el perfil 

de l’amic Oliver a l’Ajuntament de Palma, perquè el declarà Fill Il·lustre, recordaria 

amb gran nostàlgia “les jornades de comunicació amb la poesia viventa de la naturalesa, 

les excursions a Valldemossa, Lluc, el Gorg Blau, Sant Telm, Sóller, Fornalutx, 

Pollença, Banyalbufar, en companyia de l’Oliver.”605   

El descobriment de la bellesa del paisatge de Mallorca a través de l’excursionisme 

que per aquells dies realitzaven els intel·lectuals mallorquins, sovint acompanyats 

d’artistes i pintors venguts d’arreu, estimularen la creació d’una petita indústria turística 

a l’illa. Tal és el cas de Bartomeu Amengual, que començà a teoritzar sobre la idea del 

naixement del turisme. Bartomeu Amengual, inspirador d’un nou fulletó que parlava de 

la conveniència de crear una indústria turística per a viatgers, el juny de 1903 demanà a 

Joan Alcover que acompanyàs el seu projecte al capdavant del llibre amb les paraules 

gràcils de la seva ploma.  El 20 d’agost de 1903, Joan Alcover saludà en el pròleg de La 

industria de los forasteros,606 de Bartomeu Amengual, la voluntat del mallorquins de 

modernitzar-se, d’adaptar-se als nous temps que arribaven a l’illa de la mà dels viatgers, 

però sense renunciar a la fesomia pròpia ni a la personalitat cultural del nostre poble. 

Perquè Joan Alcover, que servava intacta en la memòria aquella sentència filosòfica de 

Sócrates, que havia exposat el 1901 a la Capella de Manacor, entenia que el que convé 

tant als pobles com als individus era conservar la fidelitat a un mateix, és a dir, “ser 

ellos mismos, y sin dejar de serlo, crecer y perfeccionarse.”607  

 

ELS ÚLTIMS DIES DEL SALÓ BEETHOVEN (1903-1904) I LA MORT D’ANTONI 

NOGUERA  

 
                                                 
605 Joan ALCOVER: “Miquel S. Oliver”, OC, pàg. 175. 
606 Un mes abans de la publicació d’aquest pròleg ―el 10 de juny d’aquell any 1903― Joan Alcover declinava 
la invitació de figurar al cap davant d’aquest fulletó amb l’excusa que se sentia com “un arbolillo de patio, en un 
círculo harto reducido, y la pereza ―deia el poeta a Bartomeu Amengual― ha sido uno de los achaques de mi 
temperamento; de modo que estoy atrasado de noticias en punto a los aspectos de la vida moderna que es bueno 
conocer para glosar los interesantes artículos de usted...” (Carta del 10 de juny de 1903 de Joan Alcover a 
Bartomeu Amengual. Joan ALCOVER: OC, pàg. 735.) 
607 Joan ALCOVER: “Prólogo a La industria de los forasteros”, OC, pàg. 619. 
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Per aquells dies de juny de 1903, l’antre sagrat del Saló Beethoven, que reunia 

aquella “colònia de gorrions teuladers” sota les branques de l’art, s’havia traslladat al 

primer pis del Cafè Líric, al costat del Teatre Líric, inaugurat l’any anterior i del qual 

també era propietari Josep Tous. A partir de llavors el Saló Beethoven deixà de ser una 

tertúlia d’amics, que funcionava sense estatuts ni reglaments, per convertir-se en la 

Societat de Concerts Beethoven, ara regida per uns estatuts i una Junta Directiva, que 

vers el 14 de juny de 1903 trià Joan Alcover com a president.  

El 24 de juny de 1903 la nova societat Beethoven organitzà a la nova seu, en el 

primer pis del Cafè Líric un sopar per als socis. Aquella festivitat de Sant Joan, en què 

s’iniciava el solstici de l’estiu, hi acudiren dos convidats catalans: Antoni Rubió i Lluch 

i Jaume Massó i Torrens. Joan Alcover llegí una carta d’adhesió de Miquel Costa i 

recità, a petició dels comensals, La Balanguera. Antoni Rubió va descriure el seu viatge 

per Grècia i Massó declamà poesies del llibre �atura.  Uns mesos més tard, en la carta 

del 27 de novembre de 1903, Joan Alcover, que feia temps que no s’escrivia amb Joan 

Lluís Estelrich, l’assabentà del nou canvi que s’havia obrat en el si del Saló Beethoven. 

També en aquesta mateixa carta li comentava la mala salut que, de l’estiu ençà, 

soscavava la vida d’Antoni Noguera, que era l’ànima musical del grup artístic: 

 
“Ya sabrás que el nido Beethoven se ha ampliado y convertido en sociedad de conciertos. 

Marcha bien. Los socios son muchos, y entre ellos todos o casi todos los profesores jóvenes que, 
naturalmente, son los más idóneos para la propaganda. Se inauguró la sociedad con cuatro 
conciertos por Chrikboom, Granados y Romagosa, a los cuales siguió una velada muy 
interesante, por elementos de la casa. 

Noguera, bastante malucho desde el verano. El pobre no llega a reaccionar. Los días buenos 
van siendo raros; aunque, apenas se levanta del último arrechucho, sale a la calle como si tal 
cosa. Ayer le vi en Beethoven muy animado. Dios quiera que no recaiga. 

El ambiente literario no tan soporífero como otros años. Se nota algún calor y actividad 

desusados entre nosotros.”608 
 

El Saló Beethoven, que ―segons Màrius Verdaguer609― era l’“essència 

puríssima de la musicalitat ciutadana”, continuà essent un refugi dels amants de les arts 

i la flama dels esperits malalts de febre d’ideal. Durà fins als dies de Setmana Santa de 

1904, en què s’apagà amb la vida d’Antoni Noguera, que l’havia impulsat amb el seu 

alè artístic i renovador. Morí en un moment en què triomfava l’essència de l’esperit 

religiós, car la Seu llavors es preparava per rebre les noves melodies de la música sacra, 

purificades de qualsevol so profà. 

                                                 
608 Carta del 27 de novembre de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 689. 
609 Màrius Verdaguer situa els darrers temps de vida del Salonet Beethoven en uns baixos ombrívols, bastits amb 
una enorme vidriera, a l’entrada del carrer de les Minyones, vora la placeta del Rosari. Vegeu Màrius 
VERDAGUER: La ciutat esvaïda, op. cit., pàg. 45. 
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Amb la mort d’Antoni Noguera també s’extingí la llàntia que reunia en l’arca 

sagrada de la Capella de Manacor els prohoms del nacionalisme musical i literari. La 

cinquena Festa de la Capella de Manacor, que s’esdevingué en el solstici de l’estiu de 

1903 fou l’última que reuní les veus dels poetes i les partitures del cor. Llavors, el 23 de 

juny d’aquest any, Joan Alcover per última vegada viatjà en tren per oir la missa de la 

Capella de Manacor, que Mossèn Antoni M. Alcover oficià al convent de Sant 

Domingo. Cap al tard assistí a la diada artística, on de bell nou oí les notes musicals 

d’Antoni Noguera que acompanyaven els seus versos de Fill d’ànima, que recreen una 

llegenda popular. La composició lírica Fill d’ànima “fou concebuda segons explica 

Joan Alcover a la nota del poema a Cap al tard i escrita en poques hores, a precs de 

N’Antoni Noguera, per a ajustar-se exactament, no sols en la forma, sinó en l’esperit, a 

una melodia coral que mon amic havia composta, sense lletra, com va fer altres 

vegades.”610  

 A l’inici de la nova primavera, vers els darrers dies de març de 1904 la vida 

d’Antoni Noguera es consumia com una llàntia d’oli. Uns mesos abans, malgrat que la 

malaltia incurable el corsecava de valent, el músic no es rendia ni s’anorreava davant el 

seu fuet i cada diumenge assistia a les tertúlies del carrer de Sant Alonso, inflamat per la 

torxa poètica de Joan Alcover, el qual recordaria la fortalesa del músic i el seu esperit de 

lluita nietzschiana al discurs Antoni �oguera, que li dedicà anys més tard: 

 
“Tot sovint, en saborosa tertúlia amb els amics, se sentia rosegades les entranyes pel seu mal 

crònic; se li retorçava el cos, i la paraula se li glaçava als llavis; la lluita entre el dolor i la 
voluntat, exercitada en l’hàbit de sofrir, no es denunciava per una queixa, ni per un visatge, sinó 
sols per un indefinit astorament dels ulls i la dilatació del rostre esblaimat, màscara de guix que 
ofegava qualsevol intent d’expressió angoixosa; cedia la crisi, i reprenia tan fresc i tan jovial la 

conversa interrompuda.”611 
 

Joan Alcover, que a Fill d’ànima havia conservat les cadències rítmiques que 

Antoni Noguera havia escrit prèviament, volgué mantenir aquesta poesia de tall mític i 

llegendari en el grup d’endreces de Cap al tard per servar la memòria de l’amic enyorat, 

que a finals del mes de març del 1904 traspassà el llindar de les tenebres. 

 Quan Antoni Noguera morí, els amic s’imposaren “en la mateixa cambra 

mortuòria” la necessitat de retre-li un homenatge pòstum, per tal de “salvar de la 

dispersió lo més substancial i significatiu de sa tasca de musicòleg.”612 Anys més tard, 

                                                 
610 Joan ALCOVER: “Notes a les poesies catalanes”, OC, pàg. 131. 
611 Joan ALCOVER: “Antoni Noguera”, OC, pàg. 168. 
612 Ibídem, pàg. 166. 
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el 1916, en memòria de l’enyorat Antoni Noguera, Joan Alcover, impulsat pels 

companys que volien que estampàs en una bella pàgina literària el perfil del músic 

modernista, recordaria emocionat la figura del plorat artista. Així fou que Joan Alcover 

amb el fil de la memòria anà reconstruint el retrat de l’amic musicògraf en un bell 

panegíric titulat Antoni �oguera,613 en el qual evocà els anys esplendorosos, en què es 

reunien en el petit cenacle del Saló Beethoven, on “la substancial concòrdia de dogma i 

sentiment” era presidit per un esperit comú. A la llum del qual ―deia Joan Alcover― 

“se’ns revelà  l’ànima d’En Noguera, tan pròdiga de si mateixa, tan vibrant, que apenes 

hi havia moment ni acte de la seua vida en què no es vessàs amb radical sinceritat; una 

sinceritat que produïa, per lo crua i lo violenta, la impressió quasi dolorosa d’un 

esqueix.”614 Aquí el conegueren i aquí descobriren el seu caràcter de vigorosa 

accentuació, que no “tenia altra norma que la ratlla dreta, l’absoluta lleialtat en 

l’expressió del pensament...” Aquí també el perderen, colpit per una malaltia que el 

dugué a la fossa.  Mes la mort que sol imposar la “trista llei de l’oblit” ―deia Joan 

Alcover― “té les seues excepcions, filles, com ella mateixa, de la fragilitat i l’egoisme 

dels homes.”615 Mes Joan Alcover, que recordà la mort devastadora, que coneixia pels 

cops que li havia descarregat, i les ferides que deixa en els éssers estimats, assegurà que 

aquesta és doblement dolorosa quan va ligada a la veu i a les obres d’un esperit artístic 

com el d’Antoni Noguera. Així, amb paraula vibrant i lluminosa, precisa i contundent, 

digué, empès per una llarga reflexió: 

 
“El mort, l’enterren, diu el proverbi; se va atenuant el dolor de la separació definitiva, s’esvaeix 

la imatge estimada, i sovint la cicatrització de les ferides és tan ràpida que permet reduir a una dosi 
mínima el bàlsam preciós de la filosofia cristiana. Però quan el mort se’n du sos tresors, quan el 
cabal de beneficis era inseparable de la seua persona, i cada instant se sent l’orfenesa dels 
interessos acollits a la seua ombra, aleshores a mesura que passa el temps va essent la pèrdua més 
sensible la falta del càntir trencat i l’aigua vessada.”616   

 
Assegurà, en aquest panegíric, que Antoni Noguera havia conreat amb amor l’art 

genuí de la música per combatre l’avorriment “a les maleses i als paràsits invasors.” 

Entusiasmat per l’estela que Noguera havia deixat, recordà que Mallorca era dipositària 

no solament dels valors artístics de l’obra d’Antoni Noguera, sinó també del seu esperit 

nacionalista, pel qual tant havia treballat. Resseguí el traç del músic, amb paraules tan 

                                                 
613 El discurs Antoni �oguera fou publicat a les pàgines del Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana el 
setembre de 1916, pàg.120. 
614 Joan ALCOVER: “Antoni Noguera”, OC, pàg. 163. 
615 Ibídem, pàg. 163. 
616 Ibídem, pàg. 163. 
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lluminoses i sinceres, que precisà en detall el seu esperit de lluita “en pro del 

nacionalisme artístic i de ses fecondes aplicacions a la música, en pro de la divulgació 

dels grans autors i de les grans obres, interpretades a consciència, per alçar el nivell de 

la cultura i redimir-nos de vicis, corrupteles i rancieses, en pro del bon gust i la discreció 

allà on sia que vibrin metalls o corda, tubes o gorges ―escoles, seminaris, teatres, 

casinos, places públiques i cases particualars― en pro de l’educació de professors 

públics i empreses...” 617    

Joan Alcover, que a Humanització de l’art dirà als joves artistes que calia “salvar 

l’ànima catalana”, trobava que la música d’Antoni Noguera contenia l’ànima de 

Mallorca:  

 
 “Aquí tenim ses breus composicions musicals, flor de cultura, inefable perfum de l’ànima de 

Mallorca, depuració de les melodies indígenes en filtre d’un organisme refinat, tan sensible a la 
ingenuïtat popular com a la gentilesa nobiliària, que és sa germana bessona. Aquí tenim ses 
campanyes d’organitzador i d’escriptor i el seu constant apostolat en pro del nacionalisme 

artístic...”618 
 

Mes a tota aquesta bella tasca artística i cultural, que Antoni Noguera havia dut a 

terme, ningú no li havia pres el relleu de l’arborada bandera de l’art de puresa musical, 

que havia exhibit, car Joan Alcover es demanava de manera retòrica: “¿Qui segueix 

predicant? ¿Qui exhorta, combat i catequitza? ¿Qui ha heretat el buirac de sarcasmes 

aguts contra els filisteus i mistificadors?”619 

Emportat per la flama entusiasta de l’artista que perfilava, Joan Alcover també 

recordà aquells dies que, “a l’anunciar-se els concerts de l’Orfeó Català al Teatre de 

Palma, pel mes de maig de 1899, va observar En Noguera que els autors del programa 

‘no havien tengut en compte el nivell mig de la cultura musical de Mallorca, i que per 

sentir tota la sublimitat del Sanctus de la missa del papa Marcelo cal una certa iniciació 

en l’estil palestrinià’.” Mes, el musicògraf celebrà joiosament haver-se equivocat 

―assegura Joan Alcover, que era present en el concert i en fou testimoni―, car “El 

Sanctus de Palestrina va produir un entusiasme tan colossal i tan unànim que es recorda 

com un dels moments culminants de la història de l’art a la nostra ciutat.”620 

 Amb la paraula curulla d’aquelles notes musicals, Joan Alcover rememorà 

l’home i l’esperit lluitador, nietzschià que s’abrigava rere el musicògraf, car, ple de 

                                                 
617 Ibídem, pàg. 163. 
618 Ibídem, pàg.164. 
619 Ibídem, pàg. 164. 
620 Ibídem, pàg. 167. 
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fortalesa, mai no es deixà vèncer pels turments de la malaltia. Així culminava el retrat 

de l’amic amb aquestes paraules: 

 
“L’activitat artística no representava dins En Noguera tot el riu de l’espiritualitat movent un 

sol molí; no suposava sacrifici, sinó intensificació del nervi humà. Una sentor com de quartana 
lleonina, de virilitat febrosenca i tempestuosa, se desprèn de la seua memòria. Fou un artista i 
ademés un home per la seua lucidesa d’enteniment, per la passió agrosa i llambreganta, la fàcil 
conductibilitat d’idees i sensacions, el do de paladejar intensament la dolcesa o l’amargor dels 
fruits de la vida tan ingrata amb ell, i fins la fortalesa per sobreposar-se als turments d’una 
malaltia incurable, que el podia vèncer, però no acoquinar-lo, ni espuntar una sola de les sagetes 

alades per son instint de lluitador contra la part risible de coses i persones.” 621 
 

Amb aquest riu d’espiritualitat que guià la voluntat del músic i que esperonà el 

nervi humà d’aquest artista modernista, Joan Alcover culminà les pàgines brillants 

d’aquest panegíric que brodà com un homenatge pòstum a la figura d’Antoni Noguera. 

                                                 
621 Ibídem, pàg. 167-168. 
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III. TERCERA PART. 

L’ECLOSIÓ D’UN NOU POETA: CAP AL TARD 
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JOAN ALCOVER ENTRE L’ESPONTANEISME I L’ARBITRARISME 

 

Per aquells dies de 1903 la florida modernista, que perseguia l’ideal de Bellesa 

absoluta, abastava tots els camps de l’art i corprenia els artistes amb les seves lluentors. 

Els poetes, que sentien la vena poètica com una font que els redimia de la grisor 

quotidiana, seguien imantats per la torxa d’aquest ideal que els elevava per damunt la 

boira somorta i la tristesa mundana. Fou així que alguns artistes s’aixoplugaren en l’Art 

per l’Art i es refugiaren en els jardins florits de la poesia. L’estimaren com una religió i 

es consideraren éssers escollits per guiar la societat vers la llum de l’ideal, com si fossin 

sacerdots de la religió de l’art. La poesia esdevingué l’única via de coneixement de la 

realitat profunda de l’ésser i el poeta s’erigí en l’intèrpret dels misteris que s’abriguen 

en el temple de la natura, car només ell podia descobrir el sentit profund de l’univers 

que s’harmonitzava amb la seva ànima. Aquesta visió idealista del poeta i de la poesia, 

nascuda en les aigües tumultuoses del romanticisme d’una ànsia arborada de fusionar-se 

amb l’infinit, intensificava les tintes dels seus colors i les magnificava amb el 

modernisme. 

Per aquelles saors de 1903 els poetes catalans vivien immersos en la “batalla del 

sonet”, una polèmica estètica que els mantenia escindits entre dos pols: els defensors 

d’una poètica més vitalista, basada en l’espontaneïtat, en “la paraula viva” de Joan 

Maragall, i els defensors d’una poètica més rigorosa, de tall classicista i cultural, que 

valorava més el treball intel·lectual que la comunicació de la sinceritat emotiva. 

Aquesta polèmica entorn del sonet havia començat a congriar-se vers el 1900 quan el 

poeta Guillem A. Tell i Lafont, encara amb la flor natural dels Jocs Florals de Barcelona 

a les mans per Enfillall presentat sota el lema “V sonets”, es manifestava defensor 

de la tradició simbolista i a favor d’una poètica cenyida al rigor formal i dominada per 

la llengua culta. Dos anys més tard, el 1902, la controvèsia coneguda amb el nom de la 

“batalla del sonet” va esclatar a les pàgines de la revista Joventut arran dels articles De 

poètica catalana, signats per la ploma d’Apel·les Mestres, el qual, encara que defensava 

el domini de la forma poètica, atacava el sonet. La posició d’Apel·les Mestres “va 

convertir el sonet en la forma emblemàtica del treball poètic”. Així el sonet esdevingué 
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“el símbol del mester poètic, de la cultura i, al capdavall, de qualificació 

professional.”622  

 Uns, empesos per l’esperit vitalista, defensaven una poètica basada en 

l’espontaneïtat. D’altres, esperonats per l’anhel més classicista dels parnassians, es 

decantaren per una poètica més cenyida a la forma, com el sonet. Tanmateix, Goethe, 

Dante Gabriel Rossetti, Hérédia, Carducci, que havien cultivat el sonet, eren els models 

que seguien els poetes catalans d’aquesta època modernista. Així, tant els poetes 

neoromàntics (que admiraven Goethe), com els prerafaelites (que s’emmirallaven en 

l’obra de Rossetti), com els parnassians (que es decantaven per la línia d’Hérédia), com 

els classicistes (que volgueren imitar la forma clàssica de Carducci) trobaren en el sonet 

el paradigma de la nova poètica. 

Joan Alcover també sentí de prop aquest debat estètic sobre l’art, que els artistes 

modernistes defensaven aixoplugats sota una bandera estètica o sota una altra. El 1904 

en el fòrum de l’Ateneu Barcelonès es pronuncià de manera clara en manifestar-se en 

matèria d’art contrari a les escoles i als cànons absoluts, perquè el poeta en qüestions 

d’art era partidari de la llibertat absoluta i creia més en els individus que en les escoles 

segons explicà a Humanització de l’art. D’aquesta manera, Joan Alcover obria la 

porta a totes aquelles expressions artístiques que tenen un valor estètic independentment 

de la seva forma literària. Malgrat que Joan Alcover uns anys més tard, el 1910, en el 

fòrum de l’Ateneu Barcelonès es declarà “en teoria enemic dels sonets”, car considerava 

“que tota forma prestablerta és antiartística...”623, conreà el sonet en diverses 

composicions, com La cançó popular, Miramar,624 Desolació, �otes de Deià, 

Avemaria625 i Anacreòntica, els quals formaren part del llibre Cap al tard (1909). 

L’ideal per a Joan Alcover ―com assegurà a Reacció literària― “és acostar-se tot lo 

possible a que cada inspiració s’exterioritzi amb la fesomia, proporcionalitat i estructura 

única, pròpia i distinta de les altres; i per això, sotmetre’s el poeta per endavant a un 

motllo és fabricar la persona per l’hàbit, no l’hàbit per la persona, com qui es vest a un 

                                                 
622 Vegeu Jordi CASTELLANOS: “Estudi introductori” a Antologia de la poesia modernista (Barcelona: 
Edicions 62, 1990), pàg. 53. 
623 Joan ALCOVER: “Reacció literària. Conferència llegida en l’Ateneu Barcelonès pel maig de 1910”, OC, 
pàg. 232. 
624 Sonets publicats el 15 de desembre de 1903 a Catalunya, núm. 23, pàg. CDXCVIII. 
625 Sonets publicats el 15 de gener de 1905 a Catalunya, núm. 27. 
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basar de robes fetes. Però surt un llibre de sonets, i el llibre és deliciós, i la teoria se’n 

va per terra;”626 com se n’hi va anar amb el seu petit estol de sonets de Cap al tard. 

Oposat a la idea de sotmetre el poema a una forma preestablerta tot reivindicant la 

llibertat artística, Joan Alcover satiritzà sobre aquest afany desmesurat que alguns 

poetes tenien de vestir les seves composicions poètiques amb la indumentària o amb 

l’hàbit del sonet. Ironitzà sobre els mestres de poesia que feien “sonets geperuts”, als 

quals anomenà “Jordi Brumels de guants bruts” (símbol d’una elegància superficial i 

forçada) en una composició poètica, la qual sembla una glosa satírica encaminada a 

provocar la rialla com trobaríem en un combat entre glosadors. Amb aquest esperit 

jocós i humorístic com de dècima desbaratada, Joan Alcover identificava els defensors 

abrandats del sonet, que hi veien l’excel·lència de la forma, amb el personatge real de 

George Brummel (Londres, 1778-Caen, 1840), que fou considerat el rei de l’elegància, 

però que, emportat per la buidor i per la vanitat exacerbada, caigué en el descrèdit i en 

la ruïna més absoluta.627 Tanmateix, el nostre poeta, conscient del joc provocatiu 

d’aquesta cançó jocosa, degué estotjar-la en un calaix de casa seva, fins que, més tard, 

fou replegada post mortem a les Obres Completes de 1951. Vet aquí els versos satírics 

amb què Joan Alcover s’adreçà als poetes que, submergits en la moda del sonet, unien 

la falsa elegància amb la imperícia i consideraven que tot el que no tengués forma de 

sonet era inferior. I així, amb aquesta voluntat superba d’assolir la divinitat del Parnàs, 

quedaven reduïts a la simple categoria de la farsa grotesca: 

 

 “Mestres de la poesia  
 qui feis sonets geperuts; 
 Jordi Brumels de guants bruts 
 i taques a la camia; 
 de sofrit de porteria 
 vostre escarni fa olor: 
 en les cases de senyor, 
 és el qui porta llibrea, 
 no és el senyor, qui menysprea  
 la gent de casta inferior. 
   
 No és la nuesa divina  
 la que podeu assolir; 
 és bona per presidir 

                                                 
626 Joan ALCOVER: “Reacció literària. Conferència llegida en l’Ateneu Barcelonès pel maig de 1910”, OC, 
pàg. 232. 
627 La popularitat d’aquest personatge es degué estendre de tal manera que dugué Joan Alcover a 
identificar-lo amb el concepte d’estètica artificiosa oposat al bon gust. En aquest sentit, el 1912 Joan 
Alcover, per defensar el bon gust natural de la poesia de Llorenç Riber, assenyalà al pròleg del poemari A 
sol ixent que qui “té l’instint gentilici de la bellesa no ha mester sebre com Jorge Brummel se feia el nus de 
la corbata.” Joan ALCOVER, “A Sol ixent, de Llorenç Riber”, OC, pàg. 319. 
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 l’enterro de la sardina. 
 No té la vostra heroïna 
 pedra pómez; sa nuesa 
 és la que un jorn per sorpresa 
 va guanyar el premi gran 
 presentant-se un al Gavilán 
 amb un casquet de deesa.”  (PC, 449) 
  

La ironia del nostre poeta vers la moda del sonet s’estenia en aquesta altra 

estrofa de metre curt adreçada ara als parnasians, que l’havien reivindicat com a norma 

d’estil, atès que sotmetien la poesia a les rigideses dels cànons estètics del rigor formal, 

tot estroncant-li la vena natural, i uniformaven els poetes “amb l’smoking del sonet”: 

 
 “Avui un hàbit estret 
 l’elegància té per norma, 
 i als parnasians uniforma 
 amb l’smoking del sonet.”  (PC, 451) 
  

 Però el nostre poeta, que confiava més en els individus que en les modes, també 

escometia el candor i la simplicitat estètica dels prerafaelites, als quals endevinava amb 

un posat artificiós amb “ales manllevades i nimbe d’or postís”, que, debades, s’afanyen 

a evocar “un místic paradís / amb tèrboles ullades / de déntol estantís.” Joan Alcover, 

que defugia de les tendències que imposen per norma un l’hàbit estret, s’adreçà als 

prerafaelites amb veu sarcàstica en aquesta altra composició, també de to càustic, com 

als trobadors d’un culte anacrònic i postís, com als sacerdots d’una religió espúria, 

estantissa i ximple. Perquè el nostre poeta veia en aquestes tendències un posat estètic 

anòmal que tendia a la deformació de la vera poesia, a la desnaturalització de la 

sinceritat i de l’essencial poètic. Joan Alcover estrafeia o parodiava el prerafaelites 

d’aquesta manera: 

 
 “Oh trobador angèlic, 
 la teva melodia 
 és al candor sagrat 
 del temps pre-rafaèlic, 
 lo que és la ximpleria  
 a la simplicitat.”      (PC, 452) 
 

Malgrat aquestes dissonàncies amb alguns corrents estètics del canvi de segle, 

Joan Alcover seguí el seu trajecte com a poeta amb una voluntat decidida d’expressar el 

seu jo més íntim i de comunicar-se amb la gent de la seva terra. Joan Alcover, que 

s’havia estrenat en les fonts de l’estètica romàntica en els primers poemes jovenívols, 

durant aquesta època convulsa de la maduresa es deixà seduir per les lluentors de l’ideal 
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modernista: s’embarcà en la nau lírica del simbolisme i, colpit per la dissort, fondejà en 

les aigües pregones del seu cor, d’on vessà tota la fragància poètica que embalsamaria 

els versos de Cap al tard. A mig camí del seu trajecte albirava el crepuscle de la seva 

vida amb el gest romàntic i amb l’esguard serè. Com un pelegrí d’alta muntanya 

continuà l’itinerari poètic que havia encetat amb la mirada estelada vers el Paradís 

Perdut d’un món esbucat i contemplà amb nostàlgia les flors que havia deixat esfullades 

pel seu jardí desolat. Havia perdut les dues poncelles de la seva vida, que jeien músties 

en el jardí de gesmilers i d’acàcies, però poc endevinava el cop de destral que la 

Balanguera misteriosa encara teixiria a casa seva.  

Per aquells dies de 1903, en plena “batalla del sonet”, el poeta ja havia donat a 

conèixer alguns poemes de Cap al tard, que es convertiria en l’espill de la seva ànima, 

espremuda en la llàntia del dolor amb llàgrimes amargues. La Balanguera encetaria el 

grup de les Cançons de la Serra i Les campanes, l’aplec de les Elegies, que 

conformarien els dos eixos principals d’aquest poemari. Aquestes dues columnes que 

sostenen l’arquitectura de Cap al tard, construïdes sota uns paràmetres més aviat 

romàntics, no acabaven d’encaixar amb els nous principis que afavoria l’estètica del 

Parnassianisme, que vedava l’expressió més íntima del jo poètic i es decantava per una 

poesia allunyada dels sentiments i de les emocions. Així, davant aquests pressupòsits 

estètics, Joan Alcover, temerós de mostrar en excés “les seves ferides” als lectors, 

temerós d’haver obert massa la finestra del seu cor i de navegar contra un dels corrents 

dominants de l’època, que reivindicava amagar l’ànima del poeta rere un vel artificiós, 

es defensà de les possibles acusacions tot apel·lant a un desig pregon de sinceritat i, 

justament, de comunicació directa amb la natura i amb la seva gent. És aquest sentit 

d’autenticitat i de coherència amb la seva filosofia d’expressar la seva humanitat, 

defensada a Humanització de l’art, que el dugué a manifestar-se contra el 

Parnassianisme al front del pròleg de Cap al tard: 

 
“En l’edat madura, no sé com ni per què, m’entrà un ram d’enyorança de l’escenari rústic, 

impregnat de mos records personals, que guaita, enfora, per sobre el clos de la vida ciutadana. 
L’imperi de blavors esquerpes despertà en mon esperit un desig concupiscent de llibertat i 
comunicació directa amb la naturalesa. D’aquesta set nasqueren les Cançons de la Serra; i 
moltes d’altres n’apuntaven, com a brotons, esperant l’hora de badar-se. Mes un vent d’infortuni 
me corsecà, glaçant en flor la nova primavera. Sobrevisqueren imatges i conceptes, no la calor i 
la saba per animar-les. Sols quedà llacor per quelcom de què són mostra parcial les Elegies. 

Si en nom del patriciat estètic a lo Leconte de Lisle, m’acusassen de donar en espectacle mes 
ferides, jo em permetria oposar a l’orgull relatiu dels impassibles, que fonamenten la dignitat de 
l’art en l’anestèsia moral, un orgull més absolut, que consisteix en desentendre’s de tota externa 
relació, per consagrar la mirra del dolor al culte d’imatges benvolgudes. 
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Els déus que es passen la vida component-se els plecs de la túnica per afectar serenitat, no són 
autèntics. L’Olimp que es preocupa dels espectadors, deixa d’ésser Olimp. Jo m’acontent amb 
ésser home, i no tenc a bé marmoritzar-me per decorar el temple d’un mite sense entranyes.” 

 
Vet aquí que el poeta desitjava expressar-se com a home amb tota l’autenticitat 

dels seus sentiments, perquè a Joan Alcover com dirà més tard el 1924 a Psicologia 

de la poesia lírica aspirava a revelar-se tal com era, no tal com hauria volgut esser.  

Bona part de les composicions que formen el poemari Cap al tard es van 

congriar durant aquesta època de confrontacions estètiques entre la poesia més formal i 

la que naixia fruit de l’expressió dels sentiments. Així, La Balanguera, que havia estat 

molt aplaudida pels amics Oliver i Alomar el febrer del 1903 en el Gran Hotel, no 

veuria la llum fins a l’estiu a Ilustració Catalana.628 La Relíquia, que s’inclouria en el 

grup de les “Elegies”, sortí aquell mateix any entre les poesies que acompanyaven la 

carpeta Jardins d’Espanya (1903) de Santiago Rusiñol i els versos elegíacs 

d’Enyorança eixien aquella primavera a les pàgines de la revista Catalunya.629 Aquell 

any de 1903 Joan Alcover es mostrà verament inspirat per la Musa, car el 15 de 

novembre la seva ploma acompanyà, a mode de pròleg, el llibre Flor d’ametller de Tous 

i Maroto; i el 15 de desembre apareixien a la revista Catalunya els sonets La cançó 

popular, dedicat a l’Orfeó Català, i Miramar.630 Tanmateix el poeta assaboria en calma 

el nèctar poètic que, a poc a poc, li dictaven la Musa del sentiment i la Musa de la 

sinceritat. No tenia pressa i sovint es deixava arrossegar pels dits ensopits de la peresa i 

per l’onada grisa de papers de la Relatoria, com digué a Bartomeu Amengual, amb 

motiu del seu retard a escriure-li: “La Relatoría..., la pereza... Todo menos olvido y 

tibieza.”631 Uns mesos abans d’escriure el pròleg a La industria de los forasteros, Joan 

Alcover ja li havia confessat la dolença d’aquest sentiment apàtic, propi del seu 

temperament, que sovint l’embolcallava i li eixugava l’esperit: 

 
“...debo advertir a usted que he vegetado siempre como un arbolito de patio, en un círculo 

harto reducido, y la pereza de observar ha sido uno de los achaques de mi temperamento, de 
modo que estoy bastante atrasado de noticias en punto a los aspectos de la vida moderna que es 

bueno conocer para glosar convenientemente los interesantes artículos de usted.”632 
 

                                                 
628 Joan ALCOVER: “La Balanguera”, Ilustració Catalana, 7 (19 de juliol de 1903), pàg. 107. 
629 Joan ALCOVER: “Enyorança”, Catalunya, núm. 3 (30 d’abril de 1903), pàg. CCCLXVII. 
630 Joan ALCOVER: “La cançó popular” i “Miramar”, Catalunya, núm. 23 (15 desembre de 1903), pàg. 
CDXCVIII. 
631 Carta de Joan Alcover a Bartomeu Amengual del 29 de desembre de 1903. Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 736 
632 Carta de Joan Alcover a Bartomeu Amengual del 10 de juny de 1903. Ibídem, pàg. 735. 
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Una apatia pròpia del poeta urbà i solitari, que en ser fuetejada per la dissort i 

per la pruïja poètica, donaria els seus millors fruits a Cap al tard. Sembla que per 

aquesta època, hauria deixat entre la pols del calaix alguns dels seus millors poemes, 

com Desolació i Avemaria, dos sonets que no es coneixerien fins al 15 de gener de 

1905, quan veurien la llum a les pàgines de la revista Catalunya.633 

Enmig de la travessia lírica per les cançons de Cap al tard, Joan Alcover seguia, 

onada rere onada, el ritme dels versos que li dictava la Musa, a cops d’enyorança. Però, 

adesiara, capficat en la pruïja de la creació poètica, reprenia el debat del Poeta i la 

Poesia, que havia seduït els romàntics i ara enlluernava els modernistes. Perquè, encara 

que a Joan Alcover la Poesia li creixia com un arbre de poderoses arrels per la seva 

ànima, el quefer de la vida quotidiana i les obligacions de l’Audiència engrillonaven les 

seves ales de Poeta.  

 

MIRAMAR  I  EL VOLTOR DE MIRAMAR 
 

Arribà el Nadal de 1903, amb núvols jaspiats de melangiosos records i de 

tristíssims enigmes poètics. Dos dies més tard de la nit de Cap d’Any, Joan Alcover va 

rebre una carta d’Heliodoro Rojas, l’amic del Tribunal Suprem, que el felicitava amb 

uns versos de to humorístic per brodar-li el somriure als ulls i retornar-li la confiança en 

la lira. L’amic lletrat, que compartia amb Joan Alcover l’afany poètic, el comparava a 

un cigne negre a la carta-poema que li enviava, titulada Consejo de un Grajo.634 

Heliodoro, que identificava el poeta amb un cigne negre per l’eixutesa del color de la 

toga de lletrat, evocava la suprema bellesa del cant de la lira de Joan Alcover, de la qual 

era fervent admirador. Heliodoro Rojas, seduït pels rims de Joan Alcover, li aconsellava 

deixar la capa de la jurisprudència pel cant sublim de la Musa. Amb la imatge del cigne 

consagrat a Apol·lo, el déu de les arts, l’amic del Tribunal Suprem convidava Joan 

Alcover a acomplir la seva vocació de poeta, amb la facècia d’aquests versos: 

                                                 
633 Joan ALCOVER: “Desolació”, Catalunya, 27 (15 de gener de 1905). 
634 Carta en vers titulada Consejo de un Grajo, que Heliodoro Rojas envià a Joan Alcover l’1 de gener de 
1903, amb aquestes paraules: “Si tu eres un cisne negro, /  (por la toga te lo digo) / y grajo yo, noble 
amigo, / de Themis cuñado o suegro, / déjame hombrearme contigo; / déjame guiar mis plumas / hacia el 
vergel balear, / y en tu numen admirar / los arreboles y espumas / de ese cielo y de ese mar. / Déjame 
decirte hoy día, / tu saludo respondiendo, / que, de ser tu Musa mía, / la balanza dejaría / que nos está 
sosteniendo; / pues, si tu cerebro es vaso / de gloria que no se pesa /, no debe haber en tu mesa, / más que 
el filtro del Parnaso / y el licor de la Payesa. / Por España y las hermosas / mujeres de esos jardines / te 
digo yo tales cosas:.../ Vuelve a tu lecho de rosas / con almohada de jazmines. / Yo, que me quedo más 
bajo, / preciso es que con trabajo / el papel de oficio tiene; / pero tú, querido cisne, / sigue el consejo del 
grajo. / Esto a decirte me atrevo / al comenzar año nuevo: / que en él no conozcas penas, / ni lleves la cruz 
que llevo / de vestir plumas ajenas.”  [ARM-JA, 408]  
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 “Déjame decirte hoy día, 
 tu saludo respondiendo, 
 que, de ser tu Musa mía, 
 la balanza dejaría 
 que nos está sosteniendo; 
 pues, si tu cerebro es vaso 
 de gloria que no se pesa,  
       no debe haber en tu mesa,  
 más que el filtro del Parnaso 

 y el licor de la Payesa.”635 
 

Els versos de l’amic del Tribunal Suprem li havien desvetllat la imatge d’El 

voltor de Miramar que havia vist en els jardins de l’Arxiduc i que servava intacta en la 

seva memòria. Joan Alcover, impulsat per l’ànsia de llibertat i esperonat per l’afany de 

sinceritat, en la callada solitud de l’estança, probablement recordà una d’aquelles 

excursions que solia fer amb els seus amics Miquel dels Sants Oliver, Gabriel 

Alomar...636 Evocà aquell dia de 1902, que havien arribat fins a Valldemossa per visitar 

l’ermita de la Trinitat i les possessions de Miramar, convidats per Sa Altesa Imperial 

Lluís Salvador, Arxiduc d’Àustria. El príncep romàntic, enamorat de l’illa, el poliglota i 

curiós enciclopedista, s’agradava d’envoltar-se de poetes i de somnis ran de mar en les 

terres de la possessió de Valldemossa, que havia comprat a Joan Serra, un mallorquí que 

les tenia avorrides. Sa Altesa Imperial, encuriosit per la ciència i per les arts ―segons 

Jaume Vidal Alcover637―, hauria proposat als tres poetes bastir una composició poètica 

                                                 
635 Carta datada l’1 de gener de 1903 d’Heliodoro Rojas a Joan Alcover [ARM-JA, 408].  
636 Joan Alcover al discurs “Miquel S. Oliver”, llegit a l’Ajuntament de Palma el 31 de desembre de 1920, 
evocà el caràcter de Miquel dels Sants Oliver, que “era un gran conversador; sabia escoltar i li agradava 
que l’escoltessin...” Però assegurà que “res enyor tant com les jornades de comunicació amb la poesia 
viventa de la naturalesa, les excursions a Valldemossa, Lluc, el Gorg Blau, Sant Telm, Sóller, Fornalutx, 
Pollença, Banyalbufar, en companyia de l’Oliver.” Perquè li veia “vessar de l’ànima i dels sentits el goig 
de viure i la passió per la seva terra. Les impressions de Miramar, que molts de vosaltres coneixereu, jo les 
hi vaig sentir en presència del meravellós paisatge, temps abans de convertir-les en pàgines delicioses.” 
Joan ALCOVER: “Miquel S. Oliver”, OC, pàg. 175. Al poema Miramar Miquel dels Sants Oliver va donar 
compte de les excursions que durant la seva joventut va fer, probablement, en companyia d’Alcover i 
d’altres amics. Passats els anys, amb una certa nostàlgia, la seva ploma evocaria aquells moments de joia 
pels paratges de Miramar: “Un dia ¿quants anys farà? / ja hem partit a Miramar / al ple de la vida; / i 
les rialles i els crits / dels jovençans enardits / pel bosc se perdien. // Els ulls tot ple de visions, / el cor 
brollant d’il·lusions, / gaudien a lloure. / Qui l’amor fantasiat, / qui poder i majestat, / qui llorers de glòria, 
// cadascun a dins el pit / hi covava un infinit / d’ambició sens mida; / i, ubriacs de joia i salut, / la primera 
joventut / en sang glatia.” Miquel dels Sants OLIVER: Poesies Completes (Barcelona: Editorial Selecta, 
1948), pàg. 69. 
637 Jaume Vidal Alcover a “Alguns comentaris a alguns poemes de Joan Alcover” assegura: “...l’arxiduc 
Lluís Salvador d’Àustria va suscitar tres poemes: sengles sonets a Miquel dels Sants Oliver, ‘A un voltor 
engabiat a Miramar’ i a Gabriel Alomar, ‘El voltor captiu’, i el poema d’Alcover, infinitament superior als 
altres dos;” Jaume Vidal Alcover situa les tres composicions vers el 1902, guiat per la publicació del sonet 
de Gabriel Alomar, que havia aparegut aquests anys a les pàgines de La Roqueta. Però assenyala “encara 
que no ho he pogut aclarir amb certesa, que totes tres responguessin a una invitació de l’Arxiduc a 
comentar en vers la captivitat del voltor.” Vegeu Jaume VIDAL ALCOVER: “Alguns comentaris a alguns 
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que reflectís el drama d’aquest ocell engabiat. En aquest paratge de la Serra de 

Tramuntana, voltat de vinya i de fenollar, on Ramon Llull volia morir en pèlag d’amor, 

Joan Alcover sentí de bell nou la veu de la Musa, que el convidava a parlar, llavors per 

via de l’Arxiduc i ara per boca de l’amic Heliodor. Fou així que Joan Alcover reflexionà 

sobre la seva condició de Poeta i sobre la seva relació amb la Poesia al poema El voltor 

de Miramar.  

Abans de la creació d’El voltor de Miramar, Joan Alcover hauria respost a la 

invitació poètica de l’Arxiduc amb el sonet Miramar, com ho feren primer Miquel dels 

Sants Oliver, amb el sonet A un voltor engabiat a Miramar, i després Gabriel Alomar, 

amb El voltor captiu. Ben aviat cadascun dels tres poetes amics va ofrenar a sa Altesa 

Imperial un sonet, que tenia com a rerefons temàtic el mar i el paisatge de Miramar. 

Però seria Joan Alcover qui una mica més tard culminaria l’anècdota del voltor engabiat 

al poema El voltor de Miramar.638 

Miquel dels Sants Oliver centrava la mirada en els sospirs d’aquest voltor que, 

“tancat en curta gàbia”, esdevenia el paradigma de l’ingeni, encara amarat “de l’èter de 

l’espai”, que havia d’amagar, afrontat, “les ales gegantines, indiferent” a les befes 

humiliants dels humans. Gabriel Alomar enfocava el captiveri d’aquest voltor al bell 

mig d’aquesta naturalesa esplendorosa i assolellada de Miramar, mentre era contemplat 

per “la llibertat divina” que consumava de manera cruel la venjança de Prometeu.  

Abans de parlar del voltor de Miramar, però, Joan Alcover degué perfilar amb 

notes líriques el sonet Miramar, encara que només en conservava la forma culta 

acordada pels amics poetes. Més atret per aquest paisatge perfumat, on Ramon Llull 

havia bastit l’escola de frares menors i somniava convertir-se en màrtir de Jesucrist, 

s’allunyava de les tesis d’Alomar i d’Oliver, puix que a Miramar Joan Alcover no 

recreava el tema del voltor empresonat, sinó que evocava l’ombra mística de 

Blanquerna, l’ermità de Ramon Llull que abandonà el papat per dedicar-se a la vida 

contemplativa. Altre pic el poeta retornava a l’escenari d’aquella natura de gorgs i 

fondalades, on el 1877 havia tengut lloc la festa literària, convocada per l’Arxiduc 

                                                                                                                                               
poemes de Joan Alcover” dins Estudis de Literatura catalana contemporània (Barcelona: Universitat de 
Barcelona i Universitat Rovira i Virgili, 1993), pàg. 258. 
638 Miquel dels Sants Oliver a “Joan Alcover. Orador i poeta” apunta: “En les possessions de Miramar, 
pertanyents al difunt arxiduc Lluís Salvador, hi havia no fa molt un enorme voltor engabiat. Aquest bell 
exemplar de l’au mitològica que turmentà Prometeu, aconseguí reunir, com aquelles belleses que també 
turmentaven, la seva petita antologia poètica: jo la vaig inaugurar amb un sonet; la continuaren Alomar i 
algú altre; Alcover la rematà amb la magnífica confidència que, precisament, es titula El voltor de 
Miramar.” Miquel dels Sants OLIVER: Sobre Literatura. Introducció i selecció d’articles a cura de Damià 
PONS I PONS (Palma: Hora Nova, 2006), pàg. 88.  
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d’Àustria, en què Joan Alcover, que només tenia vint-i-dos anys, participà en aquesta 

diada amb el poema Mallorca i Ramon Llull i  A S. I. i R. l’Arxiduc d’Àustria en Lluís 

Salvador...  

A Miramar Joan Alcover ens confessa que sempre ha viscut vora el mar. El mar 

forma una part tan essencial de la vida del poeta i de la terra que el veié néixer i el té tan 

interioritzat que no se n’havia adonat fins que, de sobte, el descobreix als paratges de 

Miramar amb una fesomia humanitzada, com si alenàs i somrigués o fos una verge que 

dorm. I així de sorprès s’exclamava el poeta davant el paisatge de Miramar, que ara li 

mostrava un nou posat:    

 
“Sempre visquí vora del mar,  
mes fins avui no el coneixia;  
sobtadament, a Miramar, 
m’ha revelat sa fesomia. 

 
 Sembla somriure i alenar, 

com una verge qui somnia;  
de món a món sembla passar, 
com una immensa correntia. 

 
Vénen la flota i el fibló,  

 i del fantàstic horitzó  
no s’interromp la pau eterna. 

 
Sols, an els ulls del pelegrí, 
vibra quelcom de gegantí  
quan passa l’ombra de Blanquerna.” (PC, 205) 

 

Aquest paisatge de la Serra de Tramuntana, on la naturalesa, com un temple de 

vius pilars, respirava pau eterna enllà de l’horitzó, havia atret l’ànima contemplativa de 

Joan Alcover, com havia seduït l’ànima de Ramon Llull i la dels monjos templers, que 

hi van habitar. Com a L’ermità qui capta, el nostre poeta sentia la grandesa del pelegrí 

que fendia, amb la mirada absorta, l’ull blau d’aquella immensitat pregona, que banyava 

els peus de la costa rocosa i es perdia en l’infinit.  

La contemplació d’aquell paisatge de Miramar segons es desprèn del sonet 

que porta aquest nom idíl·lic de la serra mallorquina li havia revelat la vertadera 

fesomia del mar, que abans desconeixia, potser perquè hi havia lliscat amb l’esguard 

indiferent: “Sempre visquí vora del mar, / mes fins avui no el coneixia”, es deia 

meravellat en aquests versos. Ara, corprès per la sobtada visió, el poeta romàntic sentia 

la vibració de l’íntima comunicació amb el paisatge suprem que contemplava, puix que 
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la remor cadenciosa del mar, amb totes les seves tintes de colors, se li apareixia com el 

somriure i el batec d’una verge que somnia: 

 
 “Sembla somriure i alenar, 
 com una verge qui somnia; 
 de món a món sembla passar, 
 com una immensa correntia.”    (PC, 205) 
 

El jo poètic, gairebé convertit en un místic pelegrí que es deixa embriagar per la 

bellesa de la natura, ens comunica les seves impressions amb un cert aire d’èxtasi 

ascètic o líric. Així, des d’aquest mirador de l’alta ermita, el jo líric, tot seguint la teoria 

de la contemplació exposada a Humanització de l’art, explica que, dins la mar blavosa 

de na Foradada, contemplava la pau eterna mai interrompuda ni per la flota guerrera ni 

pel fibló destructor: un paisatge idíl·lic que sedueix el cor del poeta enamorat d’aquesta 

natura oberta a l’infinit, a la mà del Creador, a la qual veu com un gran llibre, que li fa 

sentir la vibració de quelcom grandiós en evocar les gestes de l’heroi cristià de Ramon 

Llull. La immensitat pregona del paisatge de Miramar havia despertat en la ment del 

poeta, per associació del nom, el record de Blanquerna com una presència inesborrable 

per aquells paratges. Corprès per la seva bellesa, el jo poètic fusionà la gradesa del 

paisatge amb l’obra de Llull que expressà en aquests versos: 

 
   “Sols, en els ulls del pelegrí, 
 vibra quelcom de gegantí 
 quan passa l’ombra de Blanquerna.”   (PC, 205) 
 
Anys més tard, quan el dia 15 de juny de 1915 Joan Alcover pronuncià la 

conferència El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX, davant l’Ajuntament 

de Palma, recordà que justament fou l’Arxiduc d’Àustria Lluís Salvador qui, en posar 

els peus a Mallorca, va fer brostar la glòria lul·liana entre els mallorquins. Rememorà 

l’esperit contemplatiu de Ramon Llull, el pelegrí que es refugià en aquest lloc idíl·lic de 

la costa Nord de Mallorca per contemplar la Bellesa divina del Creador. Joan Alcover es 

lamentava que, en aquests paratges de la mística heretat que foren testimoni de les 

meditacions, penitències, èxtasis i col·loquis del Beat, només n’havia quedat un vague 

record fins que arribà l’Arxiduc i, com un príncep de llegenda, evocà “la sombra de 

Blanquerna” que passà per aquelles solituds, creades per esplaiar l’esperit contemplatiu 

del pelegrí.639   

                                                 
639 Vegeu: Joan ALCOVER: “El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX. Conferencia 
pronunciada en el Salón de Sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento de Palma el día 15 de junio de 
1915”, OC, pàg. 585-586. 
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El paisatge de Miramar i les seves contrades semblaven als ulls de Joan Alcover 

segons expressà en aquesta mateixa conferència creats per un gran moment 

solemne, “colocado entre siglos de expectación y siglos de recuerdo perdurable, 

recobran su prestigio; y la flor, el pájaro, la gruta, la intimidad de las ermitas, los 

miradores y senderos, la aureola de los peñascos, el rezo de las olas y los vientos, la 

blancura de los mármoles entre el verdor de los bosques intangibles, el flotar de las 

nubles, como incienso, en la pureza del espacio, sobre la inmensa respiración del mar, 

algo, en fin, de hierátigo y augusto, como si todos los elementos de la naturaleza, en 

consonancia con la piedad y el arte, solemnizaran yo no sé que divino misterio; todos 

esos encantos abiertos a pobres y ricos, merced a la exquisita hospitalidad que ofrece 

posada al peregrino...”640 Aquesta visió panteística de la naturalesa, d’arrel ruskiniana,  

feia dir al poeta, corprès davant la bellesa inefable d’aquest paisatge, de manera velada 

al sonet i de manera clara en aquesta conferència, que “Miramar es el poema vivo, es el 

poema espléndido, es el poema popular, consagrado por el Archiduque al immortal 

ermitaño”641, que tots coneixem, Ramon Llull.  

Seduït per l’esperit de Blanquerna, Joan Alcover seguí al llarg del seu itinerari 

poètic la petja eremítica que Ramon Llull deixà en l’art de contemplació. El nostre 

poeta, hereu d’aquesta filosofia lul·liana, penetrà amb els ulls del pensament en l’ànima 

dels éssers i de les coses i assolí la plenitud de la visió, com l’única forma de possessió 

plena.  

Però aquell Nadal de 1903 Heliodoro Rojas amb la seva carta humorística del 

Consejo de un grajo venia a despertar El voltor de Miramar, que jeia adormit dins la 

memòria del poeta. Recordà l’anècdota del voltor engabiat, que l’Arxiduc Lluís 

Salvador d’Àustria guardava al jardí de la possessió de Miramar, vora l’ermita de la 

Trinitat. L’evocació d’aquesta imatge traspuava la magnitud dramàtica que unia la “crisi 

de l’home” a “la crisi de l’artista”, car el poeta maldava per viure de l’Art, de l’ideal de 

Bellesa i de Poesia.   

 El voltor de Miramar de Joan Alcover emmiralla el conflicte modernista del 

Poeta, que anhela estendre les ales de la llibertat per abraçar l’ideal poètic, mentre es 

troba encadenat al jou que li imposa la societat burocràtica, simbolitzada en la toga de 

lletrat. L’ànima contemplativa de Joan Alcover havia penetrat la visió del fet anecdòtic 

                                                 
640 Ibídem, pàg.586. 
641 Ibídem, pàg. 586. 
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en aquesta naturalesa de ressons lul·lians i projectava els seus sentiments sobre aquest 

voltor empresonat, que esdevenia la transposició metafòrica de la seva ànima.  

La imatge d’aquell voltor engabiat, que havia vist a Miramar i que havia estat 

poetitzat pels seus amics Gabriel Alomar i Miquel dels Sants Oliver, havia arrelat en el 

si del nostre poeta. I el seu esperit romàntic s’endinsava silenciós en l’ànima d’aquest 

voltor tancat dins la gàbia i els seus ulls s’il·luminaven en descobrir el dolor que es 

dibuixava en la mirada resignada d’aquest ocell, espill del seu jo més íntim. En el voltor 

engabiat de l’Arxiduc, Joan Alcover s’hi veia representat com el Poeta engrillonat a la 

feina grisa del buròcrata, del Relator condemnat a llegir els expedients que li arribaven, 

dia rere dia, a la Sala de l’Audiència de Palma, mentre el seu cor anhelava abraçar la 

dolça lira i estendre les ales de magne ocell per sobrevolar la vida pels amples 

“horitzons de l’art”. 

Aquell dia de fredors nadalenques Joan Alcover llegí amb gran deler aquells 

versos de l’amic Heliodoro que l’induïren a reflexionar sobre la seva condició de poeta i 

les limitacions de la vida ordinària, que li eixugaven les ales de l’esperit, tot recordant la 

imatge d’aquell voltor engabiat que Sa Altesa Reial guardava en els jardins de Miramar. 

Impulsat per la visió d’aquestes dues anècdotes, Joan Alcover va respondre, vers a vers, 

a l’amic del Tribunal Suprem amb la pregunta retòrica amb què s’inicia el poema. 

Heliodoro Rojas, que planyia el silenci del poeta, com si fos la veu de la Musa, 

l’exhortà a cantar de bell nou i el convidà a recobrar la lira emmudida sota el jou de la 

toga de lletrat. Immers en la reflexió del quefer poètic, Joan Alcover responia a l’amic: 

 
   “És ver que val la pena de plànyer mon silenci? 
   ¿És ver que m’aconselles, Heliodor, que llenci, 
   per recobrar ma lira, la toga de lletrat, 
   i el nodriment rebutgi d’aucell engabiat?” (PC, 189) 
 

El jo líric del poeta, identificat amb el cigne negre, amb el qual Heliodoro Rojas 

l’havia dibuixat a la carta (“Si tu eres un cisne negro...”), entona una melodia que sona 

com un trist comiat, i el seu cant enyoradís esdevé la resposta a la pregunta formulada 

per l’amic del Tribunal Suprem. En el cor del capvespre, Joan Alcover cantà febrosenc, 

en aquesta bella al·legoria de l’ocell engabiat, la nostàlgia de la vida lliure, en què altre 

temps recorria els espais llunyans de la Poesia i a la qual debades hauria volgut dedicar-

se plenament.  

La veu del poeta, fusionada en la malenconia del cigne negre, símbol de l’esperit 

modernista, desplegà amb el so de l’arpa la melodia tràgica d’aquest voltor a l’estil de 
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les faules antigues. S’afanyà per explicar com aquesta au salvatge, “criada entre les 

boires” de l’aspre cim, un bon dia ―com l’albatros de Baudelaire― perdé la llibertat 

quan fou capturada, des de les altures del Teix, per un jovencell que l’empresonà dins la 

gàbia de l’Arxiduc. Igualment, Joan Alcover perdé, sota la toga de lletrat, les ales del 

magne poeta per llançar-se a ple vol pels amples “horitzons de l’art.” A El voltor de 

Miramar contemplava, mig commòs en el fil de la memòria, la tragèdia d’aquest ocell 

engabiat. Emmirallat en la presó d’aquest voltor, que encara conservava la majestat del 

néixer d’au indòmita, sentia la feblesa del seu esperit ajupit pel captiveri forçós i 

abandonat al seu destí fatal. A mesura que s’endinsava en l’ànima d’aquell voltor, 

s’adonava que del bell viure pel cel i per l’ampla serralada, només en quedava un eco 

d’antigues recordances. El pensament del poeta, emmirallat en aquest antic rei de les 

altures, que endevinava condormit al llunyà record, comprengué que ja no sabia volar, 

perquè n’havia perdut l’hàbit. I ara, submergit en la grisor del treball monòton de 

l’Audiència, només sabia descloure les ales per rebre el nodriment ordinari, la ració 

diària de vianda sangonosa, que el missatger li duia. L’au majestuosa, que dominava la 

regió del llamp, s’havia convertit en una au ximple, que semblava “condormir-se en el 

llunyà record / de l’ombra d’unes ales sobre la neu del Nord”.  

Vet aquí la tragèdia del voltor de Miramar, que trencava l’harmonia del cosmos 

lul·lià i es convertia en l’espectacle que l’Arxiduc oferia com a font d’inspiració als 

potes que desfilaven per la seva possessió. Miquel dels Sants Oliver, amb el sonet A un 

voltor engabiat a Miramar i Gabriel Alomar, amb El voltor captiu, havien cantat la 

tragèdia d’aquest presoner de l’Arxiduc, poc abans que Joan Alcover bastís El voltor de 

Miramar, com suggereix al seu poema quan diu: “I passen els poetes i canten la tragedi 

/ del presoner, viventa encarnació del tedi”.   

Ben segur que Joan Alcover havia llegit o escoltat a la seva tertúlia dominical els 

dos sonets dels seus amics abans de bastir la seva visió singular sobre aquest voltor de 

l’Arxiduc, car el nostre poeta recull la imatge del voltor engabiat a Miramar que Miquel 

dels Sants Oliver identificà amb Napoleó, l’“emperador dels aires caigut a Santa Elena”. 

Joan Alcover reprèn la idea exposada per Oliver en els seus versos i compara les ànsies 

de llibertat del voltor al mateix afany que Napoleó, en tornar de son presidi, manifestà 

per recuperar el trono. També Gabriel Alomar descriví El voltor captiu com un ésser 

solitari i ferest, que, “amb ràbia muda”, anhela recobrar la llibertat. Però a l’enyorament, 

a l’enveja del núvol, a la set de llibertat, a l’afronta de presidi de rei exonerat, que 

il·lusòriament canten els dos poetes, Joan Alcover hi oposa una visió més subtil, més 
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autèntica, més sincera, que s’harmonitza amb la seva realitat, car el voltor engabiat és el 

correlat objectiu del jo poètic, amb el qual troba correspondències anàlogues. Així, el 

Poeta sap capir, amb els ulls del pensament, el gest i la mirada del voltor i, amb mots 

sentenciosos, pot afirmar, en contra de la vana il·lusió dels poetes Miquel dels Sants 

Oliver i Gabriel Alomar, que 

 
                                                 “La ràbia  

de l’hèroe qui mossega els ferros de sa gàbia  
arriba a esmortuir-se dins l’habitud servil, 
i l’àguila es fa ximple i l’home torna vil. 
Bé ho sap la criatura crònicament sotmesa: 
No és bo per ésser lliure qui a ser esclau s’avesa. 

Els ossos se rovellen, l’esperit també.”        (PC, 190-191) 
 

Vet aquí l’afronta d’aquest rei exonerat, perquè l’enviliment feixuc que pateix el 

voltor de Miramar esdevé tan risible i tan maldrestre com l’albatros de Baudelaire, 

capturat en alta mar pels mariners, i tan penós com els sentiments de servitud que 

suporta el Poeta, alacaigut en la presó del buròcrata. Amb l’esperit rovellat i amb la 

voluntat esmorteïda, quan li obren la porta de la llibertat, el voltor-poeta “No es mou”, 

perquè s’ha acomodat a la nova realitat, ha acceptat les pròpies limitacions i ha comprès 

que “No és bo per ésser lliure qui a ser esclau s’avesa.” Això diu el cant del cigne negre, 

la veu del poeta, vestit amb la toga de lletrat, amb el to humil i la mirada resignada. 

Tanmateix en el so d’aquests versos batega, amb força, com l’eco sentenciós d’una 

campana, la voluntat nietzschiana i el desig de superació constant, que ha de guiar 

sempre l’esperit de l’home per vèncer l’habitud servil, que rovella els ossos i anorrea el 

pensament.  

Encara el 1912, Joan Alcover tenia ben present la imatge d’aquest ocell engabiat 

en el discurs que exposà a Sóller en recordar la figura de mossèn Josep Rullan: 

 
“Quasi tots els homes estam més o menys subjectes a qualque servitud, però la servitud se fa 

més dolça si ens somriu, per les hores de llibertat, la promesa de quelcom estimulant. Pobre de 
l’ocell que quan li obren la gàbia no sap què fer de les ales! Desventurat l’home que, quan acaba 

les feines de l’ofici, no sap què fer de les hores sobrants!”642 
 

Joan Alcover, quan hagué culminat el cant sublim del cigne negre, projectat en 

l’al·legoria d’aquest voltor tancat en la gàbia de l’Arxiduc, retornà als versos de l’amic 

Heliodor que, per un “generós afecte”, havia dedicat “mots suaus” a la seva “pobra 

Musa” i la hi havia portada de la mà perquè fessin les paus. Capficat en el mester poètic, 

                                                 
642 Joan ALCOVER: “Josep Rullan. Llegit a Sóller en la vetllada necrològica del 27 d’octubre de 1912”, 
OC, pàg. 161-162. 
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es posà a escriure amb ploma fervorosa i decidida. A ell, que coneixia de prop la càrrega 

feixuga de la toga, “que l’esperit enrampa i el pensament eixuga”, s’adreçà de viva veu,  

ja plenament identificat amb aquest voltor de Miramar, per respondre a l’amic Heliodor, 

a la pregunta retòrica amb què havia encetat la cançó: 

  
“Heliodor, ¿saps ara per què no puc sortir 
de la presó perpètua que tanca mon albir? 
No és bo per ésser lliure qui a servitud s’avesa...”   (PC, 192) 

 
El poema, concebut com una confessió íntima, en la qual el Poeta expressa en 

esplendorosos alexandrins com ha evolucionat la seva relació amb la Poesia, esdevé una 

profunda reflexió moral sobre el bell ofici de l’art de crear i les seves limitacions. Entre 

els versos d’El voltor de Miramar vibra la melodia enyorosa d’aquella joventut en què 

Joan Alcover va sentir la crida de la Musa pel camí del joc i de l’artifici i com es va 

distreure de l’autèntica Poesia, emportat per l’aura de mundanitat i pels quefers de la 

vida professional. Ara, a la maduresa, quan la veu de la Musa del sentiment se li 

revelava amb la força del geni alat,  creia que ja era massa tard per dedicar-se de ple al 

bell ofici de la creació poètica, acostumat com el voltor a l’esclavatge de la vida 

còmoda. El poeta com un rei exonerat comprenia que era massa tard per estendre les 

ales del magne ocell i emancipar-se del seu ofici de lletrat, tal com afirma als versos 

finals del poema: 

 
 “Sense tenir les ales de l’hoste de sa Altesa, 
 jo bé volar podria pels horitzons de l’art; 
 mes, per emancipar-me de mon ofici... és tard.”  (PC, 192) 

 

En els ritmes alexandrins d’El voltor de Miramar batega la nostàlgia i l’anhel 

d’un temps irremeiablement esvaït, en què el cigne portava l’arpa de dolces melodies, 

mes ara les seves cordes melangioses sonen a comiat definitiu, com el cant sublim del 

cigne moribund, que entona la melodia més bella, perquè sap que mai més no tornarà a 

cantar. Al cap d’un temps, el 1904, Heliodoro Rojas pogué llegir de bell nou els ritmes 

d’El voltor de Miramar a les pàgines de la revista Ilustració Catalana,643 segons digué a 

Joan Alcover en la carta que li envià l’1 de gener de 1905: “También le aviso, ya que 

antes no lo he hecho, que recibí la Ilustración Catalana, con su poesía El Buitre de 

Miramar, de que ya le di y hoy le repito las gracias.”644   

                                                 
643 Joan ALCOVER: “El voltor de Miramar”, Ilustració Catalana , 32 (10 de gener de 1904), pàg. 24. 
644 [ARM-JA, 408]. 
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El voltor de Miramar, quan el 1909 va aparèixer en el llibre Cap al tard, 

esdevingué una poesia tan bella i sublim que va captivar el cor de Joaquim Ruyra, el 

qual, admirat per la profunda saviesa que destil·len els seus versos i pel contingut moral 

que vessa d’aquesta faula, digué a Joan Alcover mig corprès: 

 
“Entre totes [les poesies] (sens dubte per la meva afició al genre narratiu) m’ha robat 

especialment el cor El voltor de Miramar. Que n’hi ha de filosofia y de poesia! És tota una 
tragèdia. Té quelcom de fatídich, com les tragèdies gregues y per sobre tota ella s’hi extén una 
sabiduria y una resignació admirable fundada en la mateixa sabiduria... És una faula, però un hom 
no s’atreveix a classificarla com a tal, perquè may en aquest genre s’és escrit res tan dolorós, ab 
tochs narratius tan intensos y pintoresch, amb tan alt y inspirat estil. Però el voltor que sap aixís 
volar al cel de la poesia, pot haverse ressentit del empresonament (cosa que en aquest cas no’s 

coneix), mes no ha pas desaprès el volar de les àligues.”645 
 

EL CACIC 
 
Certament ―com suggeria Ruyra― el voltor-poeta, que sabia volar per 

l’estelada amb aquella mestria, encara que una mica ressentit del seu empresonament, 

no havia desaprès el vol majestuós de les àguiles. Joan Alcover tornà a polsar la lira, 

encara que no creia que les seves ales de poeta poguessin volar pels amples horitzons de 

l’art. Però, com que sentia vibrar per les seves venes la flama del poeta romàntic i el foc 

de la inspiració, continuà la reflexió sobre el mester poètic a l’endreça El cacic, seduït 

per l’esperit bohemi de Santiago Rusiñol. Per aquells anys de sojorn a Mallorca Joan 

Alcover havia descobert l’ànima febrosa d’ideal de Santiago Rusiñol, que l’havia 

corprès amb l’aurèola màgica de les seves paraules i amb la força plàstica de les seves 

teles. Després de compartir nombroses vivències artístiques vora el seu costat i en 

llargues excursions pels paratges idíl·lics de Mallorca, Joan Alcover volgué distingir el 

seu amic amb el nom de cacic com a metàfora del seu domini sobre l’art i del poder 

irresistible que exercia sobre els artistes i sobre els intel·lectuals mallorquins. Encisat 

per la personalitat artística i l’esperit malalt d’ensomni i de bellesa de Santiago Rusiñol, 

perfilà en els versos d’El cacic el retrat del pelegrí d’Anant pel món amb pregona 

exactitud, com si fos una aquarel·la: 

    
  “Ardit, la pipa als llavis i pàl·lida la galta, 
  tu anaves onsevulla que l’art trobés hostal, 
  un poc amarg el riure, l’ànima un poc malalta 
   de febre d’ideal.”     (PC, 260) 

 

                                                 
645 Carta de Joaquim Ruyra del 6 de maig de 1909 a Joan Alcover. Epistolari de Joaquim Ruyra, a cura de 
Lluïsa Julià. (Barcelona, Ed. Curial, 1995), pàgs.103. 
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 Santiago Rusiñol, que havia triat l’hostal de Mallorca per sojornar-hi una llarga 

temporada, havia sabut captar l’ànima de l’illa de la calma en les seves teles, igualment 

com Joan Alcover va saber dibuixar l’ànima del pintor en els versos que li dedicà. Així, 

el retratà immers en aquest recer de pau, en els jardins de Raixa, de Biniaraix, 

d’Alfàbia, de Pollença, de Sóller... i entre el perfum dels seus tarongers, que despertaren 

els somnis de l’ànima del pintor i encisaren sa retina. La impressió d’aquests paisatges 

de Mallorca quedà estampada en les teles perennes del seu art, tal com  reflectí Joan 

Alcover en els versos d’El cacic: 

 
  “Les ànimes fonguéreu en místic desposori, 
  i amb retirança doble, els fills que van naixent 
  llur fesomia escampen i triomfen en l’empori 
   de l’art, gloriosament. 
 
  I passen en ta fonda visió contemplativa 
  Biniaraix, Alfàbia, Pollença, i el perfum 
  dels tarongers, guanyant-te la palma d’or, arriba 
   fins a la Vila-llum.”    (PC, 261) 
 

 
Joan Alcover assenyalava com aquest esperit bohemi de Rusiñol, acostumat al ritme 

de la vida cosmopolita, febril i atrafegada de París, trobà a l’illa de la calma, a la seva 

residència de la casa Vil·la-llum, el refugi idoni per a la contemplació de la natura, el 

bàlsam misteriós que calmava la seva febre d’ideal. De la fusió amorosa “en íntim 

desposori” entre el jo de l’artista i la bellesa del paisatge, brollà la poesia i l’art, gestats 

gloriosament per la naturalesa, que, per al nostre poeta, és eterna enfront de la fugacitat 

de la vida humana. L’esperit de contemplació de la naturalesa, que Joan Alcover defensa 

a L’ermità qui capta i a Humanització de l’art, és la font d’inspiració artística que encisa 

la retina de Santiago Rusiñol i fa brollar l’art assadollat de “vergers ombrívols”, de 

“pinars salvatges” i “cims esglaiadors”. Joan Alcover endevinava que la màgia de l’art 

de Santiago Rusiñol despertava les forces ocultes de la naturalesa, representades 

metafòricament per “dones d’aigua”, “nimfes, sirenes, genis de cales i torrents” que 

sortien a saludar l’artista i el coronaven amb el nom de cacic pel poder seductor que 

exercia sobre aquesta naturalesa adormida. Santiago Rusiñol era per a Joan Alcover el 

paradigma de l’autèntic artista, del Poeta, que sabia animar la naturalesa amb la flama 

del seu Art i la transformava amb una visió nova, més subjectiva i més personal: 

 
  “Tu has fet de la nostra illa refugi predilecte; 
  de tos millors ensomnis ella és el niu matern; 
  i mai s’havia vista com ara en el reflecte 
   de ton mirall intern. 
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  Mirall on la natura m’apar que s’aurioli, 
  com una Monna Lisa, d’espiritual dolçor. 

Tu en la viventa flama del sol, aboques l’oli 
   de l’íntima il·lusió.” (PC, 262) 

 

La relació amorosa, tan fructífera, que Joan Alcover estableix entre el paisatge 

illenc i l’artista modernista ja fou suggerida el 1902 al discurs Santiago Rusiñol i el 

modernisme a Espanya, quan afirmava: “A Mallorca li convenen llargues estades d’En 

Russiñol, qui vessa per allà on passa vitalitat i animació, lo mateix que una font viva; i 

an Rusiñol no li va del tot mal l’aire de la nostra illa perquè el seu ingeni doni bons 

esplets.”646  

L’amistat amb Santiago Rusiñol durant els anys que visqué a Mallorca s’anà 

intensificant de tal manera que aquest sovintejà les tertúlies que Joan Alcover oferia a 

casa seva i les excursions que els prohoms organitzaven per la Serra de Tramuntana. Per 

aquells dies de l’hivern de 1904 Joan Alcover i els artistes de Palma culminaren les 

darreres sessions al Saló Beethoven. La nit del 2 de març de 1904 se celebrà la que 

sembla fou l’última manifestació literària del Saló Beethoven, decorat amb les pintures 

paisatgístiques de Santiago Rusiñol i de Joan Fuster, fruit de les excursions que havien 

fet per Mallorca. Reunits en el Saló Beethovenque el 1903 ja s’havia traslladat al 

primer pis del Cafè Líric, al costat del Teatre Líric, culminaren la festa de comiat al 

pintor-artista, que havia de partir cap a París i Madrid. Aquella nit els intel·lectuals 

mallorquins havien aconseguit reunir la música, la pintura i la literatura en aquest espai 

mític, sota la mirada adusta del bust de Beethoven, com si el compositor alemany 

aplaudís el seu gest. Aquella nit de fervors musicals i poètics, Joan Alcover llegí 

emocionat els versos de Beethoven, Santiago Rusiñol declamà el drama líric La nit de 

l’amor, i Miquel dels Sants Oliver recità el poema que Joan Lluís Estelrich havia enviat 

des de Cadis dedicat a la Gran Duquessa Carolina de Saxònia. A continuació les 

partitures de Brahms, Schumann i Chopin adelitaren la sensibilitat d’aquells homes 

reunits en aquell temple sagrat de l’art. Anys més tard, el 31 de desembre de 1920, en 

perfilar el retrat de Miquel dels Sants Oliver davant l’Ajuntament de Palma, Joan 

Alcover recordaria amb gran recança les vetllades inoblidables de la Sala Beethoven: 

aquest “petit cenacle on els concurrents, agermanats per l’ideal comú, ―deia Joan 

Alcover― ens entregàvem al pler de la mútua comprensió, més cobdiciable que la 

                                                 
646 Joan ALCOVER: “Rusiñol i el modernisme a Espanya”, dins Obres Completes, op. cit., pàg. 212. 
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glòria.”647 Unes vetllades sovint acolorides per les converses gracioses de l’Oliver, que 

sabia esmaltar “els col·loquis amb acudits i anècdotes gracioses”648 de la vida local.  

 

�OTES DE DEIÀ  I A�ACREÒ�TICA 
 
En una altra d’aquestes excursions per la Serra de Tramuntana, amb els amics 

Miquel dels Sants Oliver, Joan Rosselló de Son Forteza, Miquel Costa, Santiago 

Rusiñol... Joan Alcover hauria contemplat aquest paisatge de verdors esmaragdines que 

s’escampa vers els contorns escarpats de Valldemossa i Deià. Degué ser un dia de 

plenitud assolellada de la tardor o a entrada de l’hivern, quan Joan Alcover, acompanyat 

de la família i dels amics, emprengué carruatge amunt una passejada per la costa nord 

de Mallorca. S’aturà a Deià per copsar més de prop el dibuix d’aquella població, 

idíl·lica i menuda com una estampa de Betlem, que Joan Alcover retratà, més que com 

una estampa, com un “Clivell de la serra,” que “dins un solc de terra” tancava “un 

paradís.” Mentre esguardava meravellat aquest paisatge, que el tenia ullprès, anava 

brodant en la seva ànima de poeta el dibuix líric de �otes de Deià, format per una 

trilogia de sonets,649 units per la imatge de l’aigua del torrent que corre delerós cap al 

mar.  

Al primer sonet d’aquesta tríade traçà, com en una aquarel·la de tall 

impressionista, els carrers estrets que travessen aquesta vila encantada com si fossin 

petits torrents, carregats d’aigua, que banyen de vida el ponterró de cada casa: 

 
 “Baixa la pendent 
 d’estret horitzó, 
 mitja carreró 
 i mitja torrent. 
 
 Cada casa sent  
 pel seu pontarró 
 passar la remor 
 de l’aigua corrent.  
  
 El saltant eixorda; 
 la figuera borda 
 li dóna ombradís.  
 
 Clivell de la serra, 
 dins un solc de terra 

                                                 
647 Joan ALCOVER: “Miquel S. Oliver” (Discurs llegit en la sala de sessions de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de Palma el dia 31 de desembre de 1920). Obres Completes, op. cit., pàg. 175. 
648 Ibídem, pàg. 175. 
649 Els tres sonets, construïts sobre la base del pentasíl·lab, foren aplegats sota el títol de �otes de Deià i 
van aparèixer publicats a la revista Catalunya, núm. 27 (15 de gener de 1905). 
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 tanca un paradís.”  (PC, 196) 
 

Després, en el segon sonet, la mirada atenta del jo poètic es detura en el quefer 

de la vida quotidiana d’uns personatges anònims que pul·lulen de manera harmònica per 

aquesta geografia encisada de Deià. Amb l’esguard contemplatiu, el jo líric enfoca 

l’objectiu de la seva retina sobre les parres, que ombregen “llenyers i pedrissos”; guaita 

amb complaença l’escenari que atalaia i, amb pinzellada sensual, ressegueix les dones 

que feinegen i els “nins bellugadissos”, que segueixen indiferents el pas del temps, 

emportats pel ritme quotidià, sense adonar-se que rodolen fugaços cap a l’abisme de la 

mort.  

El poeta, que sabia penetrar en l’ànima dels éssers, a �otes de Deià observà, 

amb els ulls del pensament ―com havia fet a La Balanguera, de ressons leopardians―, 

aquests personatges anònims, emmarcats en aquest paisatge rústic de la vila. Des de dalt 

del mirador, atalaià el seu pas per la vida que, inexorablement, s’escolava i corria com 

l’aigua del torrent va cap al mar: “La vida s’escola, /el sol va a la posta / i el torrent al 

mar”, cantà el poeta amb un deix d’amarga resignació elegíaca, com havia cantat a les 

portes del Renaixement Jorge Marique a les Coplas por la muerte de su padre: 

“Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir...” 

Mes, amb la consciència il·luminada del jo i de l’ésser immers en aquesta 

naturalesa idíl·lica, el poeta s’incorporà de ple en el dibuix d’aquest paisatge que 

contemplava, com un personatge més, com una roja “clavellina /surt de la foscor /de 

l’alt finestró /que el parral domina”, o com una nota encuriosida que irrompia en 

aquesta harmonia, en assegurar que “un home badoca, /...i l’home sóc jo.”   

Aquesta tríade de sonets, aparentment escrits de manera espontània o 

improvisada, despertaren la mirada d’Agustí Calvet “Gaziel”, el qual assegurà que 

aquestes instantànies, lluny de ser fruit d’un moment d’inspiració poètica, foren 

llargament meditades i confeccionades de manera plàstica en la ment del poeta i 

sorgides per una acumulació intensa d’impressions: 

 
“Alcover no escribe jamás por pura impresión sensorial, antes siempre por previa 

composición imaginativa. La rapidez de las �otes de Deià nos parece, en este sentido, engañosa. 
Diríase, a primera vista, que son a manera de acuarelas improvisadas precipitadamente, con 
mano febril, una tarde de siesta. Pero, aunque fuera así, aunque materialmente hubiesen sido 
escritas en un cuarto de hora, tenemos por indudable que el poeta debió de antemano llevarlas 
largo tiempo madurando en su espíritu. La impresión o, mejor dicho, la serie de impresiones 
sucesivas y a veces espaciadas unas de otras en el tiempo, es la determinante emotiva de 
Alcover. Mas esas impresiones no se traducen, no se exteriorizan poéticamente, hasta que su 
misma acumulación produce la intensidad sentimental, la saturación necesaria para provocar en 
el alma del poeta el maravilloso precipitado del verbo. Entonces fluye la vena, como una aura 
divina y propicia, y las aladas palabras caen como frutos maduros. Alcover como intérprete del 
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paisaje, no es un impresionista ni un acuarelista: es un pintor que compone, con mil 
reminiscencias, maravillosos frescos. Y como en la pintura al fresco, su ejecución material es 

rapidísima, pero su preparación espiritual es escondida, laboriosa y lenta.”650 
 
 D’altra banda, Josep M. Llompart al pròleg “Cap al tard de Joan Alcover”651 

considerà que aquests tres sonets de vers pentasíl·lab constitueixen una composició 

d’arquitectura harmònica, que “es desenvolupa mitjançant una gradació perfecta” 

perquè el paisatge que retrata es va poblant paulatinament de figures: si en el primer 

sonet dibuixa un paisatge en soledat, que és vist des d’una àmplia panoràmica, en el 

segon el poeta enfoca personatges de la vida quotidiana que el poblen fins a centrar-se 

en un personatge sol, “la vella” que s’acosta “al foc de la llar”; i en el tercer sonet l’ull 

contemplatiu del poeta observa de prop la veïna que pentina la cabellera de la nina i el 

poeta que s’incorpora en l’escenari dibuixat en la figura del badoc, com en un autoretrat. 

Tres personatges individualitzats que representen les tres edats de la vida: la nina, la 

veïna i la vella. I encara l’arquitectura dels tres sonets que conformen el retaule de �otes 

de Deià ve arrodonida pel motiu de l’aigua, que flueix remorosa en cadascun d’ells i 

corre seguit seguit per la torrentera cap al mar: un fet que reforça la idea de la vida que 

s’escola cap a la mar. Tanmateix aquesta visió transcendental és tamisada pel sedaç de 

la ironia en la ploma de Joan Alcover, perquè el poeta sap que el destí de l’home és 

implacable.  

Potser encara acaronat per aquest paisatge de la Serra i per les cadències 

melòdiques del pentasíl·lab, Joan Alcover canta al sonet Anacreòntica amb el mateix 

ritme musical de la tríade dels sonets �otes de Deià. Amb to enginyós i una mica 

sorneguer, hi reprèn la tradició i l’estil de les odes d’Anacreont. Al bell mig d’aquesta 

naturalesa, amb la mirada clapada d’escepticisme, canta els petits plaers de la vida 

quotidiana i observa amb la mirada irònica com, enmig de la “sagrada remor” d’un 

diumenge qualsevol, vora la font del barranc, bull la inspiració poètica en la ment 

atrafegada del poeta, com si fos una cafetera. Amb aquest gest, el poeta convertia la 

concepció sagrada de la inspiració poètica, que tant havien defensat romàntics i 

modernistes, en un fet intrancendent i banal: 

 
“Amb subtil fumera, 
dins la cafetera 
bull la inspiració.”  (PC, 206) 
 

                                                 
650 GAZIEL: “Juan Alcover. I” La Vanguardia (13 d’abril de 1921). 
651 Josep M. LLOMPART: “Cap al tard de Joan Alcover”, dins Retòrica i poètica II (Palma: Editorial Moll, 
1982), pàg. 27. 
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GESTACIÓ DE LES CONFERÈNCIES A L’ATENEU BARCELONÈS  

 
Mentrestant les tertúlies literàries de can Joan Alcover, que continuaven 

arrecerades a l’ombra de la Seu, s’havien convertit en un pont cultural entre Mallorca i 

Catalunya, entre Palma i Barcelona, gràcies a la presència de Santiago Rusiñol i de 

Josep Carner, que vengué a l’illa daurada el desembre de 1903 per conèixer els 

escriptors mallorquins que col·laboraven a la revista Catalunya, que aleshores dirigia. 

Aquells dies nadalencs degué conèixer Joan Alcover i potser assistí al parnàs del carrer 

de Sant Alonso, que havia fet brostar la llavor literària en el terrer ensopit de Mallorca.  

Joan Maragall i Gorina feia poc (el passat 4 de juliol de 1903) que havia estat 

elegit president de l’Ateneu Barcelonès. El poeta català, que el 15 d’octubre de 1903 

havia inaugurat aquest fòrum de sessions amb el discurs Elogi de la paraula, de gran 

ressonància en el món intel·lectual català, volgué encetar un cicle de conferències 

perfilades per autors mallorquins. Tot havia començant una mica per atzar. Aquell 

desembre de 1903 l’Ateneo de Madrid, interessat per les lletres catalanes, havia 

demanat a Joan Maragall, com a president de l’Ateneu Barcelonès, que organitzàs un 

cicle de conferències sobre cultura catalana. Joan Maragall preparà un projecte que 

comptava amb Menéndez y Pelayo, Antoni Rubió, Mateu Obrador i Miquel dels Sants 

Oliver. Però Josep Pijoan desaconsellà aquest curs a Joan Maragall i tot quedà un punt 

enlaire. Fou així que la tardor de 1903, Joan Rosselló i Crespí, que s’havia donat a 

conèixer a la premsa barcelonina com a traductor de Txèkhov, Daudet i Maupassant i 

com a narrador modernista, potser recollí l’encàrrec de Joan Maragall d’organitzar el 

grup de conferències a l’Ateneu Barcelonès. Llavors, que tot just acabava de publicar 

Manyoc de fruita mallorquina, Rosselló degué engrescar-se amb la idea de Maragall i 

probablement la degué transmetre a alguns poetes destacats de Mallorca.  

Aquella tardor de 1903 els escriptors mallorquins, reunits en el parnàs literari de 

Joan Alcover, iniciaren les converses i començaren a brodar en la seva ment els 

parlaments que havien de deixar la seva memòria estampada en les lletres catalanes. En 

aquest antre de l’art, aureolat per la mirada serena de Joan Alcover, un diumenge 

tardorenc, en l’escalfor de la conversa lírica, Joan Rosselló de Son Forteza, que a la 

primeria de la tardor figurava entre els candidats per dissertar a l’Ateneu, degué suggerir 

alguns dels noms dels possibles conferenciants. Després, a la primeria de l’octubre 

d’aquell any, Joan Rosselló hauria convidat per via de Ramon Picó el seu amic Miquel 

Costa a intervenir en aquell cicle de conferències, juntament amb Joan Alcover i Gabriel 
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Alomar. La proposta de Joan Rosselló tengué bona ressonància en l’esperit d’aquests 

dos poetes, que aplaudiren la iniciativa de l’amic. I Miquel Costa, encara que mostrà 

alguna reticència a participar-hi, puix que navegava insegur en aquest tipus de 

parlaments, acceptà l’encàrrec car en el fons li bullien les idees sobre La forma poètica. 

Els recels del poeta de Pollença s’havien esvaït en recordar que Antoni Rubió l’estiu 

anterior li havia consultat el tema de la versificació. Miquel Costa hi pensà i al cap de 

poc temps manifestà a l’amic Rosselló que potser el tema de l’essència del vers podia 

interessar l’auditori de l’Ateneu. Al cap de pocs dies, engrescat per la nova idea, Miquel 

Costa li confessava mig atribolat:  

 
“M’agrada l’idea de les conferències, que et comunicà En Picó, i celebra el bon so que feren a la 

teva proposta En Joan Alcover i N’Alomar. N’Oliver també hauria de prendre-hi part, majorment 
ara que s’és animat a publicar, addicionat amb apèndix, el seu treball ja imprès sobre la literatura a 
Mallorca. En quant a mi, què et diré? M’estranya que hagueu pensat en mi per aquestes 
conferències. Sospit que això serà cosa teua. Per paga jo mai me som dedicat a tal cosa, i començ 
per no trobar assumpte apropiat a la meua manera d’esser qui puga interessar a l’Ateneu. Aquest 
estiu passat En Rubió me parlava d’unes conferències que ell havia pensat fer sobre la versificació 
i me declarà que la meva conversa li havia suggerides més idees sobre aquell tema. Tractar això 
podria convenir-me, però l’assumpte em sembla massa tècnic i poc interessant per al públic en 

general. Sobretot, no em sé resoldre.” 652  
 

La conversa amb Antoni Rubió li havia suggerit La forma poètica, on el poeta 

pollencí estudiaria l’essència i la llei orgànica de la versificació, plasmada en la mètrica 

sil·làbica, grecollatina i hebraica. Fou Miquel Costa i Llobera que, en aquesta mateixa 

carta, suggerí a l’amic Rosselló que calia incloure en el cicle de conferències la veu de 

Miquel dels Sants Oliver, que llavors estava més animat perquè acabava de publicar La 

literatura en Mallorca i era bo que exposàs davant aquell auditori distingit la seva visió 

sobre la cultura mallorquina. Joan Alcover, que sentia ànsies de fer créixer l’arbre de la 

cultura, acabà de perfilar el retaule de personatges destacats de les lletres mallorquines 

que havien de fer sentir la seva veu a l’auditori de l’Ateneu Barcelonès. A poc a poc, el 

ventall de conferenciants, que de manera voluntària volgueren exposar el seu pensament 

ideològic o artístic, quedà configurat: Mateu Obrador, Miquel dels Sants Oliver, Joan 

Torrendell, Gabriel Alomar, Miquel Costa i Joan Alcover. Aquest envià, ben delerós, el 

projecte dels mallorquins a Joan Maragall, president de l’Ateneu, perquè li’n donàs el 

seu vistiplau. Al cap de poc, el desembre de 1903, Joan Alcover rebia, a títol personal i 

col·lectiu, la invitació oficial de Joan Maragall de formar part d’aquest cicle de cultura 

mallorquina al costat dels altres escriptors que l’havien de conformar. Josep Carner, que 

                                                 
652 Carta de l’11 d’octubre de 1903 de Miquel Costa i Llobera a Joan Rosselló. Miquel COSTA I LLOBERA: 
Obres Completes, op., cit., pàg. 1082. 
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per aquells dies de desembre era a Mallorca, degué conèixer els poetes mallorquins que 

havien d’intervenir en el cicle de conferències i, potser, lliurà en mà a Joan Alcover la 

invitació oficial de Joan Maragall per participar a l’Ateneu Barcelonès.653  

La primavera de 1904, quan Palma celebrava les Fires i Festes, Josep Carner 

tornà a l’illa daurada. Però aquesta vegada venia per recollir l’Englantina d’Or dels Jocs 

Florals de Mallorca, guardó que va merèixer pels cinc poemes que presentà al certamen 

sota el títol de Les fruites saboroses.654 Sojornà uns dies a Mallorca fins a finals del mes 

de juny, que aprofità per recórrer l’illa i per conèixer alguns poetes que escrivien a 

Catalunya. El dia de Sant Joan, primer, es deturà a la possessió de Joan Rosselló i, 

després, amb “un bell braçat de roses del jardí de Son Forteza i una paperada de confits” 

arribà a Llucmajor per visitar Maria Antònia Salvà, que des de feia estona també 

col·laborava a la revista literària Catalunya. D’aleshores ençà assegura la poetessa 

mallorquina Josep Carner “venia gairebé cada any per Setmana Santa i Pasqua”655 i 

mai no deixà de visitar l’escriptora de s’Allapassa, amb qui va mantenir una intensa 

amistat. 

Entre la plèiade de conferenciants mallorquins a l’Ateneu Barcelonès no 

figurava Antoni M. Alcover, que era un intel·lectual molt representatiu de la llengua i 

de la cultura popular de Mallorca, perquè el 25 de gener de 1904 havia de fer sonar la 

seva veu poderosa a l’Ateneu Barcelonès amb una conferència sobre sintaxi catalana, 

que seria la llavor del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana del 1906. 

L’abril de 1904 el perfil de les conferències estava totalment enllestit i el dia 10 Joan 

Alcover confirmava a Antoni Rubió les veus que finalment havien d’intervenir durant 

les jornades de màxima esplendor primaveral en aquell fòrum distingit. Joan Rosselló 

de Son Forteza, que inicialment figurava entre l’esplet de conferenciants, s’havia 

automarginat del grup segons digué Joan Alcover a Antoni Rubió per injustificada 

modèstia o per manca d’humor: 

                                                 
653 Jaume AULET: Josep Carner i els orígens del �oucentisme (Barcelona: Curial i Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1992), pàg. 188. “El viatge de desembre de 1903 sembla que tingui relació amb la 
preparació del cicle. Així s’entreveu de l’article De l’illa daurada, que acaba amb un: ‘Y vindran per 
primavera per a poder omplir de rosas el vaixell. El missatge serà d’amor y els embaixadors són els 
poetas.’ Molt possiblement sigui seva també la nota anònima Des de Mallorca, ‘LVC’, (18-1-1904) –
només dos dies abans de l’anterior article–, en la qual es dóna la llista dels futurs conferenciants (Costa, 
Oliver, Joan Alcover, Obrador, Alomar, Torrendell i Rosselló), entre els quals, significativament, apareix 
el nom de Joan Rosselló, l’únic dels citats que després no intervé, però per a qui Carner sembla tenir 
predilecció.”  
654 Es tracta dels poemes Aglae i les taronges, La llimona casolana, Les petites amigues, La poma 
escollida i Cullidora de maduixes, que seria la llavor de Les maduixes arrupides, d’Els fruits saborosos. 
655 Maria Antònia SALVÀ: Entre el record i l’enyorança (Mallorca: Editorial Moll, 1981), pàg. 110. 
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 “Segurament deu sabre qu’á son temps vaig contestar, en nom dels amichs, á l’invitació 

colectiva d’En Maragall, President de l’Ateneu, dient-li qu’estaven disposats a correspondre, anant 
á Barcelona d’abril á matx. 

Com calcul qu’á vostes els convendrá sabre concretament els nostres proposits, vaig reunir als 
amichs per parlarne, y el resultat es el seguent: 

En Miquel S. Oliver y jo podrem emprendre el viatje (si no s’atravessa cap obstacle imprevist) 
deseguida que el rey surtí d’aquí, es dir, en l’ultima dezena d’aquest mes. 

En Costa conta arribar á eixa ciutat despres del 25 de matx, perquè ha d’assistir á la sessió 
commemorativa d’en Verdaguer, en l’Academia de Bones Lletres, y desitja cumplir ab una sola 
excursió. 

En Mateu Obrador, creu qu’estará en disposició p’el matx, en la setmana que convinga. 
L’Alomar ha d’acompanyar alguns deixebles á eixa Universitat, per l’època dels examens, y 

voldria encloure la conferencia dins el mateix periode. 
En Torrendell no m’ha pogut precisar encara la data provable del viatje. 
En Joan Rosselló sembla que per injustificada modestia, ó per falta d’humor, no s’anima á 

prepararse. Diu que no cal contar ab ell.”656 
 

Joan Alcover, impulsat per l’amor sincer que sentia per les lletres, havia anat bastint de 

manera precisa i brillant la tela del seu discurs sobre el canemàs de l’art com a expressió dels 

sentiments de l’home, arrelat a la seva terra. El poeta es mostrà entusiasmat davant aquell esclat 

de la cultura i s’afanyà per acabar de perfilar la seva conferència Humanització de l’art, que li 

brollava ufana del fons de l’ànima. Encara que Alcover era un gran orador i tenia grans dots 

d’eloqüència, el seu discurs era justament preparat i mesurat per la reflexió.657  

 

VISITA D’ALFONS XIII A MALLORCA. EL REI 
 

Aquells dies de primavera de 1904 Antoni Maura, que llavors era president del govern, 

havia organitzat al rei Alfons XIII un viatge per terres catalanes, perquè visitàs Barcelona i 

Mallorca.658 Antoni Maura volia que el rei conegués de prop el batec de la gent del seu poble i 

la bellesa dels paratges de Mallorca. Primer s’aturaren a la Ciutat Comtal, on el president del 

govern patí un atemptat a mans de l’anarquista Artal, que el va ferir lleument. A Mallorca tot 

estava preparat per rebre el rei i Joan Alcover no podia partir a l’Ateneu Barcelonès abans que 

finís la visita del rei a l’illa, car havia de fer costat a l’amic ferit, que llavors era malvist pels 

liberals i pels progressistes, i havia de brindar els honors a Sa Majestat Alfons XIII. El bisbe 

Pere Joan Campins havia ofert el Palau Episcopal com a residència reial durant aquells dies de 

                                                 
656 Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 44  
657 Joan Estelrich digué: “aquella oratòria fúlgida i vivent havia estat meditada abans, ben controlada pel 
seu sentit crític, que no li permetia de néixer fins que hagués trobat la forma adequada.” Vegeu Joan 
ESTELRICH: “Mallorca desolada”, La Veu de Catalunya (27 de febrer de 1926), recollit a Revista de 
Catalunya, núm. IV (II, 1926), pàg. 299. 
658 “Propósito de Maura fue que el Rey entrara en contacto directo con la vida pública española en sus más 
diversos ambientes y lo cierto es que empezó por la dificultad mayor, es decir Cataluña y, en especial 
Barcelona...” Vegeu nota 91: Horcajada, R: “1904: primer atentado contra Maura”, Diario de Mallorca (12 
setembre de 1976). Dins Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., 
pàg. 172.  
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sojorn del rei a Palma, però ―segons digué Maura al bisbe― Alfons XIII preferí pernoctar en 

el seu iot.659 Antoni Maura també dormí en el Giralda, car no es movia del costat del rei. 

El dia 21 d’abril de 1904 el vaixell Giralda atracà a la costa de Palma, a prop de Cas 

Català. Sa Majestat Alfons XIII desembarcà del iot reial acompanyat d’Antoni Maura i fou 

rebut amb grans honors per un seguit d’autoritats, que l’havien anat a esperar al peu de la 

passarel·la. El rei, agafat de bracet per Maura, travessà un pont rudimentari de fusta, estès sobre 

el mar des de la boca del vaixell fins a la roqueta, davant la presència d’una gran gentada, que 

s’hi havia aglomerat enfervorida d’entusiasme i de curiositat. La venguda del rei havia causat tal 

expectació que els ciutadans s’hagueren de congregar a l’esplanada originada per la demolició 

de la murada, que, amb el temps, es convertiria en el Passeig de Sagrera. 

A la nit ―com Joan Alcover evocaria al poema El Rei― la flota que acompanyava el 

Giralda, atracada en aigües de la costa, vora Cas Català, quedà “tota encesa de llum, dins la 

fosquedat”, mentre “la marítima ciutat feia a son Rei escomesa” de benvinguda. Joan Alcover 

evocà, com si fos una llegenda, l’emoció que Alfons XIII havia despertat en el poble senzill 

durant aquells tres dies que sojornà a Mallorca en els versos d’El Rei, publicat a Ilustració 

Catalana660 i, més tard, aplegat a Cap al tard. El jo líric s’endinsà en la pell de dos porquerols, 

dos “minyons de la muntanya”, que “des de l’alta solitud” d’aquell paratge albiraven “la boirina 

estranya d’aquell món desconegut” en la figura noble del Rei: tot un món de fineses i delicades 

sensacions, que el poble pecador admirava sense acabar-ho d’entendre del tot, perquè no estava 

fet per aquells primors. Així, mentre un dels porquerols demanava a l’altre: “Mes, el Rei, com 

és?”; l’altre responia amb paraules acolorides, que dibuixaven el retrat de Sa Majestat reial amb 

grans pinzellades de llegenda màgica: 

 
 “El Rei sap les Escriptures 
 i tots els llibres, de cor, 
 i, com xeixes madures, 
 sos cabells són color d’or. 
 
 Mots que surten de sos llavis, 
 de genolls són obeïts. 
 Té les unces dins alfabis, 
 en soterranis humits. 
 
 En son trono fa justici, 
 guanya d’un pam els més alts, 
 i du socors a l’hospici 
 pels pobres i pels malalts. 
 
 Dels petits jamai s’oblida, 
 i als potentats posa fre, 
 i els cavallers per la brida  
 li duen el palafrè. [...]   
  

                                                 
659 Ibídem. 
660 Ilustració Catalana, 106 (11 de juny de 1905), pàg. 372. 
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 Totes d’or són ses vaixelles, 
 són de ploma sos coixins, 
 i estan plens de fontanelles 
 d’aigua d’olor sos jardins. 
 
 El foc de la carbonissa 
 mai s’apaga en els fogons, 
 ni acaba la plomadissa 
 de perdius i de capons. 
 
 Al malanat que gemega 
 gira el pas de son cavall, 
 i departeix el qui pega 
 del pobret que té davall... 
  
 Du ermini damunt l’espatla, 
 és de porpra son mantell, 
 i si el segon és el batlle, 
 el primer de tots és ell.” (PC, 199-201) 
 

Amb franc diàleg, el porquerol del poema, paradigma del poble innocent i menut, anava 

bastint el dibuix encantat del rei, que responia a tots els tòpics de la bellesa nòrdica, amb 

gallarda figura i rossa cabellera, i a tots els cànons de la noblesa espiritual (la saviesa, la riquesa, 

la caritat i la justícia). Tanmateix la imatge del rei que perfilava el porquerol des del cim de la 

muntanya era un retrat idealitzat per la imaginació i desdibuixat per la distància, que no s’avenia 

de manera fidel amb la figura real.  

Aquells dies el joveníssim Alfons XIII, de devuit anys, visità, com havien fet els seus 

avantpassats, la Seu, on fou rebut pel bisbe Pere Joan Campins, el qual li mostrà cadascuna de 

les capelles i la restauració litúrgica de la Catedral, dissenyada per l’arquitecte modernista 

Antoni Gaudí, que llavors duia a terme aquesta reforma arquitectònica. Més tard entrà al Palau 

de l’Almudaina, on assaborí els honors dels congregats. I quan travessava els carrers “sota 

pal·li” la ciutat enfervorida escampava “flors a balquena” per demostrar-li admiració i gratitud. 

Més tard es va passejar per la badia de Palma, acompanyat d’Antoni Maura i de les personalitats 

més distingides del món de la judicatura, de la política i de la cultura, com Joan Alcover, que 

seguia ben de prop tots aquells esdeveniments del rei. Malgrat tot, aquells dies de visita a 

Mallorca, Joan Alcover no pogué parlar amb Antoni Maura perquè, el llavors president del 

govern no abandonà el rei en cap moment. Un fet que el poeta comentà a Àngel Ruiz Pablo, que 

sempre li demanava algun favor personal, atès que sabia de la seva amistat amb Maura. Així, tot 

just hagueren partit, Joan Alcover li digué: 

 
“Sabía de antemano que no había de presentarse ocasión propicia de que ni usted ni nadie le 

hablase con tranquilidad unos minutos. Aquí su hermano Gabriel, jefe de la familia, ha tenido 
con él una brevísima entrevista en el Giralda, y nada más. Los amigos, incluso yo, no han hecho 
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más que saludarle con guiños a distancia. Ni ha estado en su casa ni se ha separado del Rey un 

momento.”661 
 

Després d’aquella jornada, la comitiva reial s’acostà al Gran Hotel, on el rei pogué 

admirar les voltes i les pintures modernistes que penjaven de les parets del menjador. A la Casa 

de la Misericòrdia, el rei dugué amb magna generositat socors als pobres i als malalts que 

s’abrigaven en llurs estances. Aquell dia el Círculo Mallorquín, que s’havia vestit de gala i 

havia fet afaitar el bigoti a tots els criats, va rebre Sa Majestat amb gran respecte i fastuositat. 

L’endemà va travessar l’illa i pogué contemplar la bellesa encisadora dels paratges d’Artà, 

d’Alcúdia, de Pollença i pogué assaborir l’aroma que destil·laven les flors dels tarongers de la 

vall de Sóller, on tothom es deturà a mirar la seva silueta gallarda. Altre cop a Palma, enmig del 

murmuri de la gent que seguia atenta el pas del rei, Alfons XIII, sempre acompanyat del 

president del govern Antoni Maura, arribà a la plaça de Sant Francesc, on col·locà la primera 

pedra de l’edifici de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears. Però no pogué visitar el 

sepulcre del Beat Ramon Llull a Sant Francesc, on la Comissió Editora Lul·liana li havia de 

lliurar uns volums de les obres del creador del català literari. Fou així que, quan l’endemà el rei 

arribà a bord del Giralda al port de Pollença enmig d’un grandiós temporal, Miquel Costa i 

Llobera li féu arribar per un propi les obres de Ramon Llull.662 El 24 d’abril de 1904, cap al 

tard, el rei s’acomiadà de la ciutat vella de Mallorca i, enmig d’un goig festiu i amb la mà 

curulla de gratitud, pujà al navili ancorat en aigües mallorquines i escortat per vaixells anglesos, 

com Joan Alcover descriu al poema El Rei: 

 
 “i la mar il·luminada, 
 reflectint en son mirall 
 com una flota encantada 
 de navilis de cristall.” (PC, 203) 
 

Uns mesos més tard, el poeta recordà la imatge de la flota reial, com sorgida d’un 

encanteri, que servava intacta en la seva memòria. Abocà sobre el paper les impressions 

d’aquells dies opulents de la primavera de 1904, en què en el cor de la nit la flota reial 

s’emmirallava dins les ones de “la mar il·luminada.” Joan Alcover volgué deixar constància de 

la veracitat d’aquesta imatge en les notes del poema El Rei, incloses al final de Cap al tard: 

 
“La darrera estrofa reprodueix, sense exageració, l’efecte nocturn dels vaixells anglesos, 

immòbils i perfilats de llum, davant els murs de Palma, per solemnitzar la visita règia, en la 

primavera de l’any 1904.”663 
 

                                                 
661 Carta del 25 d’abril de 1904 de Joan Alcover a Ángel Ruiz Pablo. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg.766. 
662 Vegeu la carta de Miquel Costa i Llobera a Joan Rosselló de Son Forteza, tramesa el 3 de maig de 1904 
(que per error porta la data del 3 d’abril). Miquel Costa i Llobera: Obres Completes, op. cit., pàg. 1087. 
663 Nota de Joan Alcover al poema El Rei, inclòs a Cap al tard. OC, pàg. 131. 
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HUMA�ITZACIÓ DE L’ART I EL CICLE DE CONFERÈNCIES DELS 

MALLORQUINS A L’ATENEU BARCELONÈS 

 
Quan el rei i Antoni Maura abandonaren l’illa, Joan Alcover ultimà els 

preparatius del viatge que tenia programat per anar a Barcelona. El 25 d’abril d’aquell 

any el nostre poeta contestava, ben decidit i entusiasmat, la carta i el telegrama que Joan 

Maragall, com a president de l’Ateneu Barcelonès, li havia enviat, tot perfilant els 

detalls de la seva anada a Barcelona per exposar la conferència Humanització de l’art: 

 
“Molt estimat senyor: He rebut la carta i telegrama de vostè. Tot me sembla  molt bé. El 29, 

Déu volent, seré amb vostès. Son afm. 

Joan Alcover”664 
 

 Al cap de dos dies, el nostre poeta partí del port de Palma a bord del Lulio. 

S’embarcà mar enllà cap al Nord. Aquell dissabte dia 30 d’abril Joan Maragall, 

“capitost del modernisme poètic a Catalunya,” saludà Joan Alcover i el presentà davant 

aquell auditori distingit de l’Ateneu Barcelonès, on inaugurà el cicle de conferències 

amb el seu discurs Humanització de l’art. Aquell dissabte benvolgut de la primavera de 

1904, Joan Alcover, amb el gest humil, amatent i resolt, saludà aquells senyors de 

l’Ateneu que l’havien rebut amb tanta hospitalitat i es disculpà per no tenir “preparació 

bastanta per a enfocar amb la llum de mes pròpies investigacions un problema que puga 

interessar-vos.”665 Es definí com un “somniador, un contemplador, posat una hora en 

contacte amb l’actualitat artística”666, que, amb l’ajuda de la reflexió, volia esbossar les 

impressions que n’havia extret la seva ànima somiadora i contemplativa. Com que, de 

bon principi, els mallorquins havien de parlar sobre Mallorca, Joan Alcover es veié 

obligat a justificar davant el president i el públic d’aquell Ateneu, el gir que havia donat 

a la seva conferència. Convençut que un poble “mereix massa respecte per servir de 

tema a improvisats calendaris o de conill d’Índies a experimentacions arriscades”, 

assegurà que era millor “que, en lloc d’observacions, vos entregui un exemplar de la 

vida del meu país, o sia de la influència directa d’aquesta vida en l’esperit d’un 

natural.”667 El nostre poeta creia més enriquidor parlar de la faisó artística que havia 

brostat en l’esperit mallorquí que de l’abstracció de Mallorca. Joan Alcover dissertà 

                                                 
664 Carta  de Joan Alcover a Joan Maragall. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 703. 
665 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 221. 
666 Ibídem. 
667 Ibídem. 
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sobre la misteriosa fecundació artística en terres catalanes, fruit de les diferents onades 

estètiques que havien arribat a la riba de Catalunya; parlà de l’art com una projecció 

espiritual de l’home i de la conveniència de fer germinar la llavor de la humanització en 

totes i en cadascuna de les manifestacions de l’art. 

Joan Alcover es manifestà davant aquells senyors com a paladí d’un art 

essencialment humà i es confessà defensor de la llibertat artística. Assegurà, abrandat i 

contundent, que creia més en els individus que en la “tirania de les escoles”, car els 

corrents estètics esclavitzen l’expressió artística i l’allunyen del sentir autèntic de 

l’home. El poeta, que en el silenci capvespral per l’esplanada de la Seu de Palma o pel 

passeig del Born havia reflexionat nombroses vegades sobre l’art i la rigidesa dels 

corrents, observà que “L’home més inofensiu se torna guerrer per defensar la pacífica 

possessió del patrimoni propi, minvada o compromesa per l’enemic.”668 Ell, que 

anhelava penetrar en l’ànima dels éssers i de les coses, havia copsat, amb agudesa, que 

la vera poesia es refugiava en el batec dels homes i en el devenir de la seva vida 

quotidiana. Endevinava que les grans figures de la història, “sia quin sia l’extrem on es 

col·locaren”, havien perdurat més enllà de les modes, perquè havien sabut integrar de 

manera harmoniosa en la seva obra “lo real i lo ideal”, una mica de terra i de blavor del 

cel.  

En la calor de les seves paraules inflamades, Joan Alcover reiterava, una vegada 

més, la seva oposició a les escoles literàries —decadentisme, parnassianisme, 

naturalisme, neoclassicisme...— que la ventada modernista de principis de segle havia 

introduït de manera indiscriminada en el terrer eixut de Catalunya. L’esperit del poeta, 

serè i mediterrani, s’acostava al vent del sud, empès per la seva tendència natural a 

l’equilibri i a l’harmonia. Afirmava que només l’autèntic geni sabia superar els 

desequilibris i les rigideses de qualsevol escola. Potser les paraules de Joan Alcover 

calaren en l’ànima d’aquell auditori d’intel·lectuals i d’artistes, que l’escoltaven amb la 

mirada absorta, car endevinaven el modernisme estancat en un torrent d’aigües somes i 

potser albiraven a l’horitzó les torres ideals d’un nou moviment més serè i equilibrat, 

basat en l’ordre i en l’harmonia. Però la veu del nostre poeta, que seguia com una 

cascada d’aigua cristal·lina, impulsada per la Musa de la reflexió, potser féu de tornaveu 

en aquell fòrum distingit de l’Ateneu Barcelonès, quan plantejava de bell nou el 

concepte de l’Art que, fins llavors, havia impregnat l’esfera catalana del modernisme: 

                                                 
668 Ibídem, pàg. 222. 
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   “Així, a l’art limfàtic, que ha abusat de la vida metafísica, li convé regenerar-se [...], i a l’art 
empobrit per la monotonia bucòlica, pot provar-li el bany de la cultura. Així s’orienta cap al cervell 
o al cor, segons pateixi d’hipertròfia de la sensibilitat o d’intel·lectualitis aguda. Els neo-clàssics el 
purifiquen, però el corgelen; els parnassians el serenen, però l’eixuguen; els naturalistes el 
robusteixen, però l’aixellen; els decadents l’espiritualitzen, però l’enerven; i tots tenen raó en quant 
representen un element llegítim, més no en tenen en quant exclouen els altres elements. És una 
fluctuació contínua, un inclinar-se a la dreta o a l’esquerra, a la claror o a la llum, al nord o al 
migjorn, a l’aticisme o a l’orientalisme, a la veritat o a la il·lusió; oscil·lacions que confirmen la 

tendència constant a l’equilibri, o, en altres termes, a la plenitud i a l’harmonia”... 669 
 

Joan Alcover, d’esperit serè i equilibrat, defugia qualsevol posició radical, car 

entenia que l’art és una fluctuació contínua que ha de tendir sempre “a l’equilibri”, “a la 

plenitud i a l’harmonia.” El poeta, que havia reflexionat llargues estones sobre el 

concepte de l’art, creia que l’artista havia de saber acordar els ritmes que sonen 

desafinats entre la realitat i l’ideal, entre la raó i el sentiment, entre l’espontaneisme i el 

formalisme. Amb aquestes consideracions podem dir que les paraules del poeta 

mallorquí s’avenen en algun punt amb les teories de l’espontaneisme que defensà Joan 

Maragall.  

Però en la ment artística de Joan Alcover, l’home estava part damunt de qualsevol 

tendència estètica, especialment d’aquella línia marmòria que propugnava el 

parnassianisme de Leconte de Lisle. Una escola literària com aquesta, que refusava el 

gest sentimental i que bandejava qualsevol espurna d’humanitat, no podia tenir cabuda 

en el cor de Joan Alcover, que es definiria poeta en tant que home. Tanmateix, acusaria 

en els seus versos alguna lleu influència formal de l’estètica parnassiana, com l’ús del 

sonet en algunes composicions, puix que era vist com a model d’elegància poètica, 

cenyida de manera rigorosa en la bellesa de la paraula lírica.  

 El discurs de Joan Alcover, que avançava a un ritme dolç i la seva veu carregada 

de fondos pensaments fendia l’aire d’aquell auditori amb una misteriosa presència, 

probablement féu estremir el cor dels assistents, sobretot quan dibuixà la teoria de la 

contemplació, segons es desprèn dels comentaris que en feren alguns dels seus amics a 

l’epistolari. La contemplació del paisatge serà una constant del pensament del poeta que 

es mantendrà al llarg dels anys i serà copsada per alguns dels seus amics escriptors, com 

Josep M. de Sagarra. Aquest, quan el 1912 conegué Joan Alcover en els Jocs Florals de 

Barcelona, de seguida observà l’esperit contemplatiu que brillava en la seva mirada i 

ben aviat s’adonà que era una virtut consubstancial a l’ànima del poeta, que ho 

penetrava tot: 

                                                 
669 Ibídem, pàg. 222. 
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“Don Joan sentia una fruïció especial en la conversa amb els homes i amb la contemplació de la 
naturalesa, era un epicuri del paisatge i de la vida del camp; poques persones han clavat una 
mirada tan profitosa, han xuclat tan agudament amb els ulls l’essència de les coses vives, com 
quan Don Joan amb les parpelles una mica aclucades anava veient i analitzant amb el pensament 

i la paraula totes les gràcies del paisatge mallorquí i de les coses que l’animen.”670 
  
  La teoria de la contemplació, que s’havia anat perfilant al llarg dels anys en 

l’esperit del poeta, potser l’havia descoberta en els llibres de Ramon Llull. El Doctor 

Il·luminat, enamorat de Déu i de l’obra del Creador, es converteix en l’ermità 

Blanquerna que, al final del Llibre d’Evast e Blanquerna, es dedica a escriure l’Art de 

Contemplació i els versos místics del Llibre d’Amic e Amat. Ramon Llull, que posava 

les bases de l’art de contemplació, l’entenia com una manera d’arribar a Déu a través 

del pensament i com una norma de conducta que havia de guiar els bons eremites. Com 

el bon ermità Blanquerna, que es disposava a contemplar les virtuts divines escampades 

en el cor de la naturalesa per acordar-les amb la seva ànima contemplativa en una 

experiència sublim i enriquidora, Joan Alcover a Humanització de l’art també defensà 

l’esperit contemplatiu del poeta com una manera de penetrar la visió per copsar 

l’essència dels éssers i de les coses. Així creia que el poeta ha de preparar la seva 

mirada extasiada per descobrir el misteri que s’abriga en els replecs més ocults de la 

natura i de la vida humana.  

Joan Alcover entenia que la creació poètica es congriava en la contemplació de la 

naturalesa, en la capacitat d’albirar l’ànima que hi batega, com també l’havia entesa el 

1856 Victor Hugo a Les Contemplations. Aquesta visió romàntica enllaçava amb els 

corrents moderns de l’època i connectava amb la filosofia de Ruskin, el qual havia sentit 

el pols de la naturalesa i l’endevinava com una harmonia còsmica.  

 La teoria contemplativa que Joan Alcover exposa a Humanització de l’art troba el 

seu fonament en Les Contemplations de Victor Hugo, per al qual «“Contempler les 

choses, / C’est finir par ne plus les voir” et “Voir, c’est rejeter”: la contemplation 

suppose l’occultation des choses, et cette occultation permet d’accéder à l’essence 

poétique du monde.»671   

 La visió del poeta entès per Joan Alcover com un ésser que extreu la matèria 

poètica i copsa l’essència de les coses en la contemplació de la natura apareix al segon 

poema del primer llibre de Les Contemplations de Victor Hugo, en el qual el poeta 
                                                 
670 Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, Cafè, copa i puro, Obres Completes, prosa (Barcelona: 
Selecta, 1986), pàg. 408. 
671 Pierre LAFORGUE: “Introduction” dins Les Contemplations, de Victor Hugo (París: Flammarion, 1995), 
pàg.18-19. 
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francès a més a més es mostra com un precursor de Baudelaire en descriure com la 

natura mira el poeta amb ulls amorosos quan aquest passa tot admirat pels seus 

contorns: 

 
 “Le poëte s’en va dans les champs; il admire, 
  il adore; il écoute en lui-même une lyre; 
  et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, 
  celles qui des rubis font pâllir les couleurs, 
  celles qui des paons même éclipseraient les queues, 
  les petites fleurs d’or, les petites fleurs bleues, 
  prennent, pour l’accueillir agitant leurs bouquets, 
  de petits airs penchés ou de grands airs coquets, 
  et, familièrement, car cela sied aux belles: 
  «Tiens! c’est notre amoureux qui passe!» dissent-elles. 
  Et, pleins de jour et d’ombre et de confuses voix, 
  les grans arbres profonds qui vivent dans les bois, 
  tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, 
  les saules tout ridés, les chênes vénérables, 
  l’orme au branchage noir, de mousse appesanti, 
  comme les ulémas quand paraît le muphti, 
  lui font de grands saluts et courbent jusqu’à terre 
  leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre, 
  contemplent de son front la sereine lueur, 

  et murmurent tout bas: C’est lui! c’est le rêveur!”672  
    

 Victor Hugo esbossa la teoria de la contemplació perquè veu en la natura una 

ànima profunda que sospira i que alena com un ésser viu i ocult, d’on surt tota la creació 

del món i on retornen les ànimes mortes. La contemplació per al poeta francès obre la 

porta al món de la mort, de la desaparició i del dol, a la substància mateixa de la poesia. 

Per aquest motiu Victor Hugo contempla la natura com si fos un temple sagrat de la 

creació divina per copsar el llenguatge dels éssers i de les coses ocultes que hi bateguen: 

“L’home en songeant descend au gouffre universel.” “Tout parle; l’air qui passe et 

l’alcyon qui vogue / le brin d’herbe, la fleur, le germe, l’élément.” “Tout parle? Écoute 

bien. C’est que vents, ondes, flames, / arbres, roseaux, rochers, tout vit! Tout est plein 

d’âmes.”673  Per aquest motiu, Victor Hugo, rere la figura d’un pastor que el poeta i la 

seva filla van veure en una de les seves passejades durant una nit estelada, es proposa 

escoltar la veu de l’univers que li parla de l’home i de l’inconegut i, ple d’una admiració 

gojosa, exclama:  

 
“O contemplation splendide! 
Oh! de pôles, d’axes, de feux, 
de la matière et du fluide, 
balancement prodigieux! 

                                                 
672 Victor HUGO: Les Contemplations (París: Flammarion, 1995), pàg. 32-33. 
673 Ibídem, pàg. 361-363. 
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D’aimant que lutte, d’air qui vibre, 
de force esclave et d’éther libre, 
vaste et magnifique équilibre! 
Monde rêve! idéal réel! 
Lueurs! tonnerres! jets de soufre! 
Mystère qui chante et qui soufre! 
Formule nouvelle du gouffre! 

Mot nouveau du noir livre ciel!”674 
 
Contemplar les coses per a Victor Hugo suposa acabar per no veure-les pas, puix 

que veure és tornar a recomençar. La contemplació per a Victor Hugo suposa 

ultrapassar la superfície de la realitat immediata, que queda anul·lada rere la magnitud 

del fet mateix de la contemplació, per accedir a l’essència poètica del món, segons 

expressa a Les Contemplations: 

 
“Et, dépassant la créature, 
montant toujours, toujours accru, 
il regarde tant la nature, 
que la nature a disparu! 
 
Car, des effets allant aux causes, 
l’oeil perce et franchit le miroir, 
enfant; et contempler les choses, 
c’est finir par ne plus les voir. 
 
La matière tombe détruite 
devant l’esprit aux yeux de lynx; 
voir, c’est rejeter; la poursuite 

de l’énigme est l’oubli du sphinx.”675 
 

 Victor Hugo, immers en la contemplació de l’univers infinit, enmig de tota la 

munió d’estels, només veu un únic astre dins el gran cel: només veu Déu: 

 
“Ni les mondes, esquifs sans voiles, 
ni, dans le grand ciel sans milieu, 
toute cette cendre d’étoiles; 

il voit l’astre unique; il voit Dieu!”676 
  

Joan Alcover reprenia aquestes idees de Victor Hugo quan el 1904 explicava la 

teoria de la contemplació a l’auditori de l’Ateneu Barcelonès. Però Joan Alcover, com 

Ramon Llull, veia el fet de contemplar com un fet natural de l’home i de la vida 

humana. La contemplació per ambdós escriptors mallorquins esdevé l’única finalitat de 

la vida: si per a Ramon Llull la finalitat més alta era contemplar les virtuts de Déu, per a 

Joan Alcover l’objectiu últim de l’home és la contemplació de la vida en ella mateixa. 

                                                 
674 Ibídem, pàg. 168. 
675 Ibídem, pàg. 183. 
676 Ibídem, pàg. 184. 
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Així, enmig de l’auditori barcelonès, Joan Alcover assegurava amb paraules 

contundents que: “L’art és, abans que tot, contemplació desinteressada i pura”, car 

l’ànima humana, que s’emmiralla en l’obra artística, “és naturalment contemplativa” i, 

“quan s’entrega al natural estímul de la contemplació, l’home realitza el fi substancial 

de la vida.” Perquè “Quan l’home contempla, no fa per viure, sinó que viu.”677 Essent 

així, explicava Joan Alcover en aquest fòrum: 

 
...“els  homes neixen per a ser més o menys artistes. L’art és la vida sentint-se i contemplant-se a 

si mateixa, sense més finalitat que contemplar-se; és la consciència il·luminada i desperta per ella 
sola, i tots els sentiments, tots els filtres del món espiritual, són olis que cremen en la llàntia de la 
contemplació. L’art és l’esperit de l’home dinamitzant-se embolcallant la naturalesa, com la blavor 

del cel, eternalment contemplatiu, embolcalla i fecunda la terra.” 678 
 

Amb aquesta imatge sensual Joan Alcover s’afanyava per transmetre l’esperit que 

fa brollar la creació artística en el si de l’home. Entenia que el fet de contemplar és la 

forma més perfecta de possessió de la realitat i de la vida, perquè la il·lumina tota amb 

el seu esplendor i encén tots els sentiments de la consciència humana i tots els olis de 

l’artista. Per al nostre poeta “Contemplació vol dir expandiment de l’ànima damunt la 

cosa contemplada, única forma de possessió possible.”679 Així la creació artística naixia 

de l’esperit humà i de la naturalesa units per la contemplació, igualment com del “cel i 

la terra neix l’arbre.”  Aquesta era la imatge sublim de l’art arrelat en la natura que, més 

tard, tornaria a reprendre en aquesta Espurna:  

 
  “Rosada, sol i fems i podridura... 

l’art que té ses arrels en la natura, 
per convertir-ho en llum tot ho absorbeix. 
Talment el tronc de l’arbre mil·lenari 
fill del cel i la terra, que nodreix 

   l’estel del santuari.”   (PC, 408) 
 
Aquest era el moment sublim, en què el poeta, fusionat amb l’ànima de la 

naturalesa, assolia l’essència divina de l’art per mitjà de la contemplació. Era el moment 

sublim, en què el poeta, com féu Baudelaire, passava pel bosc d’al·legories que 

s’abrigaven en el temple de la naturalesa, on interpretava el llenguatge de les coses 

mudes, que s’avenien amb la seva ànima, i copsava els sons i els colors de les coses 

perdurables, que exhalaven pròdigues de llur profunda unitat còsmica. Però Joan 

Alcover advertia als joves poetes que l’escoltaven que l’artista no podia isolar-se de 

l’ésser humà, sinó que havia de submergir-se en el seu cor per copsar la seva ànima amb 
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679 Ibídem, pàg. 222. 
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tot el que té de sublim i d’egoista. Afirmava que l’artista per damunt de tot havia de ser 

home i havia de saber polsar totes les seves emocions i conductes amb les cordes de la 

seva lira i amb les notes del seu llenguatge, perquè “com més sien les cordes del 

sentiment humà que la vibració del sentiment artístic logri ferir d’un cop, tindrà més eco 

i més intensitat i més durada”.680 Empès per l’ideal de les seves paraules, proposava als 

lletraferits que l’escoltaven refinar l’art, però sense deixar la part més saborosa, més 

humana i més vital en la refinadora. En el cor d’aquell discurs i amb les butxaques 

plenes d’experiència, convidava els joves poetes a volar amunt com l’albatros de 

Baudelaire, sense caure en aquella idolatria de l’Art per l’Art, que defensava Théophile 

Gautier, sense tancar-se superbament en la torre d’ivori per a fruïció de si mateix ni en 

l’hort tancat del dandisme ni de cap escola: “voleu amunt per a mirar a vol d’aucell les 

destinacions humanes, no per a escriure èter amb èter damunt l’èter... Sieu 

especialistes, però no deixeu de ser homes.”681 

Joan Alcover s’afanyava amb la veu ben alta per aixecar aquest principi que seria 

l’estendard o l’emblema del poeta humanitzat, car per al nostre orador “l’art no es 

nodreix de si mateix: tots els metalls de les mines de l’esperit, tots els assumptes li 

pertanyen, si no com objectiu, com a vehicle.”682 En l’ànima contemplativa del nostre 

poeta, l’artista és l’home sublim que esplaia son cor, com féu Alfred de Musset.  

Si Joan Alcover anhelava aixecar el vol pels amples horitzons de l’art, per abastar 

l’excelsitud, també anhelava que la seva paraula arrelàs en el cor del poble, puix que 

estava convençut que la “humanitat i els grans artistes, a la curta o a la llarga, sempre 

s’han entès”.683 Quan el poeta sublim mira a vol d’ocell les destinacions humanes “per 

on passen els grans oratges de la inspiració” deia Joan Alcover, li sembla petit 

l’hort tancat, metàfora de la rigidesa de les escoles. Les seves paraules suraven 

flamejants en aquell auditori de calma tranquil·la, quan deia: “Aquell qui no té prou 

força per a penetrar en l’ànima de les multituds no en dongui la culpa a l’excelsitud o a 

la puresa de la seua inspiració: és que les ales li curtegen, la inspiració li manca.”684 

Joan Alcover al·ludia a la manca de comunicació entre la societat i alguns poetes, que 

llavors es queixaven de no ser entesos pels lectors.  
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Uns anys abans, l’agost de 1900, Joan Alcover, tot avançant-se a la seva teoria 

estètica, ja s’havia pronunciat amb uns termes semblants als que ara exposava davant 

l’Ateneu al poeta Teodor Llorente, respecte del seu poemari Cartes de soldat, en què li 

deia:  

 
“Ése es el arte supremo: llegar al corazón de las multitudes no por el remedo, sino por la íntima 

asimilación de la forma popular que se rebela al más refinado artificio y sólo merced al sentimiento 
delicado y profundo puede lograrse. [...] El modernismo podrá fecundar para lo futuro la literatura 
catalana, pero lo que es en el momento actual no da apenas más que frutos enfermizos y 
contrahechos. Hora es ya de que nos reconfortemos volviendo los ojos a una obra positivamente 

alta y hermosa como la de usted.”685 
 
Joan Alcover es mostrà inclinat a l’art obert i popular, arrelat a la terra i a la vida 

col·lectiva, a la realitat i a l’ideal, ben convençut que la paraula artística és entesa per 

l’home senzill del poble quan el poeta és capaç de penetrar l’ànima humana. Joan 

Alcover, que era un poeta humà i es considerava de “terra i terrejava”, tot seguint 

l’adagi de Mallorca, creia que la vida ordinària havia de tendir cap a l’ideal i que el 

poeta, amb la flama de l’art, tenia la missió primordial de portar, fins allà on pogués, la 

seva llum consoladora. 

 Impulsat per aquesta idea, expressà amb paraules enceses que creia “saludable 

predicar la reconciliació de l’art i la vida col·lectiva”, perquè, “si la vida, orfe de l’art, 

s’apaga i es materialitza, l’art, allunyant-se de les fonts naturals de la inspiració i 

divorciant-se de la vida, se converteix en quimèric artifici.”686 I el nostre poeta, que 

durant la seva joventut havia caigut en el joc d’artifici, comprenia la seva inutilitat i el 

bandejava de forma tenaç com si fos quelcom de gèlida fredor. Així Joan Alcover es 

declarava propagandista de l’art utilitari a benefici de l’artista, dels pobles i de l’art, 

perquè la utilitat i la bellesa són compatibles, com ho són “el marbre arrancat de la 

pedrera, la maragda sense polir, els sentiments i les passions humanes en bloc”, que 

“tenen per si mateixos el valor de la primera matèria artísticament preciosa.”687 El 

concepte de preciositat ―assegurava― tenia el doble sentit de “primor i exquisidesa”, 

de “fondo i forma”, com dos aspectes que s’havien d’acordar amb dolça harmonia en les 

notes de l’artista. El concepte d’art utilitari que Joan Alcover defensà en benefici de 

l’artista, dels pobles i de l’art mateix troba la llavor en la lírica de Marian Aguiló, amb 

qui durant la joventut havia compartit més analogies i afinitats.  

                                                 
685 Carta de Joan Alcover del 8 d’agost de 1900 a Teodoro Llorente. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 668. 
686 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 221. 
687 Ibídem, pàg. 227. 
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 Joan Alcover en defensar l’art com “l’expressió suprema de la vida”, arrelat en la 

terra i en la naturalesa, arrelat en l’ànima dels éssers i del poble, coincidia amb la teoria 

estètica de “la paraula viva” de Joan Maragall. Però les seves posicions s’allunyaren 

quan el nostre poeta defensà que l’art també havia d’estar sotmès a un domini de la 

tècnica, car insinuava que la inspiració i la ingenuïtat afectada eren alguns dels paranys 

en què havien caigut alguns espontaneistes, que deslluïen la creació poètica. Així, 

empès per aquesta idea, assegurava:  

 
“Jo no som dels qui creuen que la tècnica de les arts s’ha de simplificar fins al punt de reduir-

se a una cartilla elemental d’ensenyança primària. És precisament indispensable el domini de la 

tècnica per a poder-se’n deslligar i llançar-se a genials extralimitacions.” 688 
 

El poeta, amb la torxa de l’art en les seves mans, anhelava daurar amb la seva 

llum consoladora “totes i cada una de les hores i dels moments i dels actes de la vida 

pràctica i ordinària.”689 Les paraules de Joan Alcover degueren ressonar en el cor 

d’aquells intel·lectuals, que navegaven ullpresos per les ones de la seva teoria estètica, 

als quals convidava a pujar en la nau de l’art humanitzat i a seguir la seva llum mar 

enllà dels seus confins.  

Aquests principis estètics d’un art humanitzat que dominen el pensament de Joan 

Alcover s’afegien a la proposta d’un art genuïnament català. En el fons d’aquesta teoria 

artística, bategava la flama modernista que pretenia salvar l’ànima del poble, puix que 

l’art és l’espill de la col·lectivitat. Joan Alcover, com a poeta romàntic, banyat en aigües 

modernistes, s’adonà que la missió de l’artista no era altra que la de salvar l’ànima de 

Catalunya. Assegurava que pertocava als escriptors salvar la musa catalana amb la seva 

llum i escampar amb simpatia fraternal l’esperit catalanesc enfora de les seves terres: als 

escriptors, “els pertoca recordar-se de la terra que trepitgen, dels horitzons que els 

rodegen, de la sang que duen a les venes...”690  

Imbuït per l’actitud modernista que havia obert les finestres a tota casta de 

corrents bigarrats que provenien del nord, Joan Alcover advertia al grup de l’Ateneu 

dels perills que podia suposar deixar-se seduir pels cants encisadors de la sirena 

Loreley, símbol del decadentisme nòrdic. Calia escoltar la seva veu encisadora sense 

deixar-se engolir per la seva personalitat abassegadora; calia remar amb la fermesa del 

cor per enarborar ben alta la bandera de l’esperit català. Com un mestre exhorta els seus 

                                                 
688 Ibídem, pàg. 225. 
689 Ibídem, pàg. 224. 
690 Ibídem, pàg. 231. 
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deixebles, els esperonà amb la paraula que ―segons Joan Estelrich― eixia dels seus 

llavis esclatant i “lluminosa, vibràtil i feridora com un dard”, però “també precisa i 

contundent”.691 Així, emportat per aquesta onada de fervor catalanista, Joan Alcover els 

digué amb la torxa de les paraules: 

 
“En bona hora posem a la lira noves cordes; vaporitzem la forma per a fer-la flexible i delicada; 
sorprenguem els secrets de laboratori; aclimatem a casa nostra els elements exòtics assimilables; 
mes tot això sens perjudici de la nadiua originalitat. Voleu triomfar fora de Catalunya? Sieu 

catalans. Voleu ser universals? Conserveu l’aire de família.”692 
 

Aquestes consideracions ens remeten a la proposta d’un art basat en la sinceritat i 

en la humanització, que situa la lírica de Joan Alcover entre les poesies més humanes 

que s’han escrit en català. En aquest sentit, Joan Alcover és poeta en tant que home. 

L’home i la natura són els seus límits, com ho eren també per a l’esperit romàntic de 

Maragall, que al poema Cant Espiritual clamaria fervorós al Senyor: “Home só i és 

humana ma mesura”. L’home projecta sobre la natura els seus estats anímics o bé la 

natura s’emmiralla amb tota la intensitat sobre l’home. Aquesta comunió del poeta amb 

la naturalesa prové del romanticisme. L’esperit romàntic de Joan Alcover també es 

palesava quan afirmava que l’art es nodreix dels sentiments de l’home, que tots els seus 

assumptes li pertanyen i, en aquest sentit, la inspiració poètica alcoveriana es fonamenta 

en el dolor humà. Els sentiments del poeta en tant que és home són la matèria amb què 

basteix el seu gran monument poètic:  

 
 “�ihil humanum a me alienum puto; i, a la inversa, a me alienum puto lo que no faci olor 
d’humanitat, lo que no dugui un rastre dels afectes, odis, records, aspiracions o desitjos que 
commouen la humana criatura, lo que no entri de prop ni de lluny en el cercle de la nostra 
existència, que és petita, però tanca la realitat que té per marge l’infinit, com és petita la gota de 

rosada, però la fondària del cel i la llum dels astres s’hi reflecta.”693 
 

En les paraules enceses de Joan Alcover, que reprenia de Terenci, hi havia una 

assumpció profunda de la humanitat i un bandeig tenaç del convencionalisme burgès, 

que en la joventut havia inspirat la seva poesia castellana. Per aquells dies de 1904 Joan 

Alcover havia tancat, amb fermesa, la porta a l’estil llibresc i artificiós, a la mediocritat i 

a la burocràcia poètica, que van presidir una època de la seva vida. I, amarat de 

sinceritat, obria la porta a l’expressió viva i autèntica del seu jo més profund, que anava 

acompanyada d’un canvi de veu i d’un canvi lingüístic que el col·locaria als cims més 

alts de la poesia catalana. Heus ací que Joan Alcover, en defensar a Humanització de 

                                                 
691 Joan ESTELRICH: “Mallorca desolada”, op. cit. 
692 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 231. 
693 Ibídem, pàg. 229. 
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l’art una poesia basada en la sinceritat i en l’autenticitat de l’expressió poética, s’avenia 

―com ja hem apuntat més amunt― amb les teories de la “paraula viva” de Joan 

Maragall. 

Durant els dies posteriors a la conferència Humanització de l’art, que havia 

imantat tot l’auditori de catalans il·lustres, Joan Alcover assaborí la delícia d’aquell 

fervor inusitat. Uns dies més tard, l’11 de maig de 1904, encara ressonaven en la seva 

ànima corpresa, com un eco de campana, les mostres d’estima que els catalans il·lustres 

li havien prodigat a l’Ateneu Barcelonès. Joan Alcover, amb motiu de la lectura del 

llibre Disperses de Joan Maragall, decidí comunicar-li l’enyorança d’aquell dia joiós, 

que recordaria sempre, i l’afinitat emotiva que els versos del poema Haidé li havien 

despertat pel seu lirisme: 

 
“Estimat senyor i amic: Des de Mallorca sent l’enyorança dels catalans il·lustres que tan bé me 

rebéreu, i la necessitat de renovar’ls ma salutació, pregonant-li que l’estenga a vos companys de 
l’Ateneu. Acab d’assaborir uns glops de la seva fonda i delicada poesia: 

     
 ... a l’alçar-me ubriac de vora seva 
i sentir-me privat de sa presència, 
ja no trobí en son lloc a ma consciència, 
enduta per la forta rierada.  
 

Aquests i altres versos de vostè són l’expressió personal i definitiva de quelcom que tots hem 
sentit. 

 Son afm.  Joan Alcover”694  
 
 Joan Alcover, com home que havia estimat i com a poeta romàntic, felicitava 

l’autor per aquests versos d’Haidé, car eren l’expressió viva i sincera d’un sentiment 

universal, en el qual el nostre poeta es reconeixia. Potser els versos d’Haidé, que 

perfilaven l’estimada com una dona angelicata, voltada d’una aura beatífica que 

il·lumina la vida dels homes, havien despertat del pou de la memòria de Joan Alcover el 

record de l’experiència amorosa d’un passat llunyà. Perquè Joan Alcover veia com la 

poesia de Joan Maragall vibrava d’intensa humanitat tal com ell havia defensat.   

 La notícia de la conferència de Joan Alcover havia arribat deformada a les oïdes 

de l’amic Joan Lluís Estelrich, el qual es pensava que el títol era Democratizació de 

l’art. Ben aviat el nostre poeta (el 25 de maig de 1904) va escriure a l’amic Estelrich, 

que llavors sojornava a Cadis, per aclarir-li el tema de la conferència que havia exposat 

a l’Ateneu Barcelonès. Així, amb paraules tenyides d’un cert to humorístic, com era 

habitual en la correspondència d’ambdós amics, li digué: 

 

                                                 
694 Carta  de Joan Alcover a Joan Maragall. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 703. 
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 “La conferencia mía a que te refieres fué la primera de una serie (Costa disertará el sábado 
próximo, y el de la semana siguiente Alomar, y han espectorado ya sus respectivos discursos 
Oliver, Obrador y Torrendell). Mi tema no fué la democratización, como dices, sino la 
humanización del arte. Creo que en el fondo estarás conforme. La doctrina nada tiene de filistea. 

Gracias por tu enhorabuena.”695 
 

Les conferències dels mallorquins a l’Ateneu Barcelonès, inaugurades per Joan 

Alcover, es continuaren celebrant cada dissabte: el dia 7 de maig Miquel dels Sants 

Oliver parlà del tema Extensió i evolució del catalanisme; el 14 de maig Mateu Obrador 

i Bennàssar exposà la conferència La nostra arqueologia literària; el 21 de maig Joan 

Torrendell llegí la conferència  Un aspecte de la política catalana; el 28 de maig 

Miquel Costa dissertà sobre La forma poètica; i el 18 de juny Gabriel Alomar defensà 

El Futurisme com una visó nova de la cultura i de la política.  

El 15 de maig d’aquell any, Miquel Costa s’alegrà de l’èxit que els seus 

companys, Joan Alcover i Miquel dels Sants Oliver, havien tengut en l’Ateneu 

Barcelonès, tal com expressà al seu amic Joan Rosselló: “Comprenc l’èxit d’En Joan 

Alcover i d’En M. Oliver en les Conferències de l’Ateneu. No n’esper tant jo, dades les 

condicions del meu tema; però no me’n dolc, sinó que m’alegra lo bé que és anat a mos 

companys, qui tantíssim valen.”696 

 Antoni Rubió i Lluch, amic de Miquel Costa, de Joan Alcover i de Joan 

Rosselló, el 16 de maig de 1904, comentà emocionat a l’autor de Manyoc de fruita 

mallorquina la puntualitat i la gràcia amb què s’escolaven cada dissabte les conferències 

dels mallorquins a la sala de l’Ateneu. Tanmateix Antoni Rubió, que només havia pogut 

escoltar les paraules de Joan Alcover, perquè s’havia hagut d’absentar a València, 

s’exclamà de la superioritat que havia notat en els mallorquins i del gran ressò que 

Humanització de l’art i La nostra arqueologia literària havien tengut entre els joves 

intel·lectuals que assistien encuriosits a l’Ateneu. Entre aquestes noves generacions, que 

pujaven àvides de coneixements literaris, hi havia el seu fill Jordi Rubió Balaguer, el 

qual resseguí fil per randa l’entusiasme que li havien deixondit les paraules de Mateu 

Obrador. Els mallorquins (Mateu Obrador, Miquel dels Sants Oliver i Joan Alcover) 

esdevingueren als ulls de Jordi Rubió com els herois que, amb la torxa de les lletres en 

la mà, havien de guiar les noves generacions d’intel·lectuals catalans cap a un nou camí 

ple de promeses. Antoni Rubió ressenyà a l’amic Rosselló l’entusiasme que les 

                                                 
695 Carta de Joan Alcover del 25 de maig de 1904 a Joan Lluís Estelrich: Ibídem, pàg. 690. 
696 Carta de Miquel Costa a Joan Rosselló, datada a Pollença el 15 de maig de 1904. Miquel COSTA: Obres 
Completes, op. cit., pàg. 1088. 
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conferències dels mallorquins havien despertat en l’esperit del seu fill Jordi Rubió 

Balaguer i, de manera especial, la de Mateu Obrador. Així li deia: 

 
“Aquestes conferències han sembrada una gran llavor y estan destinades a tenir molt ressò. 

¿Vols coneixer ja una petita mostra del efecte que produeixen en la generació que puja? Ací va la 
impressió que m’ha tramesa el meu fill, de cop calent, de la conferencia del Obrador: 

‘Ahir l’Obrador donà la seva conferencia al Ateneu. Quin llenguatge mes pulit y mes cortès! y 
al mateix temps, quin estil mes pintoresch! La rotonda era plena de gent que escoltava les llissons 
que’ls mallorquins ens donen per encarrilar nostres passos. Parlava de la necessitat de treure a llum 
els tresors que tenim escampats per les biblioteques y els arxius, y aquell publich semblava que 
s’en estranyés de que quedés encara tant per fer. Y l’Obrador, mirantlo ab aquells ulls fondos y 
escrutadors, anava llegint, senyalava defectes, recordava omissions; predicava la necessitat de 
posar dessota l’edifici de nostres reivindicacions polítiques la base ferma del antich esperit catalá, 
sino’s volia convertir en foch de fulles y reclamacions sense fonament en la realitat, tot lo 
catalanisme polítich; y la gent escoltava silenciosa aquella veu reposada que’ns mostrava lo que 
nosaltres mateixos sense ajuda de ningú podem reconquerir: la nostra autonomia literaria.  

 A mi l’Obrador se’m figurava un pare que aconsella a sos fills, ja majors d’edat, ab lo repos y 
el convenciment que dona l’experiencia. Y si be’s mira, lo mateix que l’Obrador ha fet en lo que 
correspon a les lletres, feren l’Oliver ab la política i l’Alcover ab l’art.  

La Veu ha publicat alguns fragments de la conferencia d’aquest ultim y he pogut assaborir ab 
consciencia sa profunditat de pensaments. Y tant com cal l’humanisació del art! Avuy tot hom el 

cerca a prop de les estrelles, lluny de la vida, confonent la originalitat ab la bellesa... etc.” 697 
 

Però, per a Antoni Rubió, Joan Alcover era la veu que havia sonat vigorosa com 

una cascada de música en aquell antre de la cultura i la que havia impressionat la seva 

ànima per la profunditat de pensament i per l’harmonia de la llengua, que vessava dels 

llavis del nostre poeta. Publicada en petits fragments a La Veu de Catalunya, Antoni 

Rubió assegurava que la conferència Humanització de l’art havia coronat el poeta 

mallorquí i l’havia situat entre els grans del Parnàs, entre els prohoms de les lletres 

catalanes, al costat de Marià Aguiló. Entusiasmat pel ressò d’aquests dircursos, Rubió 

comentava a l’amic Joan Rosselló que no havia pogut assistir més que a la conferència 

de Joan Alcover i, a més a més, valorava la gran aportació dels mallorquins al català 

literari: 

 
“Jo, per dissort meva, no he ohit mes que la del Alcover. Quina cosa mes regalada fou aquella! Els 

mallorquins haveu donat a la nostra llengua la seva darrera y definitiva forma artística. És la seva 
plasmació completa y europea. Ara és una llengua tan xich y escayenta com qualsevol de les 
aristocrátiques que’s donen to pels grans hotels d’Europa. L’Aguiló féu el primer esforç; mes se 
sentia en ell la fortor del pergamí ranci. Lo gran Verdaguer li donà la saba popular, y un no se que de 
mascle y grandiós, ensems que de tendre y dolç. Mes vosaltres li haveu donada la suprema distinció 
del art. [...]  

En les dugues setmanes i mitja que he passades en Valencia, he observat y estudiat molt. Quina 
superioritat la vostra! Tinch molt que parlarne ab tu; mes com ens veurem a Barcelona el mes entrant 
y estic avuy ja un xich cansat dels ulls, ho deixarem pera llavors. 

                                                 
697 Carta d’Antoni Rubió i Lluch del 16 de maig de 1904 a Joan Rosselló de Son Forteza, que Miquel 
Gayà erròniament creu que va adreçada a Joan Alcover. Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. 
cit., pàg. 46-48, dins la nota 11. 
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No’t deixis dominar per l’apatia y l’isolament. Tu ens haguesses pogut dir molta cosa de la vida 
pagesa de Mallorca, y ho hagueres fet ab molt vigor y coneixement del assumpto... Mes que hi 

farem...?”698 

 

Joan Alcover tornà a l’illa content i emocionat per la rebuda que li havien dispensat 

els prohoms de l’Ateneu. De retorn a Palma, el poeta, bressat pel vaivé de les ones, 

assaborí com una carícia el record d’aquell llarg aplaudiment que el seu discurs havia 

despertat en aquell fòrum de la intel·lectualitat catalana. 

 
CA�ÇÓ DELS PI�S I SALUTACIÓ   
 

Probablement fou en un dels viatges d’aquesta època en què el poeta romàntic i 

modernista del carrer de Sant Alonso trobà inspiració per a alguns dels seus poemes de 

Cap al tard, com la Cançó dels pins i Salutació. Ambdues composicions van aparèixer 

publicades el 15 d’abril de 1905 al número 33 de la revista Catalunya.  

Per aquells dies surava entre els intel·lectuals catalans el pensament de John Ruskin, 

el qual volia “fer respectar i estimar la Natura, fomentar l’Art i millorar l’Home”, 

perquè el filòsof anglès creia que “la Natura, l’Art i la Societat són tres coses 

íntimament enllaçades, que no es poden tractar separadament.”699 Imbuït encara per la 

doctrina d’aquest pensador, Joan Alcover es proposà cantar la grandesa còsmica del 

paisatge de Mallorca perquè també entenia la naturalesa, la terra de l’illa, com a símbol 

de la pàtria i de la col·lectivitat. Enamorat de la natura i defensor d’un art humanitzat, el 

nostre poeta, burgès i ciutadà, s’erigeix en la veu lírica d’aquest paisatge mediterrani, 

d’aquesta pineda que s’alça esplendorosa sobre l’abisme del mar i, de lluny estant, 

saluda el navegant amb la seva verda cabellera.  

A la Cançó dels pins el poeta reprèn la simbologia de l’arbre, que hem trobat a 

poemes anteriors (A Mallorca en la muerte de Quadrado, Desolació, Dol...). Ara, però, 

no és un arbre solitari ni esqueixat, sinó un conjunt de pins agermanats, formant una 

col·lectivitat, que són l’harmonia de l’illa i, amb fesomia alegre i benefactora, canten a 

un sol ritme la balada dels seus orígens ancestrals i divins, perquè són l’essència del 

poble, que brostà de la mà creadora tot just acabada de néixer Mallorca i la cobrí tota de 

verdor: 

 

                                                 
698 Carta d’Antoni Rubió i Lluch del 16 de maig de 1904 a Joan Rosselló de Son Forteza, que Miquel 
Gayà erròniament creu que va adreçada a Joan Alcover. Ibídem, pàgs. 46-48, dins la nota 11. 
699 Cebrià MONTOLIU: “John Ruskin”. Assaig introductori a Fragments, de John RUSKIN (Barcelona: 
L’Avenç, 1901), pàg. 43. 
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 “Quan l’illa va néixer, la mà creadora 
 en la terra verge llençà la llavor 
 de la raça nostra qui, dominadora, 
  pertot arreu la clapa de verdor.”  (PC, 187) 
 

Imantat per la clapa de verdor d’aquella visió primera de la Roqueta, que, en la 

seva ment fantasiosa de poeta, li semblava “l’aura divina de la llibertat”, entonava la 

Cançó dels pins, impulsat per les cadències harmonioses de l’illa ben amada, on brostà 

“la llavor de la raça nostra” i on “la llegenda hi té son estatge”. 

Aquesta visió de Joan Alcover que mostra els pins com la representació simbòlica 

de Mallorca, com la primera raça d’una flora que brostà de la seva terra encara verge, 

s’allunya de la que Miquel Costa dibuixà al sonet La gran alzina de Mossa i al poema 

La deixa del geni grec, on presenta l’alzina com a l’arbre primigeni de l’illa, entorn del 

qual hauria sorgit una raça primitiva a l’època talaiòtica. Així Miquel Costa a La deixa 

del geni grec exposa com la Tribu de l’Alzina sucumbeix al foc per la superioritat i la 

força de la civilització grecollatina i cristiana, la qual hauria repoblat l’illa amb el pi, el 

nou arbre de la Mediterrània.  

Per a Joan Alcover, aquesta naturalesa, representada en la pineda, no solament és 

una harmonia de l’illa que canta, sinó que “degota salut per la seva escorça” i és símbol 

d’eterna joventut. Es tracta d’una naturalesa benigna i protectora com un bé per a 

l’home, del qual n’és la viva imatge, atès que la presenta totalment humanitzada i com 

si fos tot un ésser viu, perquè “si un pi destralegen, la pineda plora;” i, “si la pineda cau, 

l’illa se’n dol.” (OC, 9) 

L’home i la naturalesa són els límits de la poesia de Joan Alcover, atès que seguia 

els dictats de la teoria romàntica en què la naturalesa esdevé el mirall de l’ànima del 

poeta. Així, segons Antoni Comas, la natura “té la mateixa capacitat de dolor que 

l’home”, perquè la destral que fereix un pi colpeix tota l’illa com si fos una part del seu 

cos. 

Immers en aquesta mística naturista, una mica panteista, el poeta, identificat amb la 

veu d’aquest pinar de verda cabellera, entona en decasíl·labs (cesurats de 5+5 en els tres 

primers versos de cada estrofa i sense cesura en el quart) la Cançó dels pins, que vessa 

aromes de salut i corona de bellesa la riba de l’illa com si fos un temple sagrat de 

llibertat per a  l’home i per a la bestiola, on el dolor no té cabuda: 

  
 “Aquí la sofrença hi troba col·liris, 
 l’insecte s’hi penja de l’or que ha teixit; 
 i el pastor, a l’hora que es baden els lliris, 
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  hi consulta l’horari de la nit. 
 
 Atreim a la terra la boira qui passa;  
 som l’aura divina de la llibertat; 
 si la destral sona, com una amenaça, 
  retruny al cor d’un món esparverat.”  (PC, 188) 
 
A la Cançó dels pins, la veu del jo poètic, encara amb la retina impregnada per la 

visió primera de la verda cabellera “sobre els abismes del mar avançant”, presenta la 

natura com un tot harmònic, on cadascun dels arbres que broden la costa de Mallorca es 

donen la mà, respiren el mateix aire, es nodreixen de la mateixa llacor i es comuniquen 

els sentiments de dolor o d’alegria com si fossin un sol ésser viu. 

Encara impregnat pels efluvis d’aquesta naturalesa còsmica, Joan Alcover al poema 

Salutació albira els cims que uneixen Catalunya i Mallorca de “banda a banda del mar”, 

com si es volguessin donar la mà, perquè el poeta abriga, amb un desig esperançat, 

encendre els focs de germanor entre aquests dos pobles. Altre pic el poeta tornava a 

emmirallar en aquest paisatge esplendorós els seus anhels més pregons, que no eren 

altres que abraçar en una sola voluntat les dues terres germanes, unides per la sang i per 

la llengua. Encara que sabia que “les terres baixes no es coneixen”, el seu cor, fill de 

mare catalana i de pare mallorquí, confiava que, si els pics muntanyencs ara no es 

descobrien, “ja se veuran en dia clar”, car un jorn o altre han de comprendre la seva 

proximitat geogràfica i la seva germanor lingüística. De sobte, immers “dins l’espai 

sense calitja”, el seu jo poètic atalaia “la costa de l’enfront” a la llunyania, on s’estén la 

Ciutat Comtal. I, corprès pels “focs de germandat” que li corren per les venes, dóna la 

benvinguda en els versos octosíl·labs de Salutació als “trobadors de Catalunya”, al 

Montseny i a la muntanya de Montserrat, insígnies de la pàtria catalana, germana de la 

mallorquina. I, així, l’esperit patriòtic del poeta exclama admirat: 

 
“Damunt la mar que los allunya 
el Puig-Major veu el Montseny. 
 
Mallorca veu el Montserrat, 
i si de nit no se colombra, 
ulls de claror donem a l’ombra, 
posem-hi focs de germandat.” (PC, 209 ) 

 

Joan Alcover, impulsat pels “focs de germandat”, que inflamaven les seves venes, 

no solament saludà els trobadors de Catalunya i les seves muntanyes emblemàtiques en 

els versos de Salutació, sinó que tres anys més tard, el 1908, desenvoluparia amb més 

fermesa i entusiasme aquest anhel patriòtic a L’Espurna. 
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GÈNESI DE CAP AL TARD 
 

Joan Alcover, que per aquells dies de 1904 havia estat nomenat membre 

corresponent de la Real Academia Española, sota el padrinatge d’Antoni Maura i de 

Francisco Silvela, pogué veure acomplit un dels somnis que anys enrere havia 

manifestat a Menéndez y Pelayo. Joan Lluís Estelrich, que havia cobejat l’entrada de 

l’amic Alcover en la Real Academia Española, explicà al diari La Última Hora com a la 

fi Joan Alcover hi entrà de la mà d’ambdós eminents polítics i acadèmics: 

 
“Obtúvola por fin para Juan Alcover Don Antonio Maura poco después de haber sido elegido 

Académico de número de la Academia Española, y firmaron la propuesta el Sr. Silvela, jefe 
entonces del partido conservador y a quien Juan Alcover había hecho explícitas alusiones en un 
discurso suyo pronunciado en la Lonja, el aludido señor Maura y el Secretario perpétuo de la 
Academia, mostrando así su prestigio político los referidos senyores en la elección de un 
correspondiente que, in capite, hubiera presentado un literato como el Sr. Menéndez y Pelayo con 
el gusto que es de suponer, como antes había suscrito las propuestas hechas en favor de Miguel 
Costa y en favor mío. 

Y menos mal que la Comunión política no hizo comulgar, al menos por esa vez, con ruedas de 

molino, sino con un literato muy merecedor del obsequio y distinción que se le tributaba.”700 
 

Ara, però, que se li concedia aquest bell honor sembla que arribava en un moment 

d’apatia i de desencís, en què el poeta havia reflexionat sobre els embats de la vida i, 

potser encara abatut per la mort de la seva filla Teresa, ja no ambicionava aquest tipus 

de glòria mundana.  

Després d’haver passat uns mesos ensopit en el record de les roses perdudes i 

absorbit entre la muntanya de papers de l’Audiència, l’estiu de 1904, esperonat per 

l’encàrrec de L’Avenç de confegir un volumet de poesies catalanes, Joan Alcover 

reprengué la lira abandonada a l’ombra assolellada dels dies d’agost i de setembre en la 

calma estiuenca de la casa de Cor Marí. Aquells dies de remoreig suau i de placidesa 

encantada, Joan Alcover polsà de bell nou la lira i la Nova musa, bastida d’aromes 

populars, l’acaronà amb els ritmes de L’ermità qui capta, de La Serra... Però Joan 

Alcover no arribà a confeccionar el volum de poesies catalanes per a L’Avenç, tal com li 

havien demanat. Tal vegada l’encàrrec fou l’esperó que l’impulsà a bastir el llibre Cap 

al tard, que anava confeccionant de manera lenta i pausada quan sentia vibrar la veu de 

la Musa entre passeig i passeig pel Born o per la murada o en el silenci de l’Audiència. 

                                                 
700 ESPINILLA (pseudònim de Joan Lluís ESTELRICH): “Menéndez y Pelayo y Juan Alcover”, La Última 
Hora (12  d’abril de 1921). 
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Domènec Guansé, que perfilà el retrat del poeta, explicà com treballava en el procés de 

la creació poètica: 

 
“Tota l’obra de Joan Alcover és el resultat d’una gran gestació interna. No es posava mai davant de 
les quartilles sense saber què diria. Els seus versos són gairebé elaborats de memòria. Vers per 
vers, estrofa per estrofa, els anava polint mentalment. Tot al contrari de Maragall, el gran romàntic, 
no fiava res a la febre de la inspiració momentània. Els versos no els escrivia fins que en la seva 
ment els tenia ja compostos, amb aquella nitidesa de forma, amb aquella densitat marmòrea, que fa 
dir a Gabriel Alomar que els versos d’Alcover tenen les tres dimensions. Després, quan els tenia 
mentalment cisellats, agafava un plec de paper segellat, el plegava curosament per la meitat, i els 
escrivia amb la seva magnífica lletra clara i perfilada. Així, en els seus manuscrits, no pot veure-

s’hi gairebé cap correcció.”701 
 

També Josep M. de Sagarra afirmava que els poemes de Joan Alcover “es formen 

amb lentitud. Un gust depurat selecciona les paraules. Va madurant a la memòria les 

seves estrofes. Per això els poemes de Joan Alcover donen la sensació d’una font 

translúcida. La vida que hi ha en un vers és el resultat d’una sèrie de moments viscuts, 

d’un seguit de sensacions i pensaments de l’autor, en una expressió que podríem dir-ne 

marmòria i palpitant de vida alhora.” Sagarra, impressionat pel batec dels versos de 

Joan Alcover, assegurava que la seva poesia, “pel gruix de síntesi humana” que té, “ens 

nodreix espiritualment i ens posa en un contacte més íntim amb nosaltres mateixos.”702  

Capficat en aquest projecte de L’Avenç, potser Joan Alcover canvià d’opinió i, a 

darrera hora, preferí aplegar en un volumet les proses escrites en català, que veurien la 

llum a final d’aquell any703 a la Biblioteca Popular de L’Avenç, sota el nom d’Art i 

Literatura. L’opuscle reunia en el número trenta-u d’aquesta col·lecció les conferències 

Humanització de l’art (1904), La llengua materna (1903), Capella de Manacor (1901) i 

Jeroni Rosselló (1900). Quan Narcís Oller llegí el volumet d’Art i Literatura sentí 

créixer l’admiració que ja sentia per Joan Alcover. Humanització de l’art l’havia 

corprès de tal manera que no sabé estar-se de felicitar l’orador que tan bona prosa havia 

sabut compondre en aquell petit volum. I, així, el 28 de desembre de 1904 li envià una 

carta que li deia: 

 
“Molt volgut amich: son tan pocas las obras qu’un llegeix ab ver encís y que deixen al lector la 
satisfacció íntima de poder admirar á tutiplè al autor, que ni que volgués, no podria pas resistir jo 
avuy el fort impuls que sento d’aplaudir frenéticament á qui’m proporcioná ahir la delectació 
suprema de llegir els discursos continguts en el tomet de V[ost]è [que] ha donat L’Avenç ab títol 

                                                 
701 Vegeu Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, Revista de Catalunya, núm. IV (II, 1926), pàg. 599. 
702 Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, La Publicitat. Retall sense data, conservat a l’ARM-JA. 
703 Vegeu com la carta de Miquel Costa de 15 de desembre de 1904 a Joan Lluís Estelrich suggereix la 
data aproximada en què degué aparèixer el volum Art i Literatura. Miquel COSTA I LLOBERA: Epistolari de 
Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich, a cura de Bartomeu Torres GOST 
(Mallorca: Editorial Moll, 1985), pàg. 174-175. 
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d’Art y Literatura. Que Déu li pagui la caritat y li dongui molts anys de vida per a anar fent 
semblants obras. Vostè, que sap pensar y escriure com pochs saben ferho á Espanya, que té un 
concepte tan clar de l’art y un modo tan hermós y conclohent d’exposar la bona doctrina, en 
aquests moments de confusió y desordre que desencaminan al actual jovent, pot fer un gran bé, no 
ha de callar tant, ha d’escriure ó predicar més en be de la civilisació y la patria. Els qu’estimém 
tant á Catalunya n’hi seriam grats y tots á una l’aplaudirian ab las duas mans com l’aplaudeix 
avuy, desitjantli bon any nou aquest vell amich y cada dia més admirador de V[ost]è q[ue] b[esa] 
l[a] m[a]. 

         Narcís Oller”704 
 
 Joan Alcover ―segons digué Domènec i Guansé― elaborava els seus discursos 

de manera semblats als seus versos. I, encara que tenia “dots d’improvisador”, “no volia 

lliurar-se a aquest deport. Tot, gest, paraula, veu, tot era estudiat, preparat i controlat. 

No creia que per això s’esbravés” “la sinceritat i l’emoció. Així, contràriament, la 

paraula es feia precisa i el contingut dels paràgrafs més dens.”705 

El primer dia de setembre el poeta volgué correspondre a l’amic Àngel Ruiz Pablo 

el gest de gratitud que havia tengut amb ell en felicitar-lo pels seus darrers escrits i pel 

títol d’Acadèmic, que recentment l’Acadèmia Espanyola li havia atorgat. Amb gest 

humil, li assegurava que no havia ambicionat mai tal honor. Potser Joan Alcover parlava 

en nom de la modèstia i amb certa apatia o desencant restava importància als seus èxits i 

a les seves darreres publicacions (El voltor de Miramar aparegut a Il·lustració 

Catalana706 i la traducció al castellà d’alguns fragments d’Humanització de l’art a la 

Revista Contemporánea). Així mateix, assegurava a l’amic de Menorca que aquells dies 

d’estiu havia despenjat la lira mig oblidada: 

 
“En una de sus cartas me daba usted tres enhorabuenas: por el nombramiento de correspondiente 

de la Academia Española (título jamás ambicionado, que me sorprendió no poco), por El voltor de 
Miramar, publicado en la Ilustració Catalana, y por mi conferencia Humanización del arte, en el 
Ateneo Barcelonès. De la conferencia le envío a usted por este correo una traducción castellana que 
ha salido en la Revista Contemporánea y otros periódicos. La traducción no es mía ni fué revisada 
por mí. El original no lo tengo. Está en Barcelona. [...] 

Ja sabrá usted que Oliver ha trasladado su residencia a Barcelona, donde forma parte de la 
Redacción del Brusi. 

Yo he descolgado estos días la lira, olvidada tiempo hacía. Tengo el compromiso de completar mi 
tomito de poesías catalanas para la biblioteca de L’Avenç, y he aprovechado el corto vagar de mis 

vacaciones a medias para ir escribiendo algunas páginas de versos.”707 
 

L’ERMITÀ QUI CAPTA 
 

                                                 
704 Carta de Narcís Oller a Joan Alcover [ARM-JA, 337]. Publicada a Pere ROSSELLÓ BOVER: “Cartes de 
Narcís Oller a Joan Alcover”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 49 (1993), pàg. 441-448. 
705 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, op. cit., pàg. 600. 
706 Ilustració Catalana, 10 de gener de 1904. També va aparèixer al Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, número 295, tom X, octubre de 1904, pàg. 341-349. 
707 Carta de Joan Alcover de l’1 de setembre de 1904 a Àngel Ruiz Pablo. Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 767. 
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Joan Alcover, en ser sol·licitat a les pàgines de L’Avenç, degué sentir bullir la febre 

de la inspiració poètica que li corria per les venes. Aquell estiu, aixoplugat a la casa de 

Cor Marí, vora l’aroma dels pins i el salobre del mar, mentre escoltava de bell nou la 

veu de la musa que el reclamava amb furiosa impaciència, li entrà “un ram d’enyorança 

de l’escenari rústic, impregnat”708 dels seus records personals. Atalaiat en aquest 

paisatge de blavors esquerpes, el seu esperit contemplatiu sentí “un desig concupiscent 

de llibertat i de comunicació directa amb la naturalesa”709, que fructificà, a poc a poc, 

amb les Cançons de la Serra. Encara imbuït per la teoria de la contemplació, exposada a 

Humanització de l’art, deixà fluir la veu de la inspiració poètica pels versos de L’ermità 

qui capta i, com féu Blaquerna, es mostrà decidit a contemplar aquella naturalesa 

prodigiosa, a fusionar-se amb ella i a plasmar-la en els seus versos. 

Capficat en la pruïja de la creació, a L’ermità qui capta reflexionà sobre la Poesia, 

on el poeta maldava per descobrir l’essencial poètic, que emanava de la seva ànima, 

naturalment contemplativa, i el portava a penetrar en el cor de l’home i de la naturalesa. 

Impulsat per la força lírica de Baudelaire, s’afanyà per establir una nova relació amb la 

Poesia. Recordava els versos d’Élévation, on el Poeta s’esforçava per beure el foc de la 

inspiració en la immensitat pregona de l’horitzó i s’allunyava de la realitat per purificar-

se “en l’aire i en l’atzur.” Però l’esperit poètic de Joan Alcover endevinava el Poeta que 

volia emular com un ermità que baixa de l’altura per conèixer més de prop la realitat 

humana i la gent que es congria per la contrada del seu heretatge, d’on anhela recollir 

engrunes d’afecte. A L’ermità qui capta, el Poeta no aspirava ser com L’albatros, el 

magne ocell de Baudelaire, que només ateny la plenitud del seu vol en les altures de 

l’èter, sinó un captaire que tresca la terra del seu voltant i entra, casa per casa, per 

amarar-se de les tremolors humanes.  

Joan Alcover, davant aquella naturalesa de sols ponentins, sentia el misteri poètic 

que la contemplació del paisatge de blavors intenses i la lectura de les melodies de Les 

flors del mal li havien despertat. Els versos decasíl·labs de L’ermità qui capta traspuen 

l’encís baudelerià de Les flors del mal com un vast camp de sensualitat i de bellesa, de 

calma i de voluptat que li suggerien imatges noves del quefer poètic. Així, si el poeta-

albatros de Baudelaire es considerava el rei de l’atzur, que vivia exiliat a la terra i era 

escarnit pels mariners indoctes, el poeta-ermità de Joan Alcover era un viatger humil i 

solitari, que compartia les alegries i les penes de la gent que li obria les portes. I, si 

                                                 
708 Joan ALCOVER: “Al lector”, dins Cap al tard, OC, pàg. 3. 
709 Ibídem, pàg. 3. 
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alguna vegada trobava la porta tancada, símbol de la incomunicació del Poeta amb la 

vida quotidiana, s’hi resignava, perquè havia après “la dolcesa d’esser humil davant la 

porta closa.” Joan Alcover, immers en les aigües poètiques del seu jo més profund, 

trobà la correspondència immediata de la creació artística que perseguia en el símbol o 

en la imatge de l’ermità que tresca per la muntanya. Aquest per a Joan Alcover és la 

figura romàntica del Poeta que no viu tancat dalt de la torre d’ivori, aïllat de la gent i 

dedicat a la fruïció superba de l’Art per l’Art, ans al contrari: és el poeta-ermità que 

baixa de l’altura per conèixer de prop l’essència de vida que es congria al seu entorn i 

cerca en la gent de la contrada el batec humà per compartir totes les seves emocions: 

 
 “Hoste só de l’altura; és mon ofici 
 de casa en casa demanar almoina, 
 per tota la l’encontrada a on els ecos 
 de l’ermitatge tremolant arriben.” (PC, 185) 
 

El poeta-ermità mira la blavor del seu entorn i, sadollat de llum pura, s’adona que, 

contràriament a Baudelaire, no accepta la creació poètica com una religió al marge de la 

realitat, sinó que anhela penetrar l’ànima humana per copsar el misteri de la vida, tal 

com havia defensat a Humanització de l’art.  Mes aquest “hoste de l’altura”, que 

“saluda els nius humans” i coneix pam a pam els viaranys del seu terme, era el vident 

que percep el sentit ocult de les coses i dels éssers. Era el Poeta que ha vist “quelcom 

que els viatgers no veuen”, car hi passen indiferents sense poder endevinar els misteris 

que s’amaguen en els plecs més recòndits de la natura. Ara, però, Joan Alcover 

s’acostava a l’ideal poètic que Baudelaire proposava a Élévation, atès que el poeta-

ermità volia “estendre pels amples horitzons de la muntanya l’esguard contemplatiu” 

per sobrevolar la vida, per copsar el llenguatge inefable de les flors, per esbrinar el 

misteri de l’univers i conèixer “la clapa de verdor si és blat o és ordi.” Perquè només 

“escorcollant cosa per cosa”, l’artista es prepara per llançar-se a vol d’ocell a la 

contemplació de les destinacions humanes que l’han de guiar a la creació poètica, ben 

convençut que, amb el coneixement assolit durant l’itinerari, no “s’esvairà el misteri” 

que s’abriga al fons de cada cosa.  

Amb la lucidesa dels elegits i amb la clarividència dels visionaris, com ho eren els 

poetes romàntics i els simbolistes, Joan Alcover sabia ―com havia defensat a 

Humanització de l’art― que “L’art és, abans que tot, contemplació desinteressada i 

pura.” I sabia que la Poesia naix d’aquest acte de contemplació amb el qual el Poeta, 

assedegat de llum i de coneixement, aprofundeix en la vida dels éssers i en el paisatge 
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que l’envolta, capta l’essència del cor humà i, un cop n’ha assimilat les vivències, se’n 

torna al cim de l’alta ermita, ric de tot el que ha assaborit per convertir-les en Art. Així, 

en el clamor del capvespre, inspirat per la musa del pensament artístic, el poeta es deia a 

si mateix: 

 
  “Si vols estendre 
pels amples horitzons de la muntanya 
l’esguard contemplatiu, ans de pujar-hi 
recorre pam a pam tota la terra 
que des del cim dominaràs; atura’t 
al comellar, al bosc; guaita la mina, 
saluda els nius humans; vulles conèixer 
la clapa de verdor si és blat o és ordi; 
i aixís, escorcollant cosa per cosa, 
a la contemplació ton ull prepara. 
 
No per això s’esvairà el misteri, 
del fons de tota cosa inseparable; 
si avança la claror, l’ombra recula, 
com més va reculant més imponenta.”   (PC, 185-186) 
 

En aquestes versos de L’ermità qui capta Joan Alcover reprenia les notes musicals 

del pensament de Goethe, que deia: “Si vols avançar sempre en l’Infinit, recorre tots els 

àmbits del Finit.”710 La contemplació per a Joan Alcover, com havia exposat a 

Humanització de l’art, és l’única forma de posseir la realitat en tota la seva magnitud. 

És el fi primordial de la vida, que desperta la consciència de l’home i eleva el seu 

esperit vers els espais més llunyans de l’horitzó, vers els confins estelats de l’Art. 

D’aquest anhel romàntic de contemplació, volia viure el Poeta a L’ermità qui capta. Per 

la ment somniadora de Joan Alcover també fulgurava com una harmonia la flama 

resplendent de la poètica de Novalis, que afirmava que la Poesia és “contemplació del 

món com a contemplació d’un gran ànim, autoconsciència de l’univers.”711 

Amb la consciència il·luminada per l’esperit de la contemplació, l’ermità-poeta 

s’adonava que abans “lliscava l’esguard indiferent” sobre la realitat. Però ara, que havia 

assolit aquest coneixement profund de la vida, l’ermità-poeta havia après a estimar i a 

compartir el seu dolor amb la gent de la contrada. Perquè  

 
...“ara  

    cada llum és un nom, una vivenda 
    on he segut a dessuar, a l’ombra”...   (PC, 186) 
 

                                                 
710 Traducció  de Joan MARAGALL: Pensaments de GOETHE, dins Obres Completes, volum 1 (Barcelona: 
Editorial Selecta, 1981), pàg. 423. 
711 NOVALIS: Fragments, a cura de Robert CANER-LIESE (Barcelona: Quaderns Crema, 1998), p. 153 
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Al llarg d’aquest itinerari introspectiu, el poeta endevinà que s’havia produït un 

canvi en el seu interior: s’adonà que abans la seva relació amb la Poesia era un simple 

joc artificiós, dictat per la Musa de l’enginy. Mes ara, amb la nova Poesia, que li dictava 

la Musa del sentiment, la seva mirada assolia la plenitud de la visió, perquè havia 

penetrat, “com aigua dins l’esponja, en la fonda expressió de la natura.” Joan Alcover, 

abrusat pel desig de creació poètica, havia polsat a L’ermità qui capta les notes musicals 

que defensà a Humanització de l’art. En la nova poesia de Joan Alcover, dictada per la 

Musa de la sinceritat, emergien algunes ressonàncies poètiques del pensament de 

Goethe, que volgué unir Poesia i Veritat, car el nostre poeta devia conservar intactes en 

el pou de la seva memòria les paraules del poeta alemany: 

 
 “Allò que en l’obra d’art encanta al profà com a natural, no ve de la natura exterior, sinó de la 
natura interior: és dir, de l’humà de l’artista.” 
 “No coneixem el món sinó per la seva relació amb l’home; i no volem altre art sinó aquell que 

expressa aquesta relació.”712  
 

Joan Alcover, embriagat de les clarors divines que vessava aquell paisatge irisat 

de perfums, culminà l’itinerari pel camí de la reflexió poètica i se’n tornà a la cambra 

silenciosa de Cor Marí, ric de tot el que havia après amb la contemplació de la 

naturalesa. La seva ploma, amarada de vius sentiments, lliscava cadenciosa sobre el 

paper i els versos de L’ermità qui capta brollaven vigorosos de la seva mà febrosa, 

encara que el poema no veuria la llum fins al 1905 a Ilustració Catalana.713 

 

LA SERRA 

 
Aquells dies d’estiu abrusador de 1904 el poeta esplaià la seva ànima 

contemplativa per la contrada de Gènova i va reprendre el contacte amb la seva lira, 

segons indicà a Àngel Ruiz i Pablo en la carta de l’1 de setembre d’aquest any: 

 
  “Yo he descolgado estos días la lira, olvidada tiempo hacía. Tengo el compromiso de completar 
mi tomito de poesías catalanas para la biblioteca de L’Avenç, y he aprovechado el corto vagar de 

mis vacaciones a medias para ir escribiendo algunas páginas de versos.”714 
 
 Tot fa pensar que La Serra és un dels fruits d’aquesta represa de poesies 

catalanes que Joan Alcover assegura va enfilar l’estiu de 1904.715 Potser uns dies més 

                                                 
712 Pensament de GOETHE, op. cit., pàg. 434. 
713 Ilustració Catalana, 102 (14 de maig de 1905), pàg. 307. 
714 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 767. 
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tard en retornar a Palma o potser des de Gènova mateix, el poeta, que escrivia quan ja 

tenia el poema ben elaborat dins la seva ment, recordà la imatge idíl·lica que sovint 

albirava de la finestra estant de la casa del carrer de Sant Alonso.716 Llavors en la 

solitud de la cambra, quan estenia la mirada per damunt la ciutat, tota encesa de llums, 

atalaiava a la llunyania la cadena de puigs gegantins que travessa l’illa i la seva ànima, 

corpresa per la bellesa idíl·lica d’aquell paisatge, s’enfonsava per la blavor llunyana de 

la Serra immensa, d’on sortia una cançó. Capficat en aquesta visió lírica, recordà, 

admirat, la remor d’una antiga tonada (“Copeo, copeo, copeo traïdor:/ roseta 

encarnada,/ si t’he agraviada/ jo et deman perdó...”). Era una melodia popular que la 

ment del poeta associava a una escena familiar de la infantesa. Era la veu de la musa 

popular que li retornava l’estrofa perfumada de records d’aquesta melodia, que el poeta 

havia sentit dels llavis d’una minyona vella de casa seva quan agombolava amb jocs de 

tendresa efusiva la seva germana Josepa.717 Recordava la petita Josepa damunt la falda 

de la teta, que l’acaronava amb aquestes notes que solien acompanyar un ball popular 

mallorquí. Del fons de la memòria escoltava, meravellat, aquesta melodia en la seva 

ment fantasiosa, que l’acariciava com el brunzir d’una abella vora l’oïda amb els ritmes 

d’antiga enyorança i li dictava els mots de La Serra. I, una mica d’esma, com si parlàs 

en veu alta, el poeta es demanà, mig corprès pel so d’aquelles cadències: 

                                                                                                                                               
715 Miquel Ferrà que creu que La Serra fou escrita poc temps després de La Balanguera, però Jaume 
Vidal Alcover dubta que el poeta l’escrivís a principis de 1903. En canvi, Antoni Comas apunta que la 
seva redacció no pot ser posterior a l’estiu de 1904. 
716 Llorenç Riber, que habitualment assistia a les tertúlies literàries que Joan Alcover oferia cada 
diumenge a casa seva, situada al carrer de Sant Alonso, número 60, assenyalà que, al poeta, li agradava 
mostrar als seus convidats la finestra, des de la qual es veia la Serra de Tramuntana i el Puig del Galatzó 
que suraven a la llunyania part damunt dels campanars de la ciutat: “A la casa pairal de Joan Alcover, per 
un passadís poblat, com per ombres benignes, de retrats familiars, hi ha una finestra alta i ampla, que ell 
complaïa’s d’obrir per mostrar als visitants el bellesguard que, d’allà estant, s’albira. En primer terme, 
emergint d’entre palmeres i sobreeixint del clos del verger conventual, el cloqueret de les monges de Santa 
Clara, gairebé sempre seguit campanejant. (Aquest cloqueret arrauxava de sons argentins com a gotes de 
pluja primerenca la gravetat dels silencis i de les converses doctes de la tertúlia dominical.) Un poc més 
enllà, la mole monstruosa de la Catedral, de color de rosa seca. I més al fons, engrunant amb sa grandesa 
pètrea el campanar de la parròquia de Santa Creu, la testa calba i nua del Puig de Galatzó, un dels gegants 
majors de l’Illa; i la llarga estesa de la serra, ingràvida com un núvol blau i més fina que una randa. De 
cara a aquest magnífic escenari, a aquest imperi de blavors esquerpes, Joan Alcover sentí bullir en ses 
entranyes el mos nou de la seva darrera producció. L’ànima de Joan Alcover fou com un jardí marcit que 
es reviscola sota un xàfec.” Llorenç RIBER: “Entorn de la vida i de l’obra de Joan Alcover. IV i darrer.” La 
Veu de Catalunya (21 de març de 1926).  
717 Joan Alcover anota que no sap com segueix aquesta cançó. Assegura segons diu a la nota de La 
Serra que fa “molts d’anys la sentia cantar amb la tonada del copeo, ball popular mallorquí, a una vella 
minyona de casa, fent saltar sobre els genolls una germana meva, entre esclats de tendresa efusiva i 
juganera. No en tenc altra notícia. Calia una glossa pagesa qualsevol, com a nota inicial de La Serra, i vaig 
escollir aquesta, ungida amb el record de ma germana, que morí molt nina, i d’aquella teta de pell bruna i 
aspecte selvàtic, entranyablement amorosida per l’infantó que agombolava.” Joan ALCOVER: “Notes a les 
poesies catalanes”, OC, pàg. 130. 
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  “Qui me du l’estrofa, plena de perfums 
  abella brunzenta de la soledat?... (PC, 179) 
 
Llavors a La Serra la cançó harmoniosa es converteix en la visió d’una camperola, 

que dóna la resposta a la pregunta retòrica que el poeta, enamorat de l’escenari rústic, de 

la naturalesa idíl·lica, cercava amb fretura com quelcom d’enigmàtic i misteriós: 

 
  “Jo vénc a parlar-te d’una vida d’or, 
  de la vida lliure que enyora ton cor; 
  som la camperola que presents te du, 
  jo vénc de la serra, mes no som per tu.”   (PC, 179) 

  
A La Serra el poeta contempla aquesta pagesa, sorgida com una visió del fons de la 

muntanya, que venia a parlar-li d’una felicitat de plenitud inassolible, des d’una òptica 

idealitzada pel poeta ciutadà i burgès, que era Joan Alcover. Encara en la seva ment 

suraven les imatges del mite de la vida d’or, que temps enrere havia llegit en les poesies 

bucòliques de Teòcrit, en les Geòrgiques de Virgili i en les Odes d’Horaci. Aquesta 

visió idíl·lica que Joan Alcover dibuixa a La Serra  troba el seu paradigma en uns 

versos de Les préludes de Lamartine, “Ô vallons paternels! doux champs!...”, on el 

poeta francès evoca els seus orígens rústics i la seva infantesa que es desenvolupà en 

plena naturalesa. Mes aquesta pagesa, que als ulls del poeta era la flor de la muntanya i 

“la sanitosa flaire de la pagesia”, representa l’ideal de vida lliure de la primitiva ruralia 

de Mallorca i l’ànima de la pàtria, que conserva les tradicions populars. Seduït per la 

bellesa rústica d’aquesta camperola, que perfila amb el cos cisellat com una vespa, el 

poeta s’exclama emocionat: 

 
  “Oh flor de muntanya, fina morenor, 
  o la pageseta que és una pintura 
       i té la cintura 
       com un gerricó!”  (PC, 179)   
 
 Aquesta visió pura que ve de “l’esquerpa cadena de puig gegantins” és la “flor 

de rustiquesa” que li du “l’enyorança de la jovenesa”, d’una època encantada, d’una 

època esvaïda, en què el poeta fruïa de les aromes d’aquesta placidesa idíl·lica amb els 

seus germans. Amb els ulls de la memòria, de la finestra estant enfocà la mirada sobre 

aquest escenari rústic, que es presentava al poeta com un paradís perdut, que Antoni 

Comas situa a la possessió de Son Martí, a Calvià. Segons Antoni Comas, “L’escenari 

rústic de la temptació edènica de La Serra sembla que cal identificar-lo amb la 

possessió de Son Martí a Calvià que és el mateix de La relíquia i el mateix que surt a 

Humanització de l’art. A aquesta possessió, que estava en plet, la família Alcover 
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tenia possibilitats d’anar-hi pel càrrec que tenia el pare a l’Audiència.”718 Però el Dr. 

Antoni Comas no explica d’on va treure aquesta informació en la qual fonamenta la 

teoria que el poeta a La Serra evoca un passatge de la seva infantesa emmarcat en 

aquest escenari de Son Martí (Calvià). D’ençà que el professor exposà aquesta hipòtesi, 

una llarga tradició l’ha anat acompanyant fins ara, sense que pugui ser demostrada. 

Aquest escenari vendria corroborat pel fet que, des de la finestra estant de la casa del 

carrer de Sant Alonso, el poeta veia el Puig de Galatzó, situat a prop de la possessió de 

Son Martí.  En atalaiar des de casa seva aquesta muntanya, hauria fet pensar a Antoni 

Comas que l’imaginari del poeta associava la visió del Puig de Galatzó amb la possessió 

de Son Martí per la seva proximitat geogràfica i potser per la informació d’algú que 

avalà el fet que el poeta, d’infant, anava per aquesta possessió algun festiu amb els seus 

pares i els seus germans. Tot seguint les tesis d’Antoni Comas, Jaume Vidal Alcover 

també es féu ressò d’aquesta teoria, que recull a les pàgines d’Alguns comentaris a 

alguns poemes de Joan Alcover.719  

Tanmateix, l’escenari d’aquest record d’infantesa a La Serra podria ser son Martí, 

però també podria ser algun altre lloc ben conegut de Joan Alcover, com els paratges de 

Gènova o els voltants de Sóller, que sovintejà durant la infantesa i la seva joventut. 

D’altra banda, els records que el poeta recrea de forma literària a La Serra responen més 

a l’àmbit del poeta adult que a la visió del món de la infantesa. Però aquest escenari de 

Son Martí queda descartat per a La Relíquia, on també recrea un passatge de la seva 

infantesa, car la referència que hi apareix del “Faune mutilat” pertany a l’escultura de la 

font de “La Casa dels Poetes”, situada a l’espatlla del jardí de la casa de Joan Alcover. 

Quant a l’evocació dels records d’infantesa que Joan Alcover al·ludeix a Humanització 

de l’art, on  diu que “torreja una masia de muntanya” a la qual assistia per jugar amb els 

seus germans i amb altres infants del poble, tot fa pensar que, igualment, podria ser un 

escenari situat a Gènova, on la família del poeta acudia a passar els estius, o un lloc de 

Sóller, on també passava temporades quan era infant i adolescent. 

Tanmateix, podria ser qualsevol altre indret de la Serra i més probablement Sóller, 

on el poeta havia sojornat d’infant. Perquè a Joan Alcover el que li interessa és la 

contemplació del paisatge, el dibuix de la Serra, de la naturalesa de Mallorca, que abasta 

qualsevol racó d’aquesta geografia que duia clavada al cor. En el retrat de la Serra el 

poeta no se surt mai del dibuix global, ans al contrari, en cap moment no es detura en el 

                                                 
718 Antoni COMAS: Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra, op. cit., pàg. 122. 
719 Jaume VIDAL ALCOVER: Estudis de Literatura Catalana Contemporània, op. cit., pàg. 250.  
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concret. Amb aquest traç general del paisatge de la Serra (amb la presència d’una 

pagesa, que serà madona del terme), enfocat per la mirada nostàlgica del poeta, el 

poema assoleix una dimensió universal que perdria si es deturàs en un lloc concret. Per 

aquest motiu, La Serra esdevé el símbol de la ruralia mallorquina que conté tota 

l’essència de la seva tradició i és l’ànima de la pàtria, de Mallorca. En aquest sentit, 

Miquel Dolç a “La Serra mallorquina de Joan Alcover” corroborà aquesta idea 

d’universalitat del poema, sempre immers en la vaguetat escenogràfica, tot intensificant 

la pinzellada essencial de la tradició, de l’ètnia mallorquina:  

 
 “Les imatges es retallen damunt la superfície de la seva memòria amb la mateixa precisió 

que les crestes de la serra damunt el cel de Mallorca: vives, netes, brunyides. [...] La creació 
alcoveriana de la serra i de la noia selvàtica ateny, des del seu primer alè de vida, una 
categoria d’eternitat. La vaguetat de l’escenari i l’absència de noms propis augmenten per elles 
mateixes, fent-lo universal, el poder simbòlic de la representació. No trobem un sol topònim al 
llarg de la successió fulgurant dels hemistiquis de cinc síl·labes. Però s’hi multipliquen els 

detalls, les accions concretes, els trets ètnics i folklòrics, les reminiscències.”720 
 

 El poema La Serra simbolitza l’anhel de vida lliure que el poeta ciutadà enyora, 

però debades s’afanya per atènyer, car cada pic que s’acosta a la jove camperola, vestida 

de pagesa, símbol d’una vida d’or que no és per al poeta, ella es decanta freturosa:  

 
  “Si per amoixar-li la cua penjanta 
  m’inclín a la jove, ella se decanta...”      (PC, 182) 

 
Mes la visió d’aquesta camperola li desvetlla tot un seguit d’estampes de la vida 

quotidiana emmarcades en el món rural. En contemplar aquest escenari rústic, el poeta 

reviu aquelles escenes de la vida pagesa que recordava de la seva infantesa. De sobte, la 

veu voltada de l’aviram, immersa en els quefers casolans de la vida pagesa: rega els 

bellveures, confita codonyes, adoba gonelles o guareix les nafres. Però aquesta pagesa, 

espill del mite de la vida d’or, també s’erigeix en l’emblema de la cultura popular que 

guarda totes les tradicions del poble en el seu pit, puix que “canta codolades / i sap 

contarelles / d’alicorns i fades /i poals florits.” El poeta es feia ressò d’aquell afany 

modernista que pretenia recuperar l’ànima de la pàtria, que Maragall veia encarnada en 

els mites populars i Joan Alcover endevinava en aquesta pagesa, viva representació de 

l’ànima del poble. Aquesta idea de la pàtria concentrada en la pagesia, en la madona de 

                                                 
720 Miquel DOLÇ: “La Serra Mallorquina de Joan Alcover”, dins Miscelanea Barcinonesia (any XII, núm. 
XXXVI, 1973), pàg. 109-125. Reproduït dins Estudis de crítica literaria. De Ramon Llull a Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, de Miquel DOLÇ (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Universitat de les 
Illes Balears, 1994), págs.139-156, [141-144].  
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la possessió mallorquina, és corroborada també per Miquel Dolç que veu aquesta 

pageseta com “la figura central, el símbol femení de l’Illa, la madona.”721 

De la finestra estant, el poeta romàntic recorria amb la mirada penetrant de la 

imaginació tots i cada un dels aspectes de la vida rústica d’aquella contrada de l’illa, 

com l’arribada del pubill a la possessió i el goig del festeig amb la fadrina de la casa. 

Llavors, admirat per aquestes escenes quotidianes de la pagesia, el poeta enfocava la 

mirada en el camí de retorn del pubill, observava amb traç impressionista l’alegre 

despertar de la natura que “esclata en mil saluets” (“el galls desperten, els bous 

pasturen”..., “les dones que renten i la que entrecava”) i participava de la joia d’aquell 

fadrí complagut, car en la seva ànima “tot és una festa que canta d’amor”. Aquesta 

visió, que no s’ajustava a la vida real del món camperol, fou contestada pels 

noucentistes ―segons Jaume Vidal Alcover―, puix que els coneixements que Joan 

Alcover tenia de la pagesia no eren més que els d’un ciutadà que, enamorat de la terra, 

tresca com a excursionista pel paisatge de la serra mallorquina.722  

Però, mentre el poeta s’amarava d’antics perfums d’enyorança i polsava les cordes 

de la seva lira, empès pels ritmes de la nova musa popular, la seva veu s’omplia d’un 

cert regust elegíac. Embadalit a la finestra del seu cor, penetrava la visió idíl·lica 

d’aquest paisatge, bellament transformat en la dolça pagesa que cada pic s’allunyava 

més del poeta i es perdia per dins la serralada convertida “en llum solitari”, perquè sabia 

que tal bellesa li era vedada, que només podia evocar-la amb els ulls de la memòria. 

Comprenia, amb amarga lucidesa, que aquest anhel de vida lliure, que anava associada a 

la joventut perduda, mai no podria ser recuperada, tal com li declarava la pageseta, una 

vegada i una altra: 

 
  “Jo som la pagesa que presents te du; 
  jo vénc de la serra, mes no som per tu.” (PC, 182) 
 
Així, la “visió pura” que venia del fons de la Serra era l’antiga “flor de rustiquesa” 

que li abrivava l’enyorança de la jovenesa deixada enrere. Per aquest motiu, cada 

vegada que metafòricament el poeta s’inclina per abraçar la jove, ella se’n decanta 

en un gest de refús perquè ell ara ja es troba davant un temps irremeiablement perdut i 

irrecuperable. A poc a poc, la visió, sorgida al conjur de la corranda, s’allunyava per 

                                                 
721 Ibídem, pàg. 109-125. 
722 “Els noucentistes li retreien aquests errors: ‘¿Com, el jovent que ve de fer la festejada la nit del 
dissabte, pot trobar, la matinada del diumenge, dones que renten i que entrecaven?’ O: ‘Substituïu 
libèl·lules per falenes: és un mot que no compromet.” Vegeu Jaume VIDAL ALCOVER: “Les literatures de 
Joan Alcover”, op. cit., pàg. 22, nota 20.   
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sempre Serra endins i es confonia dins l’ombra esmaragdina de puigs gegantins 

convertida en un “llumeneret blau” evocació de les rondalles que havia escoltat dels 

llavis de la teta, que atreia en la seva ànima el record de la minyonia. En aquest sentit, 

La Serra troba algunes analogies amb els versos verlerians de La Relíquia, on el jo líric 

enyora el Paradís perdut de la infantesa, simbolitzat en el tros de corda de 

l’engronsadora i on també el poeta alterna els ritmes decasíl·labs, de dos hemistiquis de 

cinc síl·labes cadascun, amb els ritmes pentasíl·labs. 

D’altra banda, la pageseta representa l’ànima de la pàtria: l’esperança que el poeta 

sentia d’atènyer l’esperit de la Musa popular, que servava intacta la memòria col·lectiva 

del poble, expressada en les seves cançons i llegendes, perquè ella (“musa cançonera, 

vella rondallaire”) era la flor exquisida que estojava l’ànima de la pàtria en les seves 

cadències: 

 
  “sou l’exquisidesa, sou l’encantament 
   on l’ànima hi sent 
   de la pàtria mia.”    (PC, 184) 
 
 El jo poètic, immers en el crepuscle de la nit, encara sent la veu argentina d’aquella 

visió enyorada, que es perdia com un eco llunyà per dins la solitud d’aquell fullatge 

verd de l’esquerpa serralada. La ploma del poeta, impulsada per un aire d’antiga 

enyorança, culminava els ritmes verlainerians de La Serra, amb un regust de nostàlgia 

balsàmica. 

Al  bell mig d’aquesta idealització de la vida quotidiana d’aquella Mallorca rural de 

l’època, perfilada en una llarga enumeració d’elements que configuren el seu paisatge i 

la seva gent amb les diverses feines, activitats i festes que s’hi desenvolupaven, hi 

trobam algunes notes negatives que empal·lideixen la mitificació d’aquest paisatge.723 

Així la idealització de la vida pagesa, el mite de la vida d’or, troba el seu contrapunt en 

la irrupció de la mort violenta, fruit de l’egoisme de l’home, de la seva ànsia de poder i 

de la guerra entre germans (expressada en la “soledat feresta / on sembla que udola/ 

d’obscur fratricidi la gòtica gesta”)724, i en la mort natural com a part inherent de la vida 

humana (simbolitzada en el “trilleig de campanes que el vilatge endola; / endolats que 
                                                 
723 Anys més tard, el 1924, arran d’algunes interpretacions errònies que Manuel de Montoliu va fer sobre 
la visió que tenia de la pagesia mallorquina, Joan Alcover aclarí a Miquel Ferrà, en la carta del 12 
d’octubre de 1924, que no havia “donat a entendre mai que volgués identificar-me amb l’ànima popular ni 
inspirar-me en la rusticitat del poble, sinó en la rusticitat de la naturalesa, tal com jo la sent i no com la 
senten els pagesos.” [Arxiu Miquel Ferrà] 
724 Probablement Joan Alcover al·ludeix a les diverses revoltes foranes que tengueren lloc a Mallorca 
durant el segle XV entre els pagesos i la noblesa, estudiades per Josep M. QUADRADO a Forenses y 
Ciudadanos (Valladolid: Editorial Maxtor, 2006; Facsímil de l’edició de Palma: Esteban Trias, 1847). 
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resen i de dos en dos / cap al cementiri segueixen la caixa”). Vet ací com el poeta 

compon una bella panoràmica de la vida, truncada per la mort i per la mà envilida de 

l’home, que apareix aquí com una dissonància que trenca l’harmonia del cosmos, com 

també trobarem en els versos d’El vianant i en els del poema bíblic Henoc.  

 Després d’esplaiar aquells dies d’estiueig a Cor Marí, Joan Alcover potser acabà de 

polir aquestes estrofes a Palma. Algú ha dit que la inspiració li brollava en els moments 

de solitud, quan revisava algun document en el despatx de l’Audiència o en algun dels 

seus passeigs solitaris pel Born o per la murada de Palma. Encara que Joan Alcover 

tenia per costum escriure el poema quan ja l’havia perfilat en la seva ment, La Serra 

―segons paraules de Josep M. de Sagarra― “fou escrita d’un sol cop i sense abandonar 

el contacte de la ploma amb el paper, i això ―que ho sé perquè ell m’ho havia dit― es 

nota en llegir aquesta poesia, s’hi sent com una fresca riuada que no s’estronca de punta 

a punta.”725 Aquest mateix escriptor, corprès per la bellesa idíl·lica d’aquest poema de 

tall horacià o virgilià, assegurava que “en una antologia catalana de tots els temps 

difícilment es trobarà una poesia con La Serra, on s’arreplegui tan íntegrament tota la 

visió d’un món i d’un temps determinat, amb un accent tan viu i amb un sentit humà tan 

ponderat i tan serè.”726 

D’altra banda, Josep M. Capdevila albira alguna analogia entre La Serra i la Mireia 

de Mistral. El crític català associa ambdós poemes pel traç de la composició, pel dibuix 

de la naturalesa i per la presència d’un personatge femení que, en el cas de Joan 

Alcover, és una pagesa jove, anònima, que representa l’essència del món rural. Vegem 

com Capdevila comparava l’essència poètica que batega entre els versos d’ambdós 

poetes en cantar cadascun la bellesa del seu paisatge, una natura idíl·lica que un i altre 

personifiquen en una jove pagesa:  

 
“El Mistral de Mallorca és en Joan Alcover. L’Alcover no és imitador de Mistral; no n’és deixeble; 

però n’és de la família. L’ànima de l’Illa es podria contemplar serenament, sense enyorança, sense 
sortir de si mateixa, en aquelles estrofes on els hemistiquis de sis síl·labes canten amb melodies 
inoblidables. [...] La Mireia de l’Alcover va unida amb la visió de la muntanya mallorquina, com la 

Mireia de Mistral va unida amb la visió de la Crau i la Camarga.”727 
 

                                                 
725 Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, La Publicitat (27 de febrer de 1926), recollit a Revista de 
Catalunya, núm. IV, II, 1926, pàg. 301 i recollit a les Obres Completes de Josep M. de Sagarra, op. cit., 
pàg. 409. 
726 Vegeu Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, Cafè, copa i puro, dins Obres Completes, op. cit., pàg. 
408. 
727 Josep M. CAPDEVILA: “Joan Alcover. VI. Alcover i Mistral”. La Veu de Catalunya (5 de novembre de 
1921). 



 491 

Quan de bell nou encetà les reunions dominicals al saló rosat de casa seva, llegí als 

amics del parnàs les estrofes de La Serra, segons explicà Miquel Ferrà.728 Més tard, 

impulsat pels companys lletraferits, l’envià als Jocs Florals de Barcelona de 1905, amb 

el lema “Mirant enfora”729, on fou guardonada amb la Flor Natural i aplaudida amb gran 

ovació del públic: 

 
“Donat compte del veredicte, s’obrí’l plech que contenía’l nom del poeta premiat ab la FLOR 

NATURAL, que resultà esser En Joan Alcover, literat mallorquí, per la composició titolada La 
Serra (III). 

El nom del autor fou saludat ab un entusiàstich picament de mans que’s feu encara molt més 
gran quan el poeta, després de recullir la flor, que consistía en un pom de Papaver Roeas 
(Roselles), devallà de la estrada pera ferne ofrena a la hermosa dama Na Pelegrina Benet 
d’Alandi, qui acompanyada pels Mantenedors senyors Laporta i Galvany anà a ocupar el trono. 

Acte seguit el mateix poeta dona lectura a la composició premiada, fent una hermosa 
descripció poemàtica de la vida mallorquina, que transporta l’esperit a la Illa daurada. 

Es tan bona la impressió causada per la lectura, que’l públich la corona ab una ovació, obligant 

al autor a repetirla.”730 
 

En aquesta ocasió fou Reina de la Festa la senyora Pelegrina Benet Guarch, 

d’Alandí, una cosina de Rosa Pujol i Guarch, la primera esposa de Joan Alcover. Atesa 

la frecor pastorívola i l’idil·li de “remor èpica i de tragèdia medieval de la terra”731 que 

sura pels versos La Serra, el poema fou qualificat de Mireio mallorquina, segons 

explica Joan Pons i Marquès al pròleg de les Obres Completes de 1951. El poema va 

aparèixer publicat pocs dies després del certamen literari, el 6 de maig de 1905, a les 

pàgines d’El Poble Català i més tard a l’Anuari dels Jocs Florals de Barcelona. 

Per a Miquel Dolç, La Serra és un dels exemples més reeixits de la teoria 

estètica que Joan Alcover havia defensat el 1904 a Humanització de l’art, atès que amb 

aquesta composició “el poeta s’acosta a l’ànima de la col·lectivitat, del poble, no 

precisament per assimilar cegament la seva substància, sense discriminacions, i 

anivellar-se amb els seus usatges, ans per elevar els eterns sentiments humans fins al 

cim de la seva pròpia elegància espiritual, evitant així el divorci entre ‘la inspiració’ 

poètica, que acaba per convertir-se en savi i estèril foc d’artifici, i l’hegemonia 

popularitzant, inevitablement transformada en grotesca degeneració de les qualitats més 

                                                 
728 “És dins aquell salonet que, com anys abans La Balanguera dins el Saló Beethoven, don Joan havia 
llegit tot just acabades d’escriure, als seus amics, corpresos d’emoció, les estrofes magnífiques de la Serra 
i les roents Elegies.” Vegeu: Miquel FERRÀ: “Pròleg” a Joan ALCOVER: OC, pàg. XXVII-XXVIII.   
729 El 16 de març d’aquell 1905 Joan Alcover assabentava a Antoni M. Alcover que havia enviat aquesta 
“poesia a N’En Miquel S. Oliver encarregant-li que abans de dia 15 a les dotze l’encaminàs an el domicili 
del Secretari del Consistori (jo no sabia les senyes) amb el lema i títol: ‘La Serra’ — Mirant enfora.” 
Epistolari Joan Alcover-Antoni M. Alcover, [ARM-ALCOVER-MOLL].  
730 “Acta” dins Jochs Florals de Barcelona (Barcelona: Estampa La Renaixensa, 1905), pàg. 49. 
731 Vegeu Joan PONS I MARQUES: “Introducció” dins Joan ALCOVER: OC, pàg. XXXIV. 



 492 

pures.”732 Joan Alcover, immers en l’òrbita de la Musa popular, reprèn no solament la 

tècnica del vers tradicional sinó també la parla del poble, tot seguint els principis que 

havia defensat a Humanització de l’art: “perquè l’art prosperi, és convenient que 

s’oregi, que perfumi l’atmosfera social i s’incorpori a la vida col·lectiva.”733 Això és 

―a parer de Miquel Dolç― el que Joan Alcover aconseguí fer amb gran senzillesa i 

espontaneïtat amb el seu art comunicatiu: acostar la seva poesia a la gent del poble. 

Tres anys més tard de la publicació de Cap al tard, el 1912, Joan Alcover al 

pròleg de Sol ixent, de Llorenç Riber, explicava la seva visió sobre la puresa i l’essència 

de l’Illa, que veia representada en la pagesia mallorquina, en la madona d’una possessió, 

en la figura femenina de la pageseta, com la que dibuixa a La Serra, a la qual albirava 

com la depositària de les tradicions insulars: 

 
“En el cor de les nostres muntanyes queden encara exemplars d’una noble raça pagesa. La figura 

més típica n’era la Madona de la masia solitària. No sé quina simplicitat aristocràtica, quina casta 
dolçor, quina senzilla garridesa de fesomia, d’ànima, de llenguatge, semblaven fer-ne la depositària 
de les més pures tradicions insulars. Mirava a prop amb ulls vigilants i mirava lluny amb ulls 
somniadors. Era la musa representativa del petit món que presidia, compartint la dignitat patriarcal 
del seu home, qui tenia el tractament d’Honor. El drama silenciós de la natura, sempre el mateix i 

sempre variat, li parlava de Déu i mantenia el repòs i l’altesa del seu pensament.”734 
 

 
MORÍ JOVE 
 

La roda del temps girava implacable sobre la roqueta d’aquella Mallorca, que es 

deixondia mig ensopida, mig peresosa del marasme cultural. El 4 de novembre de 1904, 

quan les fulles es movien al so de l’oratge capvespral i el sol apagat cobria de tristesa el 

cor de Joan Alcover, que sovint recordava els seus morts vers el camí de les Quatre 

Campanes, la poetessa Emília Sureda, encara a la flor de la vida, deixava aquest món 

per fer el mateix camí que havien fet l’esposa i la filla del nostre poeta. Però la mort que 

no mira el color ni l’edat de la poncella que arrabassa, la segà per dur-la al jardí etern, 

on les flors no es mustien mai. Emília Sureda tenia trenta-nou anys i deixava en el 

calaix un cabal de poesia inèdita i alguns amics en el desconsol. Maria Antònia Salvà i 

Mateu Obrador, que l’havien estimat de manera especial, van plànyer la seva pèrdua 

amb fonda enyorança i amb llàgrimes de nostàlgia.  

                                                 
732 Miquel DOLÇ: “La Serra Mallorquina de Joan Alcover”, dins Miscelanea Barcinonesia, op. cit., pàg. 
109-125. 
733 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 222.  
734 Joan ALCOVER: “Pròleg a Sol ixent”, OC, pàg. 320. També citat per Miquel DOLÇ: “La Serra 
Mallorquina de Joan Alcover”, dins Miscelanea Barcinonesia, op. cit., pàg. 111. 
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 Fou llavors que, en el calor poètic de les tertúlies dominicals, que s’aplegaven 

entorn del gest polit i fi de Joan Alcover, sorgí la idea de confeccionar un volumet amb 

les poesies que Emília Sureda i Bimet havia deixat guardades en un calaix. Però Mateu 

Obrador, que sabia com la poetessa morta anhelava veure-les publicades, s’afanyà, per 

amistat sincera amb la finada, per mirar de confeccionar l’aplec de les seves Poesies 

mallorquines. El volum aniria acompanyat amb un pròleg encomiàstic del seu mentor i 

amic Mateu Obrador, amb el gruix de les poesies inèdites i amb les endreces dels 

diferents poetes (Maria Antònia Salvà, Joan Alcover, Miquel Costa...) que li van dedicar 

per amistat sincera.  

Joan Alcover dibuixà, vers a vers, amb traç impressionista el retrat d’Emília Sureda 

a Morí jove, que anys a venir incorporaria entre les endreces de Cap al tard. Empès pel 

record d’aquesta poetessa, humil i delicada, perfilà la mirada encensada i reflexiva dels 

seus ulls, que parlaven interiorment “com un eco de murmulls.” El poeta albirava la 

seva gentil jovenesa i, com un visionari, endevinava que no es mirava en l’espill de la 

vanitat ni de la glòria mundana, sinó que “duia en el mirall del cor / reflectida / la 

bellesa que no mor”, la bellesa eterna de l’esperit. Amb la seva lira, senzilla i espiritual, 

cantava d’esma “com el rossinyol”, “corpresa per la febre de l’instint”. I amb el cant 

humil, que vessava del seu cor caritatiu, “duia al pobre i al malalt” bàlsams de perfums i 

de conhort. El poeta, que resseguia el perfil espiritual de la poetessa finada cop en sec 

en plena joventut, es deixava seduir per la seva graciosa virtut que brillava de bondat i 

de bellesa, com una donna angelicatta, sense que ella se n’adonés, perquè la seva 

humilitat li ho vedava. Ningú com ella segons Joan Alcover havia sabut cantar, 

banyada d’inspiració, la bellesa de la natura “del temps de la creació.” Joan Alcover, 

que per aquells dies sentia l’encís de la Musa popular com quelcom diví i renovador, 

endevinava que la mort d’Emília Sureda, per força, havia de suposar una gran pèrdua 

per aquella natura, que havia cobrat vida nova en els seus cants encisadors, car 

regalimaven tota la saba de la llengua de la infantesa. Es mirà en l’espill d’Emília 

Sureda i observà que, en deixar “la llengua apresa” per glossar “la vida pagesa” amb la 

llengua materna, se li “despertà la poesia / que dormia / al fons de son esperit.”  

Emília Sureda “morí jove”, però Joan Alcover entenia que aquest era el “dolorós 

privilegi dels electes”. Endevinava que el seu exemple espiritual, que s’expandia dins 

l’esguard enyorós de tots els qui somniaven desperts, seria estotjat dins la cambra dels 

poetes elegits. Morí jove acompanyà el volum de Poesies mallorquines d’Emília 

Sureda, que no veuria la llum fins al 1905, en un emotiu homenatge en què els poetes 
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mallorquins evocaren amb nostàlgia la poetessa morta. Mateu Obrador afirmava al final 

del pròleg d’aquest aplec que “Els poetes, sos feels amichs, la varen plànyer. Els seus 

‘planys d’amistat’ acompanyen, dins aquest llibre, les cansons de la enyorada amiga 

morta.”735 Maria Antònia Salvà, amb les proses Complanta per Emília Sureda, els 

versos elegíacs In memoriam Emília Sureda, que va compondre el mateix dia de la seva 

mort, i el sonet Record, figurà al costat de Miquel Costa, amb Tribut a la bona memòria 

de n’Emília Sureda, i de Joan Alcover, amb Morí jove: tots tres poetes s’afegiren als 

planys versificats per acompanyar les trenta-sis cançons de l’amiga morta. Amb el 

poema Morí jove, Joan Alcover va associar-se “al tribut afectuós que els poetes 

mallorquins dedicaren a la gentil Emília Sureda, fent-li guarda d’honor en el llibre 

pòstum on foren recollides les composicions que tant feien esperar de son enginy 

poètic.”736  

 

TERCER CENTENARI DE DO� QUIJOTE DE LA MA�CHA 
 
 Arribà la primavera de 1905 i Joan Alcover, com solia fer adesiara, organitzà 

amb els seus amics Miquel Costa i Joan Rosselló una excursió per Puigpunyent i pel 

Puig de Galatzó. L’11 d’abril, quan el paisatge es cobria amb el nou mantell primaveral, 

el tres amics escriptors, acompanyats pel rector Reynés, partiren amb carros estirats per 

someres cap al Puig de Galatzó fins a atènyer el cim, d’on contemplaren amb gran 

fruïció el grandiós paratge de bosc frondós que el cobria. Doblegaren per la ruta 

d’Estellencs, des d’on atalaiaren la profunditat blavosa del mar immens, enllà de 

l’horitzó. Deixaren les bèsties per a major gaudi del rocam i continuaren a peu per 

damunt aquells camins sembrats de càrritx amb certa dificultat pel gran oratge que es 

congrià i per la presència sotjadora d’una lloba. Des del cim amb la claror diamantina 

atalaiaren el costam rocós d’Eivissa i de l’illa de Cabrera, que surava enmig del mar 

com una magnòlia. Ferruig, Puig Major i Massanella, Palma... Amb els ulls amarats de 

totes aquelles aromes, abans d’emprendre la baixada, Joan Alcover agafà una flor 

menuda, com a record d’aquell dia lluminós. Pujaren a la galera i en el descens d’aquell 

                                                 
735 Mateu OBRADOR: “Pròleg” a les Poesíes mallorquines d’Emília SUREDA (Palma: Estampa d’Amengual 
y Muntaner, 1905), pàg. XIX. 
736 Joan ALCOVER: “Notes a les poesies catalanes”, OC, pàg. 130. 
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trajecte, encara corpresos pel misteri d’aquella naturalesa, Miquel Costa, Joan Rosselló i 

Joan Alcover, els tres amics de la infantesa, encetaren una delitosa conversa.737   

Aquell any de 1905 se celebrava el tercer centenari de Don Quijote de la Mancha, 

de Miguel de Cervantes Saavedra. Palma, enmig de l’ensopiment general que planava 

arreu i malgrat la passivitat d’uns i altres, se sumà a la festa literària amb un certamen al 

Teatre Principal. Joan Alcover havia estat l’encarregat d’honorar amb les seves paraules 

l’insigne autor del cavaller de la trista figura, amant de l’ideal, que veié plasmat en la 

incomparable Dulcinea del Toboso, i de les seves “grans gestes heroiques”. Es preparà 

amb entusiasme davant aquella commemoració, perquè volia que la festa de la cultura 

vibràs en l’ànima d’aquella col·lectivitat somorta. El poeta visionari, que estimava l’art i 

les lletres, sabia que, per atènyer l’èxit d’aquella festa, les belles paraules havien 

d’encomanar l’entusiasme al públic, perquè, sense la passió per l’art, de res no valien 

les commemoracions. Com que sabia que l’entusiasme de l’orador era l’únic esperó que 

podia treure aquella gent anònima del marasme cultural, s’afanyà per sembrar en el cor 

dels oients el foc que ell sentia per la literatura:  

 
“Cuál es la [finalidad] del Centenario? El entusiasmo: si él existe, lo demás se dará por añadidura; si 
no sabemos entusiasmarnos... dejemos tranquilo Cervantes y a Don Quijote seguir su ruta por todas 

las regiones del planeta. Para nada nos necesitan...”738 
 
 Enardit per aquesta idea, uns dies abans, Joan Alcover va preparar “a vuela pluma” 

―com diria més tard a Estelrich― el discurs que va llegir davant l’auditori del Teatre 

Principal, que despertà l’admiració de Miquel Costa, segons comunicà a Joan Lluís 

Estelrich: “Supongo que conoces el discurso de Rubió sobre el Quijote. Verdad que es 

notable? También lo es con más novedad y sutileza el de Juan Alcover sobre el mismo 

asunto. ¡Que talentazo el de Juan! Has visto sus últimas poesías?”739  I és que la 

Balanguera misteriosa, que sotjava ben de prop la vida serena de Joan Alcover, anava 

teixint, dia rere dia, a cops d’enyorança el brocat de fina tela en l’ànima del nou poeta, 

que renaixia de la reflexió i era cisellada per la dissort.   

Aquell dia Joan Alcover parlà amb gran mestria de la inspiració de l’autor del 

Quixot, del perfum que exhalava l’obra del geni de Cervantes, “de la inefable soberanía 

                                                 
737 Vegeu Miquel COSTA I LLOBERA: “Dietari”. Dins Bartomeu TORRES GOST: Miguel Costa y Llobera. 
Itinerario espiritual de un poeta, op. cit., pàg. 309. 
738 Joan ALCOVER: “Centenario del Quijote. Discurso en el Teatro Principal de Palma con ocasión del 
Centenario del ‘Quijote’”, OC, pàg. 571. 
739 Carta del 8 de juliol de 1905 de Miquel Costa a Joan Lluís Estelrich. Dins  Epistolari de Miquel Costa i 
Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich, a cura de Bartomeu TORRES GOST (Palma: Editorial 
Moll, 1985), pàg. 176.   
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que ejerce en nuestro ánimo ese mundo, eternamente joven, encerrado en la crónica 

inmortal del Ingenioso Hidalgo.”740 Es confessà admirador apassionat de la musicalitat 

expressiva d’aquella prosa, que brollava fresca i esvelta per les seves pàgines 

magistrals. Assegurà que la seducció de la magna obra obeïa a la vida que hi esclatava a 

borbollons, sempre embolcallada en una incommovible humanitat. Una humanitat 

immensa com una geografia, afaiçonada per una vasta serenitat, ribetejada d’ensomnis i 

de vagues imaginacions que el nostre orador endevinava com “una sierra enorme, cuya 

silueta, de todos conocida, se esfuma en el éter, y al acercarnos a cualquiera de sus 

vertientes, a la impresión común e indefectible se une siempre la sorpresa de un recodo, 

una fuente, una vegetación, un paraje, antes inadvertidos a los geólogos, botánicos, 

artistas o viajeros de todo linaje que lo recorrieran.”741 En el fervor de la paraula i 

arrossegat per aquell entusiasme que proposava a l’inici d’aquest bell discurs, Joan 

Alcover assenyalava ―tot coincidint amb un dels principis que defensà a Humanització 

de l’art― que les llàgrimes que Cervantes havia vessat pel camí amarg de la vida 

havien fructificat a la maduresa en aquest monument literari en què l’escriptor es donà 

tot sencer:  

 
...“preciso era que la vida le diese a beber los filtros más amargos de su corazón y que su 

corazón herido, pisoteado, abrevado de lágrimas, fuese de la arcilla más preciosa para mantenerse 
en la atmósfera de paz, de fortaleza, de resignada ironía, de luz consoladora y sonriente que flota 
por las páginas de su libro, ese libro que quiso ser burlesco y tiene la unción reparadora de un libro 
ascético, porque de él se desprende la quietud, el arrullo, el inefable alivio que el ánimo atribulado 

busca y encuentra en la encumbrada soledad de los pinares armoniosos.”742 
 

Explicava, enmig d’aquell auditori de mirades atentes, que, en llegir-lo, s’havia 

sentit tan penetrat per la voluptuositat seductora de les seves cadències, que, amb 

independència dels seus conceptes, no havia pogut deturar-se per anotar les impressions 

més suggeridores. Assegurava que, a cada nova lectura, se li desvetllava la passió pel 

llibre i l’admiració per l’autor creixia de manera arravatada, car no podia sostreure’s del 

seu encant en sentir-se acaronat pel ritme melòdic i la musicalitat expressiva de la seva 

prosa.  

Aquells dies de 1905, el poeta assaboria totes les aromes de la plenitud poètica com 

si fos un bell estiu fora de temporada, car la vida en plena tardor li somreia amb tot el 

seu esplendor i res amenaçava de rompre aquell bell encís. Feia poc més d’un mes que 

                                                 
740 Joan ALCOVER: “Centenario del Quijote”... OC, pàg. 572. 
741 Ibídem, pàg. 572. 
742 Ibídem, pàg. 572. El discurs va aparèixer a la revista Catalunya, núm. 36 (30 de maig de 1905). 
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Joan Alcover havia tornat de la Ciutat Comtal per recollir la Flor Natural dels Jocs 

Florals de Barcelona, que li fou atorgada per La Serra, quan volgué escriure a Joan 

Lluís Estelrich. Era el dia 10 de juny, quan decidí enviar-li unes paraules de gratitud per 

correspondre a la tarja de felicitació que li havia dedicat per aquesta avinentesa. Tot o 

gairebé tot s’ho contaven aquells dos bons amics, separats només per la distància i per 

la visió de la pàtria, però units per l’amistat sincera. D’altra banda, Joan Alcover també 

li va esmentar el discurs que havia preparat a corre-cuita sobre el Quijote, però que no li 

donaria fins que vengués a Mallorca: 

 
 “De regreso de Barcelona, donde La Serra, que tu conoces, y yo fuimos jaleados más de lo justo, 

recibí tu postal de nueve de Mayo y en ella tu felicitación por el premio floralesco. Muchas gracias. 
Ya ves que estoy pasando en lo poético, mi veranillo de San Martín. [...] 

No sé si has leído un discursete que escribí a vuela pluma para leerlo en el certamen que aquí se 
dedicó al Quijote. Te lo enviaría; pero como soy poco hábil para empaquetar impresos, y por otra 

parte, espero verte pronto entre nosotros, ya lo leerás aquí si quieres.” 743 
 

LA MORT DE PERE ALCOVER PUJOL: COL·LOQUI 
 

Aquell 1905 s’havia encetat amb núvols emboirats i esclafits de tempesta 

política. Feia mig any que Antoni Maura havia dimitit per discrepàncies amb el jove rei 

Alfons XIII. Els mallorquins encara conservaven en la mirada aquells dies d’eufòria en 

què sortiren al carrer per saludar Alfons XIII, que arribà a bord del Giralda acompanyat 

d’Antoni Maura. Tothom recordava el polític mallorquí sempre al costat del rei, encara 

inexpert per la seva joventut, al qual Antoni Maura volia acostar a la realitat social. 

Només feia un any d’aquella bona entesa, gairebé paternofilial, entre Antoni Maura i 

Alfons XIII que res no feia preveure una ruptura entre el president del govern i el 

joveníssim rei de devuit anys. La manca de consolidació del Partit Conservador, la 

diferència d’edat i la vulnerabilitat d’Alfons XIII van accelerar les discrepàncies entre 

un i altre i a poc a poc les distàncies s’anaren allargant de manera irremeiable. El rei, 

poc coneixedor de la realitat política i poc hàbil en el seu tracte, es deixà arrossegar més 

pel poder dels militars, als quals dispensava tractes de favor, que pels bons consells que 

li donava el president del govern. Encara que Antoni Maura intentà educar el jove rei 

pel camí de la diplomàcia en bé de l’Estat i s’afanyà per modernitzar la vida pública i 

acostar-la a la realitat social, fracassà en topar-se de front amb les oligarquies i tot el 

sistema de la Restauració. Ben aviat, Antoni Maura no pogué suportar que el rei, 

                                                 
743 Carta de Joan Alcover del 10 de juny de 1905 a Joan Lluís Estelrich. Dins Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 690 
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dominat pels militars, pogués nomenar els alts càrrecs de l’exèrcit sense el consentiment 

de l’executiu, car, ateses les pressions que rebia d’aquest estament, el feien anar per allà 

on volien.  

A Mallorca, Antoni Maura comptà amb el suport de Fèlix Escales, de Miquel 

dels Sants Oliver, de Joan Alcover i de bona part dels intel·lectuals més destacats de 

l’illa, perquè era ―segons Miquel dels Sants Oliver― un “home capaç d’entendre 

l’esperit i d’acostar-se al cor de Catalunya” sense despertar suspicàcies de ningú.744 Era 

un diplomàtic que sabia aglutinar moltes voluntats. Amb la dimissió d’Antoni Maura, 

com a president del govern, s’iniciava un període de crisi política, que tengué dos 

governs conservadors: el primer de la mà d’Azcárraga, que durà poques setmanes i 

hagué de ser substituït per la bona voluntat de Villaverde, que morí a mitjans de juliol. 

Encara que la política bullia crispada i encara que, a Mallorca, es formàs un Comitè de 

Defensa Social, vinculat al maurisme i a l’estament religiós, la vida quotidiana dels 

ciutadans transcorria lenta i tranquil·la pels camins polsosos de la illa de la calma.  

Per aquells dies de calma tensa, Joan Alcover vivia uns petits moments de glòria 

poètica, escalfats per aquell estiuet de Sant Martí, que feien que el poeta miràs la vida 

amb ulls confiats. La seva atenció a la política, que seguia per les pàgines de La 

Almudaina i per les converses entre uns i altres en el saló del Círculo Mallorquín, anava 

empal·lidint com si fos una cosa vana. Més interessat pels estudis dels seus dos fills 

Pere i Gaietà que per altra cosa, es deixà afalagar per la pruïja de l’orgull paternal, car 

aquells dos joves seguien aplicats la carrera que havien triat. Aquella primavera de 1905 

l’esguard contemplatiu del poeta s’omplia de lluïssors diamantines quan observava de 

reüll el seu fill Pere, en qui ja endevinava el futur advocat, que prest esdevindria si 

aquell mes de juny superava totes les proves. Gaietà, que estudiava d’enginyer, li anava 

una mica més endarrere. Joan Alcover, entre els múltiples afers de la vida casolana i les 

ocupacions de Secretari de l’Audiència, es preocupava pel devenir professional del seu 

fill primogènit, a qui anhelava veure créixer en el món de la Judicatura, com ell havia 

fet antany i en qui es veia reflectit el nostre poeta. 

Pere Alcover Pujol era un estudiant aplicat que tenia vint-i-una assolellades 

primaveres i es conduïa amatent i elegant com el seu pare. Encara que venia sovint a 

Palma, el jove estudiant residia a Barcelona durant la temporada que durava el curs. Fou 

així que el 15 de maig del 1905 Joan Alcover envià una carta a Antoni Rubió per mitjà 

                                                 
744 Vegeu Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg.,174. 
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del seu fill Pere, que la hi lliurà amb mà sol·lícita. A Antoni Rubió, li agradà llegir les 

belles paraules d’elogi que Joan Alcover li adreçava en aquella lletra pel discurs que 

l’erudit havia escrit sobre el Quixot. En aquesta mateixa carta del 15 de maig, que Pere 

Alcover, amatent, li havia lliurat, Joan Alcover amb belles paraules li demanava que 

intercedís davant els professors de la Universitat en favor del seu fill Pere, per tal 

d’afavorir el seu dictamen a l’hora de valorar els exàmens finals, que ja s’acostaven. Per 

la bona amistat que els unia i per les delicades atencions que Joan Alcover i Maria De 

Haro havien dedicat a l’esposa de l’erudit català, Antoni Rubió gairebé estava obligat a 

correspondre a la petició que Joan Alcover li manifestava. 

Antoni Rubió recordà que la casa del carrer de Sant Alonso, número 60, no 

només era un sagrari de l’art, sinó també una posada de generosa acollida als viatgers 

perduts, com havia succeït a la seva esposa, que, a causa del mal temps, hagué de 

sojornar uns dies a Palma, arrecerada en la casa del poeta, envoltada d’atencions, que 

mai no oblidaria. L’atrafegat estudiós, que també havia reflexionat sobre el Quixot i que 

llavors començava a perdre la vista, va contestar a Joan Alcover amb aquestes paraules 

el dia 1 de juliol de 1905: 

 
“Molt estimat amic, 
De bona gana contestaria amb una llarga carta a la seva del 15 de maig, que després d’haver-

nos vist, me va entregar el seu fill major, i que em va proporcionar una estona agradabilíssima. 
És tot ella tan cavallerosa, tan plena de bon afecte, i ademés és tan falaguer per a mi lo que em 

diu del meu discurs del Quixot, que jo no sé com pagar-li tanta bondat. Mes ja sap vostè quant 
atrafegat visc, quant tinc que estalviar als meus ulls, i quant haig de cultivar el gènere epistolar. 
A un hom que esmerça més de cinquanta duros a l’any en correu, i me quedo curt tal vegada, no 
se li pot ser exigent en correspondència. La meva carta d’avui, ademés de contestar a la seva ja 
esmentada, no té més objecte que portar-li una tardana expressió de gratitud de part meva i de la 
Pilar, envers vostè i la seva senyora (q.p.b.), per les fines atencions que li tingueren quan va 
quedar-se a Palma per mor del mal temps. Fou l’obsequi de vostè una d’aquelles delicadeses que 
mai s’obliden. Me prenc la llibertat de remetre-li ma vera efigies en forma consular. A penes 
m’he retratat en ma vida, mes d’aquesta meva reproducció ne va quedar tan contenta la meva 
dona, que m’ha sorprès i volgut obsequiar pel meu sant amb una abundanta edició de postals. 
Rebi la bona voluntat. 

Vaig recomanar el seu fill Pere, a precs del nostre passant Bonet, tan eficaçment com vaig 
poguer a l’Arana, qui me va dir que havia tingut en compte el meu interès. Amb els demés 
professors no ho vaig fer-ho, per no tenir-hi tanta confiança. 

Amb els records de la meva esposa i els meus per a la seva senyora, i els d’aquella per vostè 
me repetesc son amic afectíssim,  

A. Rubió i Lluch.”745 
 

Pere Alcover tornà a Palma amb la carrera acabada i amb vòmits de febre. Quan 

Joan Alcover va rebre aquesta carta amable d’Antoni Rubió, el seu fill Pere, per qui 

havia intercedit l’erudit català, ja feia uns dies que jeia a Palma entre espasmes 

                                                 
745 [ARM-JA, 417] 
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provocats per la febre tifoide, una malaltia infecciosa que degué incubar els darrers dies 

de juny a Barcelona i que esclatà en una erupció rosada per tota la pell. A poc a poc, la 

febre i la cefalàlgia es van possessionar del cos delicat d’aquell jove, que ben aviat 

caigué postrat en un mar d’esgarrifances. Debades s’afanyava el metge per guarir 

aquella infecció que s’estenia de manera progressiva com una xarxa cavernosa per les 

vies respiratòries i li estenallava la circulació sanguínia i el teixit nerviós. Joan Alcover, 

el pare ansiós que amava aquell fill com la millor part d’ell mateix, apel·lava a la 

voluntat divina i, malgrat el gest persuasiu del bon metge, abrigava alguna esperança en 

el seu cor adolorit. Mes la Balanguera misteriosa “ja havia filat la mortalla del fill major 

del poeta”, que tenia el gest elegant i el posat de bell aristòcrata, semblant a “la figura 

exquisida d’un príncep de Van Dyck.”746 Mentre durà la malaltia, Pere Alcover va 

estar tostemps acompanyat per Enric Vives, que es va desfer en atencions per alleugerir 

el dolor del seu bon amic. Joan Alcover, en veure el gran afecte i estimació que li 

demostrà, quedà tan impressionat que, de llavors ençà, en el cor de Joan Alcover la 

figura d’Enric Vives restà unida a la memòria del seu fill.747  

Però, malgrat l’afecte extraordinari del bon amic Enric i l’amor del pare desolat, la 

vida de Pere Alcover s’esllanguia fràgil i translúcida com la flama d’una espelma. A 

poc a poc, la seva mirada clara s’enterbolia, ennuegada pel deliri febrós, i l’estupor 

progressiu de l’agonia corprenia el seu gest delicat i el seu posat juvenil. Mentre el 

poeta seguia esmaperdut vora l’espona del llit i contemplava atònit com “se glaçava el 

cos” del seu fill moribund entre els dits esglaiadors de la Mort, pensava en la vida 

encara no viscuda d’aquell minyó. Debades el pare consirós l’endevinava  massa jove i 

                                                 
746 Vegeu Màrius VERDAGUER: La ciutat esvaïda, op. cit., pàg. 155. 
747 Anys més tard, el 23 de maig de 1907, Joan Alcover recordaria Enric Vives, l’amic del seu fill Pere, 
en la carta que adreçà des de París (on va anar la primavera de 1907 en un viatge en què també visità 
Anglaterra) a Mossèn Antoni Maria Alcover perquè el col·locàs de redactor en la revista catòlica (La 
Gaceta de Mallorca) que s’havia de crear. Joan Alcover intercedí per ell com si fos pel seu fill, tot 
recordant l’afecte extraordinari que demostrà els dies que durà la malaltia de Pere. La carta deia així: 
 “HOTEL RICHMOND 
11, rue du Helder 
París 
 París 23 de maig 1907 

Sr. D. Antoni Ma. Alcover 
 Molt estimat amic: 
M'escriu es meu fii Cayetano des de Barcelona que dia 1r. de juny sortirà es diari catòlic de Mallorca, i me 
demana que li escriga recomanant N’Enric Vives per una plaça de redactor. Jo tenc grandíssim interès per 
aquest jove. És un excel·lent al·lot. Era molt amic des meu fii mort, i durant sa seva malaltia va demostrar 
tenir-li un afecte tan extraordinari, que de llavors ençà a sa memòria des meu fii va mig [unit] es nom de 
N’Enric Vives. Jo li agrairia moltíssim que procuràs col·locar-lo en el periòdic, com si es tractàs de cosa 
pròpia.    
Son afm.  Joan Alcover.”  [ARM-ALCOVER-MOLL]. 
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massa ple d’il·lusions per partir d’aquest món sense assaborir-les. Albirà que, si el jove 

malalt hagués pogut triar davant un missatger de Déu, hauria volgut viure aquella vida 

tan curulla d’encisos que s’obria al costat de la seva família i del seu amic Enric. 

Mentre Pere Alcover es debatia amb virulència en els braços de l’agonia, esqueixat 

entre els dits joiosos de la vida i els garfis descarnats de la mort, el poeta, que sabia 

penetrar la visió de les coses, feia seu aquell plany de resignació cristiana que 

endevinava en els ulls esglaiats del seu fill. Així, més tard, ho expressà a Col·loqui: 

 
  “Si a l’espona del llit, 
 quan se glaçava el cos, quan l’agonia 
  els ulls enterbolia 
 del jove moribund, li haguessin dit 
 de part de Déu: ―Minyó, te’n vols anar?..., 
 ell, que hauria respost? ―Me dol deixar 
 ma família, la terra a on nasquí; 
 és prest; la vida riu; eixa amarganta 
 copa de fel, decanta-la de mi; 
 jo me sotmet, ta voluntat és santa; 
 però, si et plau, Senyor, deixa’m aquí...” (PC, 228-229) 
 

El poeta, que navegava desolat com un nàufrag solitari entre llàgrimes segons diu 

a Col·loqui, s’aferrà al passatge del Nou Testament en què Jesucrist, després de 

l’Última Cena, anà a la muntanya de les Oliveres per orar. Evocà la figura de Jesús al 

peu del Getsemaní que, poc abans de morir, implorà un raig de pietat al Pare, perquè li 

decantàs dels llavis aquella copa amarganta de fel (“Pare meu, si no pot passar aquest 

calze sense que el begui, faci’s la vostra voluntat”748). La nit del dijous al divendres 

s’allargà de tremolors esgrogueïdes fins a la matinada. Mes el pare desolat, que es 

mirava en el fill moribund, inclinà el cap resignat a la voluntat divina, begué aquella 

copa dolorosa i, com Jesucrist, se sotmeté al Senyor.  El divendres 14 de juliol de 1905, 

a les 11 del matí, Joan Alcover, encara que conservava una espurna de lleu esperança 

divina, sense moure’s de l’espona del llit del malalt, contemplà, amb la mirava esglaiada 

d’estupor, com es tancava la porta al seu desig pregon; contemplà, esmaperdut, com la 

mort, descarnada i violenta, tornava a abatre amb mà, implacable i virulenta, la destral 

sobre la seva àrida soca paternal. 

 

 “No pogué ser; i se tancà la porta 
 de ma casa, una nit, sens que ell tornàs, 
 i el duien a romandre al mateix vas 
  de sa germana morta.” (PC, 229) 
 

                                                 
748 Mateu, 26:42. La Bíblia, versió dels textos originals i notes dels Monjos de Montserrat (Andorra: 
Editorial Casal i Vall, 1970). 
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Pere Alcover Pujol morí en plena joventut, “dolorós privilegi dels electes”, com 

Joan Alcover havia dit en el plany per a Emília Sureda. Un dolorós privilegi que 

l’esqueixava de viu en viu amb cada cop que ja havia rebut en el seu cor esmicolat. El 

mateix dia de la mort el diari vespertí La Última Hora recollia la tràgica notícia en una 

esquela immensa i una nota al marge esbossava el perfil del finat: 

 

 “Don Pedro Alcover 
En la mañana de hoy ha dejado de existir, víctima de aguda enfermedad, el joven D. Pedro 

Alcover y Pujol, hijo del relator de esta Audiencia e inspirado poeta D. Juan. 
En los albores de su vida, cuando en él se cifraban fundadas esperanzas su familia y amigos, y en 

los umbrales de una carrera en la cual por sus conocimientos, talento y prendas personales había de 
alcanzar gloria y provecho, ha sido violentamente arrebatado del mundo de los vivos. 

Enviamos a nuestro distinguido amigo D. Juan Alcover y demás familia del finado nuestro 

sentido pésame.”749 
 

 Segons recullen les cròniques del diari, a les vuit del capvespre la parròquia de 

Santa Eulàlia, estibada de gent, es va omplir de llàgrimes de cera i de murmuris 

endolats, que resaven el Rosari per l’ànima del finat al costat del poeta. Joan Alcover 

veié sortir el fèretre beneït de l’església, on el jove havia rebut les aigües baptismals. 

Amb els ulls terriblement eixuts de llàgrimes, seguí per tercer cop el carruatge mortuori 

cobert de flors, altra volta camí de les Quatre Campanes, on “el duien a romandre al 

mateix vas de sa germana morta” i de la seva mare esfullada. Aquella mort venia a 

reverdir les antigues ferides, mal cicatritzades. Altre pic, als cinquanta-un anys que Joan 

Alcover ja tenia, tornà a sentir brollar la ferida que havia deixat el buit de Rosa Pujol, 

reblada amb la fugida de Teresa i magnificada amb la partida del fill primogènit. El 

poeta s’aferrà en silenci al seu dolor i plorà, “com Jesús davant la tomba de l’amic”, 

llarga estona amb llàgrimes amargues ran de la fossa, d’on, com un arbre de poderoses 

arrels, va beure tota la saba. La faç exhausta del seu rostre esblaimat com de vori antic 

s’allargà ànima endins en un gest de serena rigidesa impermeable i el seu esperit desolat 

es projectà en l’espill dels seus versos. Joan Alcover, de temperament líric i romàntic, 

guardà cor endins com un avar totes les emocions de la seva ànima i només esplaià el 

seu dolor amb la Poesia, la seva única confident.  

 El poeta, que amb la mort de Teresa s’havia convertit en “l’esqueix d’un arbre”, 

enmig de les tenebres del seu cor, allargà les mans a l’arpa i invocà la Musa perquè 

l’assistís amb un raig de la seva llum consoladora. Llargues nits tornà a reflexionar 

sobre la Mort i la Poesia i trobà en els versos de La nit de maig d’Alfred de Musset el 

mirall on podia veure reflectit el seu dolor, car el poeta francès afirmava que “Res no 
                                                 
749 La Última Hora (14 de julio de 1905). 
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ens fa tan grans com un immens dolor”. La melodia del dolor mussetià ressonà com un 

tornaveu en les profunditats de la seva ànima afligida, atès que ambdós compartien la 

ferida d’una vivència colpidora. Així, Alfred de Musset forní a Joan Alcover el model 

que adoptà a l’elegia Col·loqui, on inicià un diàleg a dues veus entre el Poeta i la Musa, 

a l’estil del que usà Musset a Les �its. Com el poeta francès, vençut pels sanglots d’una 

passió tempestuosa, sentí la veu de la Musa que el convidava a esplaiar el seu turment 

en les cordes de la lira: 

 

   “¿Per què de mi et recordes 
  i a l’arpa d’altre temps les mans allargues, 
   i, tot mullant les cordes 
   de llàgrimes amargues, 
   com pluja d’estels d’or  
  solquen els rims la fosca de ton cor?” (PC, 227) 
 

Joan Alcover implorà a la Musa un raig de poesia redemptora que il·luminàs les seves 

llàgrimes, que, com un eco celestial, fes aturar tothom entorn del seu violí planyívol, car volia 

despertar la pietat dels qui l’escoltassin per tornar sobre la terra, almenys una hora, la vida dels 

seus fills, que fou tan breu. La Musa, commoguda, en sentir el plany del poeta afligit (que 

sonava com el de profundis clamavit del Salm 130), l’empenyia a solcar la fosca del seu cor 

amb la melodia del seu cant, ben convençuda que: 

 
  “La plenitud de vida no comença 
  ni arriba l’home a sa virilitat 
  sens que fermenti en l’ànima el llevat 
   de l’íntima sofrença. 
  Sia ton cor el ferro espurnejant, 
  damunt l’enclusa del dolor, sonant.”    (PC, 228) 
 

Amb aquesta imatge violenta del cor del poeta, convertit en ferro espurnejant, 

que modela les cordes de la seva lira damunt l’enclusa del dolor, Joan Alcover introduïa 

el tema del sofriment com una potència generadora de la Bellesa sublim, de què parlava 

Musset a La nit de maig, i com una via d’ascesi espiritual. Joan Alcover, enmig de la nit 

profunda, escoltava la veu de la Musa que, com la d’Alfred de Musset, destil·lava el seu 

dolor amarg i el convertia en una força intensa que ennoblia i purificava la seva ànima 

banyada en llàgrimes. Llargues nits la Musa i el Poeta establiren en íntima comunicació 

un diàleg profund sobre la Poesia, forjada com a via d’expressió del dolor i com a via de 

realització humana. Joan Alcover, immers en la fosca del seu plany, com deia Musset al 

poema �aumona, esplaiava el seu cor amb la Musa i es fonia en els versos de Col·loqui, 

escrits el 1906 i publicats el 1907 a Empori.750  El col·loqui entre el Poeta i la Musa es 

                                                 
750 Joan ALCOVER: “Col·loqui”, Empori, I, 4 (abril de 1907), pàgs. 176-177.  
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convertí en una reflexió moral, que traspuava la funció catàrtica de la Poesia, entesa per 

Novalis com el gran art que “fa i desfà dolor i desig, plaer i desplaer, error i veritat, 

salut i malaltia,” i “ho barreja tot amb vista al seu gran fi de tots els fins, l’elevació de 

l’ésser humà sobre si mateix.”751 Malgrat que la Musa impulsava el Poeta a l’alquímia 

del dolor amb el poder màgic de la Poesia, Joan Alcover s’hi acarà, primer, amb tènue 

rebel·lia, i després, en un gest de serena resignació, conscient que ni els rims de la seva 

arpa, ni la Bellesa del seu cant (ni “el broll de foc” ni “el ritme dels martells sobre el 

metall de l’ànima enrogida”) no tornarien la vida als seus fills, l’únic anhel de la seva 

existència.  

 En aquest camí d’ascesi espiritual, que havia emprès guiat per la Musa, el Poeta 

acceptà les limitacions de la Poesia i, com Job, se sotmeté a la voluntat divina, que 

l’havia separat del regne dels seus morts, als quals voldria acompanyar en aquest viatge 

per la nit obscura. La Musa, que endevinava el desig ocult del Poeta de reunir-se amb 

els éssers estimats, l’empenyia a seguir la senda de la vida amb aquell vitalisme 

nietzschià que canta l’oblit dels morts i dels febles: 

 

  “Mes tu deus a la vida ton tribut. 
  ¿No sents l’host qui se canta a si mateixa, 
  i avança menyspreant la multitud 
  dels morts que tomben i els ferits que deixa?”     (PC, 229) 
 

 Tanmateix, la resposta del nostre Poeta fou una assumpció resignada de la 

realitat suprema del dolor, que contestà amb aquests versos: “Ran de la fossa com un 

arbre estic, / qui beu tota la saba”. Era una afirmació de la voluntat de viure en el dolor, 

d’arrelar com un arbre “ran de la fossa”, perquè la fascinació que la Mort exercia sobre 

el seu cor desolat esdevenia una força irresistible, que el nodria i el justificava en tant 

que la seva vida s’amarava tota d’un encís cruel per parlar-li dels que ja no hi eren. 

Llavors, sols llavors, la vida del Poeta cobrà una dimensió més alta i un sentit més 

profund: “Mai la vegí tan bella com és ara, / la vida d’aquest món...”    

 Com Orfeu baixà a l’Hades per retornar al costat d’Eurídice, el Poeta també 

voldria penetrar el regne dels morts per recuperar els éssers perduts. Així, s’aferrava 

com un arbre de poderoses arrels, a la finestra d’aquest terrible mirador i allargava les 

mans a l’arpa, com el músic grec, per entonar una música que commogués la voluntat 

humana i divina i li retornàs, per un instant, la vida dels éssers enyorats. Però la Musa, 

que havia comprès les llàgrimes afligides del Poeta, l’exhortava a la creació artística 

                                                 
751 NOVALIS: Fragments, op. cit., pàg. 129. 
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amb la simbologia de l’arbre, car “l’arbre ha de fruitar”. Introduïa així el tema del dolor 

fecund i, amb veu poderosa, li infonia l’esperit que havia de guiar la seva mà poètica a 

transformar “l’íntima sofrença” del seu cor enrogit en Bellesa excelsa. 

 Amb aquesta filosofia amarada d’estoïcisme, la Musa, alter ego del pensament 

artístic del Poeta, reprenia la teoria estètica que defensà a Humanització de l’art, on 

afirmava que la Bellesa de l’obra literària s’harmonitza amb la intensitat dels afectes i 

amb la fortalesa de les emocions que expressa, car, “com més sien les cordes del 

sentiment humà que la vibració del sentiment artístic logri ferir d’un cop, tindrà més eco 

i més intensitat i més durada.”752 Per a Joan Alcover, com per a Alfred de Musset, el 

Poeta és “l’home sublim que esplaia son cor”753 en les cordes vigoroses de la seva lira. 

Després d’una tènue rebel·lia, Joan Alcover abraçà fervent l’ofrena de la Musa i es 

mostrà decidit a convertir la força del seu dolor, tan gran com la del geni, en “un 

monument d’amor” esculpit en “l’alta muntanya” de la Poesia, com expressà en els 

versos finals de Col·loqui: 

 

  “Si la força del geni m’és estranya, 
  tan gran com ell s’aixeca mon dolor, 
  i jo puc llavorar l’alta muntanya 
  per esculpir-hi un monument d’amor.” (PC, 230) 
 

Llargues nits, el cor desolat de Joan Alcover va romandre capficat en la imatge 

del poeta-arbre, ara arrelat ran de la fossa, que apareixia esqueixat per la virulència del 

llamp a Desolació. Mes el seu plany, que es renovava de bell nou en aquesta estampa 

tan viva de dolor i de llàgrimes amb una expressió tan sincera i dramàtica, féu exclamar 

dels llavis de Gabriel Alomar: “Res he vist de tan noble com aquest pare que converteix 

la seva lira en ofrena sobre la tomba dels seus fills i els ret el tribut de la seva inspiració 

suprema...”754   

 L’assumpció resignada del dolor suprem que Joan Alcover mostra a Col·loqui 

per la mort del fill troba un paradigma semblant en els versos d’A Villequier de Les 

Contemplations, on Victor Hugo, davant la tomba de la seva filla Léopoldine (morta 

l’estiu de 1843, ofegada al Sena) també plora i entona un llarg plany en què palesa una 

resignada acceptació de la voluntat divina per la seva mort: “O mon Dieu! cette plaie a 

                                                 
752 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 223. 
753 Ibídem. 
754 Gabriel Alomar citat per Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, Revista de Catalunya, núm. IV (II-1926), 
pàg. 596. 
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si longtemps saigné! / l’angoisse dans mon âme est toujours la plus forte, / et mon coeur 

est soumis, mais n’est pas résigné.”755 

 El 15 de juliol d’aquell malaurat 1905, l’endemà del dia en què el tifus s’havia 

emportat a la fossa la vida de Pere i havia esbrancat el cor de Joan Alcover, l’església de 

Santa Eulàlia, a les 11 del matí, es tornà a omplir de remors i de sanglots ofegats mentre 

el sacerdot oficiava el funeral per l’ànima de Pere Alcover Pujol. Miquel Costa, que no 

podia assistir al funeral, expressà aquell mateix dia a l’amic poeta el seu condol des de 

Pollença amb unes breus paraules de to contingut, tenyides de resignació cristiana i 

d’una ombra de lleu fredor parnassiana: 

 
“Amic molt estimat: No essent-me possible visitar-te personalment, t’envii aquesta expressió 

del meu condol per la primerenca mort del teu fill major. Déu haja acollida la seva ànima i vos 

concedesca consol oportú.”756 
   

 Quan el dia 16 Miquel dels Sants Oliver obrí les pàgines de La Almudaina i veié 

la notícia de la mort tràgica del fill de Joan Alcover, rememorà amb tristesa que feia 

pocs dies havia estret la mà del jove finat, encara ple de joiosa alegria, en el vapor, quan 

Pere Alcover tornava cap a Mallorca. Comprengué el dolor del seu amic poeta desolat, 

es posà en la seva pell i, ben aviat, s’afanyà per trametre-li les seves condolences en 

aquesta carta del 16 de juliol de 1905, en què li deia: 

 

“Molt estimat amic: A l’obrir La Almudaina me trob avui amb la notícia terrible. Me pareix 
endevinar la immensitat del seu dolor. Havia estret la mà, en el vapor al jove amic; ple d’alegria, 
quan tornava a Mallorca; i ja no el veuré més, essent d’aquells que un desitja veure sempre. 

No sé trobar frases de condol. Cregui, però, que fondament ha sentit la desgràcia son afm. 

M. Oliver.”757 
 

Quatre dies més tard, el 19 de juliol, Joan Alcover demanava a Miquel Costa, l’escollit 

de les muses, unes paraules de conhort per figurar en el recordatori del seu fill Pere. El cor 

esmicolat del nostre poeta guiava la seva mà, trèmula i serena ensems, en les quatre ratlles 

d’aquesta lletra, en la qual el pare desolat traspuava el desig de despertar la pietat de tots els qui 

l’escoltessin amb la melodia de les seves paraules, com havia dit a Col·loqui. Així, Joan Alcover 

s’aferrava al seu dolor, a la memòria del seu fill i a la pietat dels amics com a una taula de 

salvació i, amb aquest anhel, implorava a Miquel Costa belles paraules de conhort:  

 

  “Molt estimat amich: Déu te pagui l’afectuosa lletra que m’enviares per la mort de mon fill 
amadíssim. 
   No tench altre conhort que pensar y viure per ell, parlar d’ell y que m’en parlin y me 
compatescan. 

                                                 
755 Victor HUGO: Les Contemplations, op. cit., pàg. 215.  
756 [ARM-JA, 162]. 
757 [ARM-JA, 336]. 
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   Voldría qu’escriguessis y m’enviassis un mot p’el recordatori que desitx dedicarli y repartir 
entre els amichs. 

                      T’ho agrairá ton afm. 

  Joan Alcover”758       
 
 Miquel Costa, humil i obedient cristià, accedí puntualment a la petició de l’amic 

afligit. Mes el bon sacerdot pensà que eren més adients les paraules de les Sagrades 

Escriptures per figurar en el recordatori de Pere Alcover Pujol que els mots humils que 

podia escriure com a poeta. Al cap de dos dies, el 21 juliol de 1905, el poeta de La deixa 

del geni grec envià a Joan Alcover aquesta carta que acompanyava els mots bíblics que 

havia triat, més guiat per l’esperit del sacerdoci que del poeta: 

 
“Amic molt estimat: Aquí t’envii el recordatori que em demanaves, en castellà i en 

mallorquí, a gust teu, segons te venga millor. He seguit lo acostumat de posar-hi frases de 
l’Escriptura i de la litúrgia en lloc de conceptes meus. Si volies altra cosa, avisa-m’ho. 

I ara, per distreure’t una mica, llegeix la darrera poesia de Na Salvà, que t’incloc. Ja la 
recolliré quan aniré a Ciutat. 

Sempre teu afm. 

Miquel Costa i Llobera”759 
 

 Cada dia arribaven al carrer de Sant Alonso, número 60, nombroses mostres de 

condol dels bons amics de Joan Alcover i cadascun li recordava la pena que el nodria i 

el reconfortava, car el pare desolat, que s’havia convertit en un arbre arrelat en la fossa 

del seu fill, sols volia viure per perpetuar la seva memòria. Àngel Ruiz i Pablo degué 

esverar-se una mica per la gran amistat que l’unia amb Joan Alcover, quan uns dies més 

tard llegí a les pàgines de La Almudaina del dia 15 de juliol la tràgica notícia que deia: 

 
“A las once de la mañana de ayer dejó de existir el joven don Pedro Alcover Pujol, hijo del 

notable y exquisito poeta don Juan Alcover. 
El malogrado joven, baja al sepulcro a la temprana edad de veintiún años, cuando se abría ante él 

un porvenir risueño. Acababa de terminar la carrera de abogado. Aparte de las muchas y 
distinguidas relaciones de su familia, su muerte habrá sido muy sentida por los numerosos amigos 
que deja entre la juventud distinguida de Palma, en cuyo seno había hallado verdadero cariño. 

Que Dios conceda a la atribulada familia del finado el bálsamo de la resignación.”760 
 

Ben aviat, Àngel Ruiz i Pablo s’apressà per acompanyar en el dol l’amic poeta, 

que de bell nou era assotat per la dissort i a qui reverenciava com un mestre de la 

poesia. S’afanyà per trobar belles paraules, però s’adonà, com Miquel Costa, que, en 

aquella ocasió, només servien les que parlaven de resignació cristiana. I així el dia 20 de 

juliol d’aquell any va escriure al poeta adolorit: 

                                                 
758 Carta del 19 de juliol de 1905 de Joan Alcover a Miquel Costa. Dins Contribució a l’epistolari de Joan 
Alcover, anotació de Miquel Gayà, op. cit., pàg. 49. 
759 [ARM-JA, 162]. 
760 La Almudaina (15 de juliol de 1905). 
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 “Mi predilecto amigo: Por La Almudaina, recibida con mucho retraso, me he enterado del nuevo 
dolor que aflige a V. y me apresuro a enviarle con tan triste ocasión el testimonio de mi amistad. 
 En mi corazón de padre ha repercutido hondamente el golpe cruel que ha recibido el suyo... Le 
acompaño, pues, de veras en su dolor y ruego a Dios le consuele. 
 A Dios, mi buen amigo. Déle Él mucha resignación y derrame sobre las heridas de su corazón el 
bálsamo de la esperanza. 
 Reciba los afectos de su invariable y verdadero amigo 

Ángel Ruiz”761 
 

Tanmateix, l’únic bàlsam que el poeta cercava era parlar del seu fill i escampar 

amb les paraules la seva memòria, com si encara fos viu. També 'arcís Oller, que 

llegí la notícia al diari amb una mica de retard quan tornava d’una excursió, el 23 

de juliol s’afanyà a escriure unes paraules de condol al poeta endolat: 

 
“Estimadíssim amich: al tornar de una breu excursió, m’entero de la seva gran desgracia. Amich 

sincer de vostè, que sab per tanta experiència lo qu’es una fiblada aixis, l’acompanyo en el sentiment 
y el compadesch de veras. 

Si puja á Cerdanya per a distreures, jo me’n hi vaig dissabte vinent y, si Deu ho vol, me trobarà á 
Puigcerdá fins a últims de Setembre. 

    Narcís Oller.”762 
 
El 27 de juliol arribà de Sant Boi del Llobregat la lletra d’Antoni Rubió i Lluch, que 

feia un mes havia conegut Pere Alcover a Barcelona sense albirar cap ombra de la 

dissort que l’esperava a Palma. El mateix Rubió així ho expressava a Joan Alcover: 

 
  “Benvolgut amic, fa alguns dies me va sorprendre, enmig de l’augment de feina que dóna tot 
canvi de vida o mutació de lloc, la nova de la mort inesperada del seu fill Pere. Jo no sabia res de 
que estigués malalt o delicat de salut, i, com no he vist a cap mallorquí, ignoro encara quina és 
estada la causa de la seva mort. Cabalment un mes abans d’ella vaig tenir el gust de veure’l i 
quasi de conèixe’l, en la darrera visita que em féu. No sé si era el fill major, però basta que siga 
un fill, per a comprendre quant gran haurà sigut la seva pena i la de la seva esposa. No cal que li 
digui que tant la meva com jo, havem pres una part molt sincera en el dolor que avui els afligeix, 
i que els acompanyem no sols en les seves oracions, sinó també en les seves esperances 
cristianes. En l’edat que tenia el seu fill, el cop és més fort, perquè sembla que es toca ja la 
realització d’il·lusions, tant llargament desitjades. En fi, mon bon amic, jo no puc dir-li en 
aquesta tribulació, que sols Déu i el temps podran aliviar, altre tribut que el meu afecte i el meu 
condol. Rebi aquesta pobra ofrena de la meva antiga amistat, que augmenta amb els anys i amb 
els records de millors temps. Sempre afectíssim seu de tot cor, 

A. Rubió i Lluch.”763 
 

 Llargues nits d’estiu Joan Alcover plorà en silenci, com “Jesús davant la tomba 

de l’amic”, acarat al seu dolor lacerat i llargues nits de tardor allargà les mans a l’arpa 

amb les cordes mullades de llàgrimes cercant una espurna del seu màgic consol. Totes 

les mostres de condol que el poeta rebia eren el petit bàlsam que el pare afligit es posava 

                                                 
761 [ARM-JA, 420]. 
762 Carta de Narcís Oller a Joan Alcover (23 de juliol de 1905).  [ARM-JA, 337]. Publicada per Pere 
Rosselló Bover a BSAL, 49 (1993), pàg.  441-448. 
763 [ARM-JA, 417]. 
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sobre aquella immensa ferida, segons digué el 3 d’agost a Maria Antònia Salvà, amb 

l’ànim esqueixat per la virulència del llamp, abatut de bell nou sobre la seva soca, 

“oberta i sense entranyes”, com havia dit a Desolació: 

 

“Déu li pagui, bondadosa amiga, la pietat ab que s’associa á mon dol immens per la mort de mon 
fill amadíssim. Un pensament, una oració per ell és la mercè més preciosa que puc rebre y l’únic 
bàlsam possible per la ferida que no ha de tancar-se mai. Per això, li agraeixo de tot cor la 
sinceritat ab que comparteix mon sentiment, son afm. amic i devot admirador 

       Joan Alcover”764 
 

El pare desolat, que trobava un poc de conhort en parlar del seu fill als amics 

més íntims, es recordà d’Antoni Maura, el qual, potser ―pensà Joan Alcover―, 

no sabia res de la seva dissort, perquè no li havia escrit. Així el 15 d’agost d’aquell 

any agafà la ploma abatuda pel dolor i envià a Antoni Maura aquestes notes 

afligides, que el seu cor enfonsat li dictava sense altre desig que parlar del fill mort, 

sense altre desig que plorar-lo i sense altre desig que despertar la pietat de l’amic: 

 
“Querido amigo: No sé si ha llegado a tu noticia mi inmensa desgracia, la mayor que puede agravar 

las ya sufridas. Mi hijo mayor, Pedro, de ventiún años, falleció el 14 de julio de fiebre tifoidea. 
Comprendo ahora bien a esos viejos que no se quitan el luto nunca. Tampoco yo tengo esperanza ni 
tal vez deseo de reponerme. Mi único alivio es confiarme a la piedad de las almas amigas y 
caritativas para sentirme compadecido, no por mi, sino porque compadecerme es acompañarme en la 
memoria de mi hijo. 

Te abraza tu afmo. 

Juan Alcover”765  
 

Gairebé eren les mateixes paraules que el Poeta havia respost en vers a la Musa 

de Col·loqui quan l’impulsava a l’alquímia del dolor, amb la imatge del seu cor 

convertit en ferro espurnejant sobre el metall de l’enclusa. Com Ausiàs March a Cants 

de Mort havia escrit que no temia la mort per ell sinó per l’estimada absent (“per mi no 

tem; per altre l’he temuda”), també Joan Alcover s’expressava en termes semblants a 

Col·loqui davant la mort dels seus fills Teresa i Pere en aquest vers d’emoció colpidora: 

“no em plany de ma dissort, els plany a ells.”  

El poeta volia sentir la pietat dels amics, volia despertar la pietat dels qui 

passessin pel seu costat amb la seva melodia planyívola, puix la compassió era la 

manera d’acompanyar-lo en la memòria del fill perdut. Així, enfonsat en la seva pena, 

es complaïa en aquest dolor, com un bàlsam malaltís, que, a poc a poc, anà transformant 

en Bellesa excelsa, impulsat per la veu de la Musa del sentiment.  
                                                 
764 Carta de Joan Alcover a Maria Antònia Salvà (datada el 3 d’agost de 1905). Epistolari de Joan Alcover 
a Maria Antònia Salvà. [Fons Maria Antònia Salvà, Biblioteca Lluís Alemany]. 
765 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura (del 15 d’agost de 1905). Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 
730. 
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Uns dies més tard, el 3 de setembre de 1905, amb l’ànima ferida com un captaire 

afollat, s’adreçava a Bartomeu Amengual amb paraules endolades, de semblant tristesa 

a les que havia enviat a Antoni Maura:  

 
“Mi querido amigo: Entre las primeras cartas después de la muerte de mi hijo amadísimo llegó 

la de usted. La agradecí de veras, porque sentirme compadecido es el único lenitivo posible a mi 
gran dolor. Toda demostración de que la piedad amistosa me acompaña en la memoria de mi hijo 
es la merced más preciosa que puedo recibir. En mantener viva y fresca esta memoria, única 

prolongación de una vida tan breve, se cifra la mía.” 766 
 

 
EL DOLOR FECUND A DOL I EN ALGUNS PROVERBIS   

 

Aquell estiu Miquel Costa va visitar el seu amic enfonsat a Cor Marí: ambdós 

poetes, l’un escollit pels déus, l’altre escollit per la dissort, parlaren d’art i de poesia, 

units per aquesta flama que escalfava les seves ànimes distingides en un mateix braser. 

Mes, el poeta de Pollença, que per prudència no li parlà de la mort del seu fill Pere, 

quedà impressionat per la tristesa que vessaven els ulls de Joan Alcover. Miquel Costa, 

corprès pel gest abatut del nostre poeta, el 4 de setembre 1905 comunicà a Joan 

Rosselló de Son Forteza, l’altre amic de l’ànima, la impressió dolorosa que Joan 

Alcover li havia causat, amb aquestes paraules: “Vaig visitar En Joan Alcover en el 

Corbmarí. El vaig trobar molt trist encara, sense que li parlàs de la mort del seu fill.”767  

Miquel Costa no acabava de comprendre aquell dol i aquell enfonsament 

desmesurat, perquè en la seva ànima pura, només consagrada a Déu i a la Poesia, no hi 

cabia l’espurna de desesperació que atalaiava en els ulls del poeta, car sabia que més 

enllà de la petitesa humana, s’aixecava un món celestial més sublim i més superior que 

havia de conhortar l’ànima cristiana d’aquell pare desolat. Potser Joan Alcover, abans 

de passar per aquest sedàs cruent tampoc no entenia aquella gent que sempre anava 

endolada. Mes ara, que havia perdut el seu tresor més preuat, comprenia bé aquells vells 

que es no treuen mai el dol del damunt ―com havia dit a Antoni Maura―, perquè la 

voluntat divina o la desventura l’havien triat per colpir-lo amb aquell encís tan cruel.   

Miquel Costa havia endevinat la guspira de desesperança que amagaven els ulls 

apagats del poeta i s’havia sorprès en copsar el desig ocult de reunir-se amb els éssers 

perduts, que covava en l’ànima ferida d’aquell pare. Uns sentiments que Joan Alcover 

expressaria amb gran intensitat poètica a Dol, ara identificat en una vella consirosa que  

                                                 
766 Carta de Joan Alcover del 3 de setembre de 1905 a Bartomeu Amengual. Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 737. 
767 Carta de Miquel Costa i Llobera a Joan Rosselló de Son Forteza (datada a Pollença el 4 de setembre de 
1905). Miquel COSTA I LLOBERA: Obres Completes, op. cit., pàg. 1096. 
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“mira la fonda solitud,  
esperant l’hora del miracle 
que li retorni el bé perdut.”        (PC, 231) 

 

El poeta, com ella, guaitava la marina, mes el seu pensament vetllava abocat a la 

finestra de l’eternitat, per on havien partit els seus fills, car sense el bé que havia perdut 

no trobava sentit a la vida, com digué la seva ploma desesperada en aquests versos 

endolats: 

 
 “Arriba un jorn que nostra vida 
 ja no veu res en l’avenir, 
 mes, a l’hivern rejovenida, 
 en la dels fills torna florir. 

 
Tèbia dolcesa els ulls amoixa 
de pressentir la tendra mà 
que en acabant l’última angoixa, 
piadosament els tancarà. [...] 
 
Però si cau llur jovenesa 
i se’ns acluca l’ideal, 
¿què n’ha de fer de sa vellesa 
l’àrida soca paternal?”  (PC, 231-232) 

 
Durant llargues nits de dol, Joan Alcover s’amagà rere la imatge del poeta-arbre, 

arrelat ran de la fossa del seus fills, perquè ―com diu a Dol, que guanyaria la Viola als 

Jocs Florals de 1907― “sols la fredor d’aquestes lloses / calma la febre de mon front”. 

Segons es desprèn del sentiment que traspuen els seus versos, passà llargues nits de dol, 

assotat per un vent maeterlinckià i el poeta-arbre s’omplí de notes patètiques en aquesta 

elegia endolada, on romania “com el brancam d’una figuera / tota penjada sobre el 

buit”, sobre l’abisme de l’eternitat, per on veia passar “una llum de records”, que el 

refrescava com “una pluja d’estels” enmig de la foscor. Com Orfeu amb la cítara grega 

a les mans, que vora l’antre obscur de l’avern se consolava, el nostre poeta en els versos 

de Dol confessa que tampoc no se’n sabia anar de la vora d’aquest terrible mirador, 

perquè “aquí batega el gran misteri / que vius i morts escalfa junts.” Capficat en la fosca 

del seu cor, seguia amb els ulls del seu pensament febrós “la flama incerta /d’aquest 

llumet feble i morent” que s’obria a l’abisme, per on veia desfilar, “com en el fons d’un 

vell retaule”, “els dos adolescents”, que passaven amb “els ulls clucs, sense paraula, 

com a sonàmbuls somrients.” Llavors, enmig d’aquesta “foscor mai explorada”, d’on 

pujaven “alens d’oratge fred” que amenaçaven la seva existència, com en un somni veié 

passar la flor del seu amor primer, veié passar “en creu aquelles mans” que la seva 

tendresa cobdiciava “per a besar-les com abans” solia fer. Enmig de la desesperació que 
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l’aclaparava, trobà aixopluc sota l’Ombra divina, “protectora aliança dels dos mons.” 

Com Job, abaixà els ulls resignat a la voluntat del Creador i, en la immensitat del seu 

dolor, exclamà: “Jo torn a tu; mon cor enyora /les oblidades oracions.” Perquè, malgrat 

tot, Joan Alcover, “si no fou creient, almenys, com diria Soldevila, ho deixà creure”, 

puix que “complia amb el ritual catòlic. Anava a missa tots els diumenges.”768 I, al 

nostre parer, aquesta religiositat cristiana, intuïda per aquests dos crítics, sura amb 

intens fervor en molts dels seus versos.  

Si els romàntics vivien abrusats per una ànsia vaga d’infinit, per l’anhel de 

descobrir i d’interpretar els misteris de la Natura, el pensament de Joan Alcover vetllava 

abocat a “les rompents de l’infinit”, seduït pel misteri de la Mort, per la flama incerta 

dels éssers enyorats, que el perfumaven “amb la fetor d’un món podrit.” Una vegada i 

una altra es demanava si calia tancar aquesta porta oberta a l’infinit, sojorn dels éssers 

enyorats, amb els quals ansiava fusionar-se en dolça harmonia. Mes el poeta no volia 

cloure aquesta porta incerta, puix que en aquest temple il·luminat se sentia més a prop 

de l’eternitat i dels seus morts. Llavors el seu cor endolat, “al peu de l’ara,” sentia, 

afalagat, “la carícia de l’absent” que venia a eixugar-li el plor. 

Bartomeu Forteza Pinya, rastrejant per la crítica literària de l’època, descobrí les 

aportacions que el crític francès Bertrand féu a Litterature catalane contemporaine, en 

les quals assegura que Dol conté ressons de Les Contemplacions de Victor Hugo i de les 

Méditations poétiques de Lamartine.769 Bartomeu Forteza Pinya observa algunes 

analogies entre el poema Dol i els versos de Une larme ou consolation de Lamartine pel 

que fa al metre i al to compungit d’ambdós poemes. Els versos de Lamartine, en què 

diu: “À l’heure où l’âme solitaire / s’enveloppe d’un crêpe noir, / et n’attend plus rien 

de la terre, / veuve de son dernier espoir”, es corresponen als de Joan Alcover en què 

expressa: “Arriba un jorn que nostra vida / ja no veu res en l’avenir.” O aquests versos 

de Dol, en els quals el jo poètic de Joan Alcover s’adreça a Déu amb aquestes paraules: 

“Ombra divina, protectora / aliança dels dos mons, / jo torn a tu; mon cor enyora / les 

oblidades oracions”, es correspondrien a aquests altres de Lamartine en què diu “Et 

                                                 
768 Vegeu Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, Revista de Catalunya, núm. IV (II-1926), pàg. 598. (Joan 
Estelrich, en l’estudi de Joan Alcover, publicat a la Revue Bleue, fa una insinuació que obre una escletxa al 
dubte... Assegura que el poeta “no parlava mai, en les seves confidències, sobre els seus dubtes o sobre les 
seves conviccions més íntimes, sobre la seva tranquil·litat d’esperit o sobre la seva possible desesperació.” 
Però el seu estat abatut quedà reflectit en aquests versos de Dol, on el seu pensament desesperat amolla el 
fruit” cap “a l’abisme que ens espera...”). 
769 Vegeu Bartomeu FORTEZA PINYA: “La poesia d’en Joan Alcover”, dins Introducción a la obra de 
Bartomeu Forteza, tesi inèdita d’Ana LAHERA FORTEZA, op. cit., pàg. 561. 
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l’âme se fond en prière / et s’entretient avec les cieux, / et les larmes de la paupière / 

sèchent d’elles-même à mos yeux”.770  Entre les darreres estrofes de Dol i el poema 

Souvenir de Lamartine podem endevinar una analogia poètica, que prové de 

l’experiència vital d’ambdós poetes romàntics. Així, el poeta francès a Souvenir 

expressa la nostàlgia per l’estimada perduda i el sentiment de conhort que troba vora la 

seva tomba, muda i solitària, amb aquests versos: “C’est ta main qui sèche mes pleurs, / 

quand je vais, triste et solitaire, / répandre en secret ma prière /près des autels 

consolateurs.”771 També Joan Alcover troba el conhort que calma l’enyorança vora la 

fredor de les lloses dels éssers perduts, segons manifesta a Dol: “I els endolats, al peu de 

l’ara, / sentim els morts més avinent, / i a eixugar el plor de nostra cara / ve la carícia de 

l’absent.” 

D’altra banda, Forteza assegura que en les elegies de Joan Alcover “hi ha, 

disperses, influències de Victor Hugo.” Probablement entre ambdós poetes podem 

descobrir no sols una certa afinitat de temperament romàntic sinó també una 

coincidència en l’experiència vital tràgica, atès que Victor Hugo com Joan Alcover 

també veié morir els seus fills i els va plànyer amb la seva lira adolorida. Aquest mateix 

plany de Joan Alcover a les Elegies per la pèrdua dels fills el podem trobar al poema A 

Villequier de Pauca meae, del llibre de Les Contemplations, on Victor Hugo plora sobre 

les fredes lloses de la tomba de la seva filla Léopoldine i implora a Déu una espurna de 

pietat per calmar el seu dolor: 

 
 “Que c’est la seule joie ici-bas qui persiste 
  De tout ce qu’on rêva, 
 Considérez que c’est une chose bien triste 

  De le voir qui s’en va!”772 

 
Quan ben entrada la tardor, esgrogueïda de notes elegíaques, Joan Alcover tornà 

a Palma de Cor Marí, li semblà que tot tenia un posat d’amarga tristesa, perquè la seva 

ànima ferida s’emmirallava en cada element de  la natura que l’envoltava. Mirà entorn 

seu, encara amb els ulls plens de dol, puix que duia com diu a Dol “l’ànima ferida, 

/ com els captaires afollats,” i “entre el tumulte de la vida” s’hi trobava desemparat. 

Mirà entorn seu com una vella consirosa que, en la fonda solitud, espera que “l’hora del 

miracle” li retorni el bé perdut. Amb l’esguard ple de nostàlgia, atalaià l’antic jardí de la 

                                                 
770 LAMARTINE: Oeuvres poétiques (París: Gallimard, 1963), pàg. 322-323. 
771 Ibídem, pàg. 29. 
772 Victor Hugo: Les Contemplations, op. cit., pàg. 215. 
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infantesa, que s’estenia rere el saló rosat cara al mar i s’adonà, amb una espurna 

d’aflicció, que “l’olor nocturna” ja no embalsamava l’hort, que els estels del cel estaven 

apagats i que el gesmiler era mort, com diria en aquesta espurna de dolor: 

 

 “Adéu l’olor nocturna que embalsamava l’hort; 
   adéu pluja d’estrelles. El gesmiler és mort.” (PC, 397) 
 

Tanmateix, enmig del desesper, el poeta trobà conhort en la Poesia, com a 

bàlsam de les seves ferides i com a única via de perpetuar la memòria dels seus morts. 

Acceptà els consells de la Musa i “l’àrida soca paternal” fructificà i donà els seus 

millors fruits en les sis Elegies de Cap al tard, car el Poeta (com havia dit a Desolació) 

només vivia per parlar de la meitat que li mancava. De l’amargor del viure, brollà la 

inspiració del poeta i amb la immensitat del seu dolor bastí un monument d’Amor 

llavorat en l’alta muntanya de la Poesia, una Poesia immortal i colpidora, que vibra pel 

batec humà.773 

Mes, abans d’atènyer la immortalitat del Parnàs, encara hagué de recórrer un 

llarg camí, que expressà amb plany adolorit però serè en alguns dels Proverbis. Com 

Orfeu baixà a l’avern per amor a Eurídice, el pensament del poeta passà dia i nit abocat 

a la porta de les tenebres. “Com un captaire”, assegut a la porteria del monestir, el poeta, 

nit i dia, romangué plantat “enfront de l’ombra incerta, /de cara al mur sagrat”, esperant 

que li fos oberta la porta on havia trucat, com expressà en els versos llastimosos 

d’aquest proverbi: 

 
 “jo m’he assegut enfront de l’ombra incerta, 
       de cara al mur sagrat, 
 i és mon viure esperar que em sia oberta  
       la porta on he trucat.”  (PC, 435) 
 
 Amb la imatge poètica d’un captaire que toca la porta, que condueix al regne 

dels morts, esperant que li sia oberta per reunir-se amb els seus, Joan Alcover s’acostava 

altre pic al Victor Hugo de Les Contemplations. El poeta francès, empès també pel 

dolor de la mort de la filla estimada, manifestava, vestit amb la roba esquinçada per les 

ferides, el seu plany davant la seva tomba al poema En frappant à une porte, que 

                                                 
773 D’altra banda, Josep M. Capdevila assenyalà que la relació que el nostre poeta manté amb la natura, 
espill de la seva ànima, és totalment harmònica i equilibrada, atès que sempre manifesta una serenitat que 
suavitza les tensions del jo contemplatiu: “La natura, en la poesia de l’Alcover és atemperadora sempre; és 
atemperadora de la dolor, no n’intensifica la nota, sinó que li ofereix un dolç refugi, amb la seva  
exterioritat a la dolor mateixa. El sofrent no contempla una natura sofrent, sinó que veu en ella els límits 
externs de la seva dolor.” Josep M. CAPDEVILA: “Joan Alcover. V. Alcover i Mossèn Cinto.” La Veu de 
Catalunya (13 de novembre de 1921). 
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culmina amb un desig ardent d’entrar-hi: “J’ai des pleurs à mon oeil qui pense, / des 

trous à ma robe en lambeau; / Je n’ai rien à la conscience; / ouvre, tombeau.”774 

Joan Alcover, atret pel “misteri de la mort temuda”, visqué llarga estona assegut 

en el llindar de l’abisme a l’espera que s’obrís la porta, nimbada “de quelcom diví”, per 

reunir-se amb els seus morts, car sabia ―com en aquest altre proverbi― que: 

  
 “La vida, com la mort, és coneguda 
 tan sols pels qui sabem el seu destí, 
 i és el misteri de la mort temuda 
 el que la nimba de quelcom diví.”  (PC, 343-344) 
  

Joan Alcover esbrinà el misteri de la mort en les aigües de la Bíblia i trobà 

espurnes de saviesa i de conhort en els Proverbis de Salomó. A poc a poc el poeta 

s’amarava d’un estoïcisme filosòfic, que adesiara esplaiava en les cordes d’aquests 

proverbis, car la Balanguera misteriosa ―com apuntà Màrius Verdaguer― “havia filat 

en un racó fosc de la casa de Don Joan Alcover. Aquest havia escoltat la remor del seu 

fus i havia vist alçar-se la filosa inflada de lli mortuori, que la vella mallorquina de la 

llegenda duia com un terrible ceptre.”775 Fou aleshores quan Joan Alcover, “sentint 

esquinçades les seves entranyes d’home i de poeta, abandonà”776 per sempre la Musa 

castellana, amb què havia expressat històries de dolors ficticis i pensaments poètics 

d’enginy, que ben aviat rebutjà en aquests versos per abraçar la Musa catalana, potser 

tot recordant els consells que li havia donat Juan Valera en la carta que li havia enviat 

des de Brussel·les el 14 d’abril de 1887,777 en què li demanava que fos sincer. El poeta, 

després d’haver estat fiblat per la dissort, reconeixia, en aquests versos no recollits en 

cap volum, com havia estat de vana la seva lira durant els anys de la seva joventut i com 

el ferien ara les històries “de dolors ficticis”: 

 

“EIXES HISTÒRIES DE DOLORS FICTICIS  

amb què l’enginy commou les multituds,  
són a mos ulls indignes artificis  
per la terrible veritat vençuts. 
 
Ara em repugnen, com a cosa vana,  

                                                 
774 Victor HUGO: Les Contemplations, op. cit., pàg. 360. 
775 Màrius VERDAGUER: La ciutat esvaïda, op. cit., pàg. 154. 
776 Ibídem, pàg. 155. 
777 Juan Valera alliçonava Joan Alcover amb aquestes paraules: “Siga usted escribiendo Pequeños 
Poemas, cuentos o leyendas, de ahora o del tiempo del Rey que rabió, siempre que se le ocurra un 
argumento; pero no escriba poesía cínica, sino enamorado y muy enamorado de algo o de alguien: de Dios, 
de la patria, de la humanidad o de alguna prójima de carne y hueso. Ame así, es menester tener algo nuevo 
que decir, y no pensar en nadie, sino en uno mismo y en el objeto amado, para decirlo.” [ARM-JA, 468] 
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les ficcions de l’art en competència  
amb les tragèdies de la vida humana,  

que ja conec per pròpia experiència.”778  (PC, 446) 
 

El poeta-arbre, sota l’ombra nocturna de la mort, s’endinsà en la ferida del seu cor 

esmicolat i “trobà mesclada amb la seva sang, fonda i viva, la llengua” materna, que vessava 

tota la saba de la “terra magnífica que li havia donat tot: la vida i la joventut, l’alegria i la 

paternitat i l’ombra nocturna de la mort.”779 Immers en les aigües del seu dolor, seguí l’estela de 

la Poesia romàntica difosa per Novalis, el qual considerava que “la Poesia és la representació de 

l’ànim, del món interior en la seva totalitat.”780 De manera semblant l’entengué Joan Alcover, 

quan, entrat el 1906, digué que “el so de l’arpa ―la Poesia― és l’eco d’un ritme interior.” 

Cortès i amable, poc donat a esplaiar les seves ferides al públic, una vegada i una altra, es 

demanava “Per què mostrar-te aital desolació?” Mes ara, que el dolor havia modelat el so de la 

seva lira, la poesia esdevenia “l’autèntica realitat absoluta”, com més poètica, més vertadera 

―tot coincidint amb Novalis―, car els ritmes de la seva arpa semblaven “cruixits de branca 

morta.” Ell bé voldria obrir la porta del seu cor, perquè tothom ves la tempestat que 

l’afonava, mes per caritat i no per avarícia volia amagar la seva horrible malvestat i el 

seu cor esbaldregat: 

 
“jo bé voldria que entressis, però no,  

no et vull obrir la porta. 
A tots una hora o altra ens fér la tempestat. 
Mes del dolor no ens toca a tots la part mateixa. 
Millor és que no vegis l’horrible esbaldregat  

que en qualque cor hi deixa.  
A voltes l’avarícia és caritat.”       (PC, 444) 
 

A poc a poc, la faç del poeta s’anà empedreint rere una fredor aparent, que 

amagava la commoció d’un dolor intens. Llargues nits, refugiat en el propi dol, el poeta-

arbre tornà a allargar les mans a les cordes de la seva lira banyades de llàgrimes per 

esplaiar son cor en aquesta bella espurna de dolor, que guardà dins el calaix, on reprenia 

la imatge de l’arbre esqueixat de Desolació: 

 

“El tronc ferit  que el temporal esbranca 
troba en son propi dol l’únic conhort, 
i la calor de vida que aquí manca 
va escalfant el misteri de la mort.”    (PC, 441). 
 

Dies i nits el poeta es confonia amb la imatge d’aquest arbre ferit, terriblement 

esbrancat per un fort temporal, que l’empenyia cap al misteri de la mort, car cada branca 

                                                 
778 Aquest poema inèdit només va aparèixer en reproducció autògrafa en el Butlletí dels Amics dels Bells 
Llibres, Any 1, núm. 1 (gener de 1921), [pàg. 7]. 
779 Màrius VERDAGUER: La ciutat esvaïda, op. cit., pàg. 155. 
780 NOVALIS: Fragments, op. cit., pàg. 185. 
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de vida esqueixada era un llum que s’encenia en el buit de l’eternitat, com diria més tard 

en aquest altre proverbi: 

 

 “Vora del riu que ens separa 
 del paratge inconegut, 
 la claror d’abans és ara 
 ombrívola solitud. 
 
 Cada llum aquí extingida  
 s’encén a l’altre costat, 
 i l’escalfor de la vida 
 palpita en l’eternitat.” (PC, 343) 

 

LA SIRENA 
 

 La contemplació d’aquella natura idealitzada, d’aquell paisatge meravellós de la 

serra mallorquina, l’impulsava a l’exaltació dionisíaca de la vida, que, per temperament, 

li bullia per les venes com una riuada plena d’efervescència. Mes, encara que els 

esdeveniments tràgics de la vida convertirien Joan Alcover en un dels grans poetes 

elegíacs, comparable a Leopardi, la seva idiosincràcia era d’una naturalesa sensual i 

vitalista. Per la seva ment de poeta romàntic, encara surava la imatge seductora de la 

sirena Loreley, asseguda sobre l’espadat de la riba dreta del Rin, que encisava els 

mariners amb el seu cant i llurs barques eren engolides per les aigües. Aquesta bella 

sirena també és la que seduí amb els seus cants i engolí amb un petó de foc el pescador 

humil de Goethe a Der Fischer, quan solcava les aigües del Rin. Mes Joan Alcover, que 

a Humanització de l’art havia advertit els joves poetes de l’Ateneu Barcelonès del perill 

de deixar-se atrapar per la bellesa mítica dels ritmes nòrdics i de les melodies 

decadentistes, que simbòlicament atribuïa als llavis d’aquesta sirena alemanya, va 

reprendre la tradició modernista de les nimfes populars, inspirada en “la nova sirena 

Loreley, de veu corprenedora i cabellera d’or descabdellant-se damunt les ones.”781 Ara 

bé, encara que Joan Alcover no renuncià als seus encisos, la contemplà a distància per 

no caure, com el pescador de Goethe, als peus d’aquesta nàiade encantada. Amb la seva 

lira de ritmes tradicionals el poeta mallorquí cantà la bellesa seductora d’aquesta dona-

peix amb visió més humana que artística a La sirena. Perquè aquesta no pretén subjugar 

amb paraules arteroses el vell mariner, que troba per l’ona blava, com fa la dona d’aigua 

amb el pescaire de Goethe, sinó que, encesa d’amor, anhela fusionar-s’hi. Si el pescaire 

de Goethe, en atalaiar sobre les aigües del riu la sirena, es deixa seduir pel seu cant i cau 

                                                 
781 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 232. 
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subjugat sota el seu “petó de foc”, el pescador solitari de Joan Alcover encalça i besa els 

llavis vermells de la sirena de cos blanc i cabellera negra, la fereix d’amor impossible i 

ambdós queden presoners d’un desig ardent.  

El poeta mallorquí, fidel als principis que plantejà a Humanització de l’art, 

contempla amb els ulls humans el perfil d’una sirena que s’allunya de la nàiade malèfica 

que ens dibuixa el mite popular, germànic o clàssic, car la seva és una dona-peix que 

plora i sospira d’amor per “un bes d’home que va tastar.” És una sirena que sobreviu a 

la seva raça morta, que “ama el cor de l’aspra timba”, on sojorna nimbada “de 

fantàstiques clarors.” Ama encomanar amb les mans la passió que sent per la vida, com 

“la divina embriaguesa al vaixell i als tripulants.” “Ama l’Angelus que plora en els ecos 

de la mar...”, com ella plora per abraçar l’amor humà, impossible per la seva condició 

anòmala. 

Aquell estiu abrusat de calor a Cor Marí, impulsat per la vibració vitalista i per 

l’afany modernista de recuperar els mites populars, Joan Alcover recordà la imatge de la 

bella sirena Loreley, asseguda sobre el rocam esquerp del Rin, que atreia els poetes 

modernistes amb el seu cant germànic. Havia seguit la seva estela mediterrània, seduït 

pel lirisme clàssic (de L’Odissea d’Homer) amb què Miquel Costa havia dibuixat el 

mite grecollatí de la sirena a Tradicions i fantasies en els poemes Les dones d’aigua, La 

font i La cançó de �a Ruixa-Mantells. Potser corprès per la bellesa d’aquesta darrera, 

considerada una de les llegendes més cèlebres que el poeta de Pollença recollí del fèrtil 

camp de la musa popular mallorquina on perfila el poder seductor i malèfic d’aquesta 

sirena que planava per les costes de Formentor, Joan Alcover sentí el desig de recrear 

el mite de bell nou. D’altra banda, Joaquim Ruyra també desmitificà la imatge de la 

sirena al conte La xucladora, de Marines i boscatges (1903), la maldat de la qual és 

desemmascarada pel pescador, el protagonista d’aquesta història, que no es deixa seduir 

per les arts pèrfides de la dona-peix. En una de les passejades que el poeta solia fer pel 

paisatge de Mallorca, recordà el mite que com féu Miquel Costa situà entre els 

paratges solitaris de la Serra de Tramuntana, potser a prop de Deià.  

Amb els ulls del pensament va recórrer tots els racons espadats del verd pinar que 

circumden l’illa abocats al mar i la seva ment de poeta romàntic, guiat pel seu esperit, 

reflexiu i dionisíac, començà a dibuixar els primers versos de La sirena, símbol del 

desig eròtic de fusió amorosa amb la naturalesa. Aquest desig eròtic emmirallava 

l’aspecte més dolorós de l’amor humà, que sovint porta a la destrucció, car el cos 
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anormal de la dona d’aigua no pot satisfer els anhels que la melodia del seu cant i la 

bellesa del seu rostre i del seu bust desperten en la mirada encisada del poeta 

contemplador, convertit ara en un pescador solitari. 

 Probablement en la calma solitària del capvespre moradenc, l’esguard contemplatiu 

del poeta atalaià en la seva imaginació romàntica aquesta cala profunda, voltada de 

rocam i perfumada d’olor de pi, on s’asseu el pescador solitari per mirar l’aigua del 

fondal. I, la seva ment fantasiosa, amb els ulls de visionari, començà a enfilar els versos 

heptasíl·labs (agrupats en quartetes de rima encadenada, com podem trobar en les gloses 

populars) d’aquest poema narratiu, de caire mític i ambientat en un d’aquests paratges 

solitaris de la costa mallorquina, que Joan Alcover havia fressat nombroses vegades: 

 
“Jo sé una cala profunda 
on habita el vell marí; 
el rocam que la circumda 
perfuma l’olor de pi. 
 
El pescador solitari 
s’asseu damunt el penyal, 
i amb sos ulls de visionari 
mira l’aigua del fondal. 
 
En la cala moradenca 
l’ombra d’hora-baixa creix, 
i el cristall només se trenca 
si a flor d’aigua surt un peix.”    (PC, 193) 
 

 Mes el pescador ensonyat, abrusat per la calor de l’estiuada, que “és febre de 

voluptat”, “desnua el cos indolent” i “se tira dins la gola de l’antre fosforescent”, atret 

per l’ona que tremola. Mentre “braceja i xala amarant-se de frescor”, “veu en la cala una 

estranya lluentor.” “És l’escata d’una cua que la mar torna a engolir”. Llavors, el 

pescador solitari és sorprès per la visió del “bust alabastrí” d’una dona nua. En veure a 

flor d’aigua el pit que rosseja, la vermellor dels seus llavis i les perles que degoten de 

“la negror de son cabell”, “l’encalça, l’abraona / i besa son llavi humit”, com el cigne 

encalçava Nèmesi:  

 
“ella un instant s’abandona,  
amb el cos mig adormit. 
 
Mes la cua que esgarrapa  
se revincla i tiny de sang 
el pescador: i s’escapa  
la sirena del cos blanc.” (PC, 194) 

 
Així, Joan Alcover culminava la història tràgica d’aquesta dona-peix, que, fiblada 

per un desig ardent, “com el pescador mateix”, somniava “en la còpula impossible.” 
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Amb el plany d’aquesta sirena que sospira d’amor pel pescador solitari, Joan Alcover 

renovava el mite popular, li atorgava una dimensió més humana i més rica de 

sentiments universals. I és per aquesta dimensió humana que La sirena de Joan Alcover 

s’acosta més al perfil del conte La sireneta de Hans Christian Andersen que a les 

malvades sirenes que podem trobar a la tradició homèrica i germànica. Perquè tant La 

sireneta d’Andersen com La sirena de Joan Alcover són bondadoses, ambdues se senten 

fiblades per l’amor humà, ambdues anhelen convertir-se en verges humanes per amor i 

ambdues pateixen el dolor de la impossible fusió amorosa. 

El poema La sirena, datat el 1907 a Palma, va aparèixer publicat el maig de 1908 a 

la revista Empori.782  

 

AL VENCEDOR DE PORT ARTHUR 
 
 Quan morí Pere Alcover, feia sis mesos que la guerra russo-japonesa s’havia 

acabat (el 2 de gener de 1905) amb la conquesta virulenta de Port Arthur. Amb aquesta 

conquesta, el Japó obria una via lliure al punt neuràlgic de Manxúria. Port Arthur era 

una fortificació de l’imperi zarista, comandada pel general Stoessel, que, després de 

resistir devuit mesos de forma heroica la fúria del general Nogi, caigué en les seves 

mans i donà la primacia al Japó sobre la Rússia imperial. En aquest setge brutal, 

l’exèrcit nipó va perdre cent mil homes i el general Nogi, que, amb gran heroisme, 

aconseguí la victòria de l’imperi japonès, va perdre la vida dels seus dos fills més 

estimats entre les runes d’aquell infern. Amb la Pau de Portsmouth, el Japó va obtenir la 

meitat de l’illa de Sajalin, el protectorat sobre Corea, la concessió de la línia fèrria de 

Manxúria i Port Arthur. 

Aquells dies de 1905, tenyits de sang i de foc, Mallorca va viure per la premsa 

diària la tragèdia russo-nipona, que es desenvolupava al llunyà Extrem Orient. Europa 

contemplava atònita com aquest país exòtic s’imposava per la força a la Rússia zarista i 

es revelava als ulls del món com una potència poderosa, que ben aviat formà part del 

“concert de les nacions”. 

Joan Alcover, que amb minuciosa puntualitat, vers les cinc de l’horabaixa, solia 

anar a la biblioteca del Círculo Mallorquín per llegir la premsa, seguia dia rere dia per 

les pàgines de La Última Hora o de La Almudaina els avatars tràgics de la presa de Port 

Arthur. L’episodi de Port Arthur havia commogut l’ànima humana de Joan Alcover per 

                                                 
782 Joan ALCOVER: “La sirena”, Empori, II, núm. 11 (maig de 1908), pàgs. 157-159. 
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la cruesa d’aquells fets sanguinaris. Aquell estiu de 1905, quan morí el seu fill Pere, 

encara es parlava de la feresa d’aquells combats, que a l’altra banda del mar havien 

coronat de glòria i d’honor el general Nogi. Mes el poeta d’Humanització de l’art, que 

sabia penetrar en l’essència dels éssers, de tots aquells cabdills de la guerra sols s’havia 

sentit atret pel dolor d’aquell pare desolat, que havia perdut els dos fills estimats enmig 

de l’epopeia bèl·lica: 

 
“Entre els més alts cabdills 

  sols un atreu els ulls de ma tristesa: 
  tu, pobre pare, que en la lluita encesa 
 has vist caure tos fills.” (PC, 389) 
 
Encara amb llàgrimes als ulls per la mort de Teresa i de Pere, el nostre poeta, 

que s’interessava per tot el que feia olor d’humanitat, endevinà que, més enllà de 

l’heroisme del general i de l’ethos del samurai, que envoltava Al vencedor de Port 

Arthur, s’aixecava l’immens dolor del pare a qui la batalla ferotge havia arrabassat la 

vida dels seus fills, també oficials de l’exèrcit nipó. Joan Alcover sortí de la biblioteca 

del Círculo Mallorquín amb l’esperit glaçat “davant aquell duel de raça contra raça.” 

Caminà lent amb l’esguard capficat en la tragèdia d’aquell general que ho havia donat 

tot per la pàtria, àdhuc la vida dels seus fills i que, amb l’honor ben alt, havia passat 

enmig dels seus soldats sense vessar ni una sola llàgrima. El seu esperit, “distret i 

vagabund”, s’emmirallà en l’ànima d’aquest pare desolat en el qual es veié reflectit i, 

malgrat la distància que els separava, establí una íntima correspondència, puix que 

ambdós compartien el dolor d’una mateixa experiència. El general japonès i el poeta 

mallorquí havien vist créixer en el seu si l’arbre de l’honor i de la glòria i ambdós 

havien patit la virulència d’un vent huracanat que havia esqueixat les seves branques i 

els havia migpartit amb la mort dels seus fills. Probablement, el poeta, que sempre 

meditava els seus versos durant les passejades, degué bastir els primers versos elegíacs 

dedicats Al vencedor de Port Arthur mentre caminava amb pas lent, vora la Seu, camí 

de retorn cap a casa. Perquè Joan Alcover, que havia estat colpit per una dissort 

semblant, volgué dur amb la melodia del seu cant una espurna de pietat i de conhort Al 

vencedor de Port Arthur. Aquest cant, que el poeta inicià en un to èpic, tot exaltant el 

valor i l’heroisme d’aquest samurai, culminà en un ritme d’estoica elegia que sonà com 

un plany adolorit. Des de la finestra de La Almudaina, Joan Alcover contemplava 

esfereït la virulència sagnant dels fets de l’altra banda del mar i el seu esperit de poeta 

humà s’esgarrifava davant l’egoisme i la indiferència del homes: 
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“Tronà el canó; i els pobles de la terra 
talment com Roma un jorn veia combatre 
els gladiadors en l’ample amfiteatre, 
giren els ulls a l’Orient en guerra. 
 

Pel mar i la Manxúria 
 els dos imperis, batallant amb fúria, 
 posen a prova els armaments novells. 
  Bé van! La sang pregona 
 llur infernal poder, i sota l’ona 
 els fulminants esventren els vaixells. 
 Mes l’egoisme d’un dolor profond 
  d’indiferència glaça 
 mon esperit, distret i vagabond, 

davant el duel de raça contra raça.”         (PC, 389) 
 

Joan Alcover, amb l’esperit glaçat, sentí l’infortuni del general Nogi com si fos 

el seu i s’erigí en la veu del pare desolat Al vencedor de Port Arthur, per cantar amb la 

pietat de la seva lira, tal com ell havia implorat als amics i a la Musa, mentre es debatia 

atuït al peu de la fossa dels seus fills:  

 
“Jo et vénc a dar consol 

 de l’amargor de ton llorer de guerra 
 que cruelment sobre ta vida lluu. 
 Jo vénc de l’altra banda de la terra 

 per a plorar amb tu.”  (PC, 391) 
 
 Joan Alcover, que durant llargues nits havia plorat amb el front entre les mans 

dins la tenebra del seu dolor pregon, comprenia la dissort del general, convertit en un 

heroi nacional aclamat per la gent. Mes el poeta no venia a conhortar el vencedor de 

Port Arthur, sinó el pare desolat, en qui veia dibuixada la pròpia dissort. Joan Alcover, 

en la seva solitud “impenetrable als ulls humans”, comprenia que el cabdill nipó, 

després d’haver rebut tots els honors de la pàtria, en tornar a casa seva sols havia de 

trobar el dol i la solitud per companyia. Així, el poeta s’adreçà Al vencedor de Port 

Arthur, transposició metafòrica del seu jo, amb aquestes paraules amargues, que 

contenien una reflexió moral sobre la vanitat de la glòria mundana: 

  
“¡Que dolça la tenebra, i dins l’abisme 
  de ton dolor pregon, 
que petit te semblava l’heroisme, 
l’honor, el rei, la pàtria, tot lo món! 
 
Gran és ta glòria, general; venceres 

 en lluita de titans, a Port-Arthur; 
  ben altes les banderes  

del Sol ixent clavares en son mur. 
 
Tokio t’alçarà belles arcades, 
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t’aclamarà la gent, flors esfullades 
plouran al pas de l’hèroe nacional. 
I amb pal·lidesa de terror mortal 
arribaràs, per sorolloses vies,  
a ta vivenda, i, sanglotant, el dol 
te rebrà dins la casa d’on eixies 
amb tos infants per a tornar-hi sol.”    (PC, 390-391) 
 
Joan Alcover, encara amb l’ànima afligida, reflexionà sobre la tragèdia d’aquests 

fets que quedaren tan gravats en la seva memòria que el 1906 culminà el poema Al 

vencedor de Port-Artur, el qual havia encetat “amb motiu de l’infortuni del general 

japonès, que, com és sabut, va perdre els seus dos fills en el setge de Port-Artur.”783 El 

poema, però, degué restar en el fons del calaix. El 1912 el general Nogi i la seva muller 

se suïcidaren, fent-se l’harakiri en el jardí de casa seva quan passava el fèretre de 

l’emperador Mutsu-Hito. Fou llavors, quan el 31 d’octubre de 1912, potser arran 

d’aquest fet tràgic, que el poema va veure la llum a les pàgines del suplement 

extraordinari de La Almudaina, que aquell any s’edità amb motiu del 25 aniversari del 

naixement del diari. Més tard l’endreça Al vencedor de Port Artur fou incorporat en la 

nova edició de Poesies (1921), dins la secció de “Vària” de Cap al tard. Arran 

d’aquesta nova publicació, Joan Alcover va escriure a la nota que acompanyava el 

poema aquestes paraules il·lustratives: “Quan sobrevingué, anys després, el suïcidi de 

Nogi, l’autor va ser dels que pensaren que, malgrat totes les apariències, el gran dol del 

pare dissortat no era estrany a la tràgica fi del general i de la seva muller.”784 

 
ALGUNS PROVERBIS DESOLATS  
 
 Malgrat tot aquest malastre, la vida continuava i el cor esmicolat de Joan 

Alcover s’afanyava per vèncer la seva dissort aferrat a l’arbre de la Poesia i als tres fills 

(Gaietà, Maria i Pau) que encara li quedaven. L’esperit deixondit del poeta vetllà per 

Gaietà, el darrer fill de Rosa Pujol, que llavors amb vint primaveres estudiava a 

Barcelona la carrera d’enginyer industrial. Vetllà pels menuts Maria i Pau, que llavors 

amb 7 i 5 anys corrien esponerosos pel jardí desolat de casa seva, sota l’esguard 

protector de Maria de Haro.  

Els dies de primavera segons es desprèn d’una fotografia de l’època Joan 

Alcover llegia al costat del seu fill Pau les darreres notícies que duia La Época. Amb el 

rostre afinat per la barbeta argentada i amb els ulls negres il·luminats, s’endinsava en la 

                                                 
783 Joan ALCOVER: “Notes a les poesies catalanes”, OC, pàg. 131. 
784 Ibídem, pàg. 131. 
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lectura d’aquest periòdic que ensenyava al petit Pau, encara vestit de marineret blanc, 

perquè s’acostumàs a reflexionar sobre els avatars de la vida del moment. Entre el pare 

envellit per la dissort i el petit Pau s’establí un corrent de tendra dolcesa, car el poeta, 

que havia perdut Teresa i Pere, s’aferrava al fill menor, que el seguia pertot arreu amb 

els ulls curulls d’una admiració beatífica. El poeta havia estimat els seus fills com un 

avar estima el seu tresor d’ençà que havien perdut la seva mare. Mes ara s’adonava que 

la seva amor de pare, que havia crescut en silenci al costat de la vida dels seus fills, 

també s’havia tornat “més avara d’efusions” a mesura que creixia silenciosa en el 

torrent de la vida. Potser per una estranya timidesa, potser per un pudor excessiu s’havia 

deixat emportar per les aigües avares del silenci. Ara que la dissort li havia arrabassat el 

que més estimava, es lamentava de no haver sabut expressar l’amor que sentia pels seus 

fills grans amb la mateixa espontaneïtat de quan eren petits. Empès per aquest misteri, 

reflexionà en profunditat sobre la seva amor de pare en aquest proverbi, inclòs en 

l’edició de Poemes bíblics:  

 
“La nostra amor de pare 

          torna més gran, ensems que més avara 
   d’efusions, a mida  
          que els nostres fills avancen en la vida. 
 
          Jo no sé quina estranya timidesa, 
   jo no sé quin pudor, 
           quan els fills han eixit de la infantesa, 
           tanca el florir creixent de la tendresa 
            en nostre interior. 
 
  El fill que s’és fet gran ja no s’adona 
  de l’esguard paternal, que l’acarona 
   silenciosament, 
  com qui s’amaga de l’amor que sent. 
 
  I, si el perdem, ¡quina dolor tan fonda 
  vessar sobre son cos inanimat,  
  com doll, abans ocult, que ara l’inonda, 
  els besos que de viu no li hem donat!”        (PC, 341-342) 
 

Encara amb l’ànima esqueixada per la fúria d’aquell llamp, que li havia 

arrabassat els tres éssers que feien el viatge de la vida amb ell, el poeta navegava com 

un vaixell a la deriva amb gran afany per sobreviure a les aigües del seu dolor. Perquè 

Joan Alcover trobava sempre en les tenebres del seu cor una llum que l’impulsava a la 

vida, que es plasmava en el paisatge de la poesia. Havia demanat una espurna de pietat 

als seus amics, però sovint era ell qui l’oferia als cors abatuts i es mostrava com a 
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exemple d’esperit vitalista i nietzschià per vèncer el temporal que l’assotava, com es pot 

veure en aquests versos, en què el poeta mostra la seva fermesa a un amic: 

 

“Jo deia a mon amic: ‘¿Trobes que triga  
l’hora d’aclucar els ulls?’ I ell em va dir:  
‘El gran esforç que em costa el mantenir  
la voluntat de viure, m’afatiga.’ 
 
‘Quan el vaixell fa aigua enmig del mar,  
 els mariners s’afanyen a lluitar  
 amb la inundació que els aborrona,  

bombant sense parar,  
  i si se reten, el vaixell s’afona. 
 
 ‘Sols que m’abandonés 
 al mar de la tristesa 
 a on ma vida està suspesa, 
 n’hi hauria prou perquè la mar muntés 

        i m’afonés.”    (PC, 445) 

 

El poeta s’afanyava per amagar les seves ferides, empès pel seu codi de bona 

conducta i per l’ètica del bon cavaller, que malda per sobreposar-se al seu dolor amb 

heroica virtut, perquè no vol donar cap espectacle ni semblar indigne. Amagat rere la 

toga de lletrat i reconfortat en la conversa amb un i altre, anà cisellant el seu rostre amb 

la màscara d’un orgull impassible. Mes conscient d’aquesta eixutesa, o potser, impulsat 

per la curiositat malsana d’algú, emmirallà la seva ànima en els versos transparents 

d’aquesta espurna que justificaven el traç rígid del seu rostre: 

 

 “Si el poguessis guaitar t’espantaria 
 com terra que descarna el temporal... 
 ¡Oh  l’eixutor de l’esperit que un dia 
 era un verger i ara és un arenal!”  (PC, 442) 
 
 

Joan Alcover havia estat un arbre esponerós que havia fet ombra a l’hora de la 

sesta i havia estat un verger en companyia dels éssers estimats, però ara s’havia 

convertit en l’esqueix d’un arbre (com expressa a Desolació) i en un arenal, víctima del 

temporal que l’havia assotat com un grandiós terrabastall (segons diu en aquest 

proverbi).  

 

EL PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA  
 

A la primeria de 1905, l’esperit vitalista de Mossèn Antoni M. Alcover, que 

volia ennoblir la llengua catalana, va concebre la idea de promoure un congrés 
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d’estudiosos per tal d’iniciar el procés que l’havia de portar a la codificació i a la fixació 

de la seva normativa. Mentre Mossèn Antoni M. Alcover anava perfilant el teixit del 

que havia de ser el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, el setembre 

d’aquest mateix any es van celebrar eleccions generals, enmig d’un clima d’insulsa i 

vaga eixutesa.  Durant aquell mes s’havien produït alguns atemptats, segons Joan 

Alcover manifestà a Bartomeu Amengual, encara amb l’ànima ferida per la mort del seu 

fill Pere: “Mucho lamento el nuevo atentado, revelación horrible de la dolencia crónica 

que tiene en constante amenaza a Barcelona...”785 Llavors aquests fets desaconsellaven 

la celebració del Congrés de la Llengua. Encara a principis del nou any de 1906 el 

panorama s’enrarí i assolí un caire més viu quan el Consell de Ministres de la nova 

legislatura acordà presentar la Llei de Jurisdiccions perquè els tribunals militars 

jutjassin els delictes contra la pàtria i l’exèrcit. Aquesta llei havia estat inspirada pel 

govern de Moret, arran de l’assalt que ¡Cu-cut! havia patit el novembre de 1905 a causa 

de la intolerància d’un grup de militars, que no podien suportar l’adscripció d’aquest 

setmanari satíric a la línia política de la Lliga Regionalista, que combatia el centralisme 

i el lerrouxisme. Aquest projecte de llei significava el trasllat a la jurisdicció militar de 

tots els delictes contra l’exèrcit i la pàtria, que incloïa qualsevol ofensa a llurs símbols i 

emblemes o qualsevol apologia d’injúries. 

Aquells dies els diputats del Congrés van debatre sobre els fets de Barcelona, en 

els quals el general Luque, ministre de la guerra, volia demostrar que l’exèrcit, 

perfectament disciplinat, no podia inspirar recels. Pel febrer la Llei de Jurisdiccions fou 

aprovada, encara que a l’hemicicle del Congrés es dibuixà un bloc contrari a aquesta 

legislació, en el qual intervengueren diputats catalanistes i caps de minories, que 

formarien el nucli de Solidaritat Catalana, atacat per Lerroux. Aquest fou el primer 

moviment unitari català, nascut aquell any de 1906 a partir del fet nacional, que pretenia 

la construcció de la nacionalitat catalana, defensada per Prat de la Riba, i que es 

manifestà contrari al projecte de Llei de Jurisdiccions. El 20 de maig de 1906 Solidaritat 

Catalana va organitzar com a primer acte públic la festa de l’homenatge als diputats que 

votaren contra aquesta Llei de Jurisdiccions, que perjudicava Catalunya. L’endemà (el 

21 de maig)  una multitud d’estudiants cridava exaltada pels carrers de Barcelona en 

defensa de la nació catalana. Entre els joves estudiants d’aquella manifestació 

reivindicativa, convocada per Solidaritat Catalana, hi havia Gaietà Alcover Pujol, que 

                                                 
785 Carta de Joan Alcover del 3 de setembre de 1905 a Bartomeu Amengual. Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 737. 
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llavors estudiava Enginyeria Industrial. El fill de Joan Alcover, que connectava amb les 

idees del nacionalisme català, s’afegí a la manifestació i passà entre aquella allau 

enfervorida tot enarborant el penó de Mallorca, segons explicà a Joan Rosselló de Son 

Forteza el poeta Miquel Costa i Llobera, que llavors era a Barcelona, acompanyat de 

Josep Carner: 

 
“Ara et vui parlar de la manifestació d’ahir. Va ser colossal, seriosa, ordenadíssima, sense cap 

incident desagradable. Semblava cosa del poble yankee ―400 ajuntaments, més de 1000 
corporacions o societats entre literàries o artístiques, econòmiques, industrials,... diuen si els 
manifestants foren 150.000 i no m’estranyaria, perquè des de les 4 fins passades les 7 i mitja del 
capvespre vaig veure desfilar aquella immensa processó de banderes incomptables. Jo estava a 
un balcó de primer pis al passeig de Sant Joan ―a ca En Balanzó, cunyat d’En Carreres i Candi. 
M’hi acompanyà En Carner, i d’allà se veia lo millor de l’espectacle. També me varen veure els 
manifestants, i començaren a saludarme els ateneus, orfeons y altres societats, inclinantme les 
banderes y aplaudint. L’Orfeó Canigó s’aturà y me cantá una estrofa: era un obsequi d’En 
Figueres. ‘¡Ara si que ja queda en llista!’ me deya En Carner, qu’estava al meu costat. Ja veus si 
estich a l’ordre del dia en aquesta Barcelona. No voldria que a ca-nostra s’alarmassen d’això. 
Ah! No pensava dirte que’l fill d’En Joan Alcover duya el penó de Mallorca quant aquest passà 
pel passeig de S. Joan, En Ferranet, N’Alzina y altres estudiants mallorquins formaven a la 
manifestació. Quina llàstima que no haja estat aquí En Riber y Campins aquesta temporada! 

Com s’hi seria electrisat! Ja le hi pots dir de part meva qu’he pensat molt ab ell.”786 
 

Tanmateix la Llei de Jurisdiccions el 13 de febrer de 1906 fou aprovada pel 

Senat i el 23 de març pel Congrés, malgrat l’oposició dels regidors de l’Ajuntament de 

Barcelona i les intervencions dels diputats i dels senadors de Solidaritat. Barcelona 

s’omplí d’una onada grisa de descontent i de rancúnia que desaconsellava qualsevol 

manifestació de la nacionalitat catalana i, enmig d’aquell clima hostil i truculent: 

 
 “El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que s’havia de celebrar a les 

darreries d’abril de 1906, s’hagué d’ajornar fins a l’octubre, puix que a Barcelona ‘hi havia hagut 
incidents greus que, de moment, feien inoportuna la celebració d’un acte catalanista com havia 

d’esser el Congrés’.”787  
   

Mentrestant Miquel Costa, des de Pollença, informava Joan Alcover de les 

novetats literàries que, per aquells dies, havia rebut de París. Li parlà del llibre de 

Poèmes par Louis le Cardonnel, que li havia enviat Mr. Robin, un jove escriptor de la 

revista Mercure de France. Miquel Costa, empès pel lirisme que destil·laven els versos 

d’aquest poeta francès, l’1 d’agost d’aquell estiu, envià a Joan Alcover una carta, en què 

li comentava, ben entusiasmat, la poesia de Louis le Cardonnel, alhora que expressava 

                                                 
786 Carta de Miquel Costa i Llobera a Joan Rosselló de Son Fortesa (datada a Barcelona, el 22 de maig de 
1906). Miquel COSTA i Llobera: “Epistolari”, Obres Completes, op. cit., pàg. 1104. La carta, censurada per 
Joan Rosselló de Son Fortesa, fou completada per Bartomeu TORRES GOST a Itinerario espiritual de un 
poeta, op. cit., pàg. 338. 
787 Francesc de Borja MOLL: Un home de combat (Mossèn Alcover) (Palma: Editorial Moll, 1981), pàg. 
77. 
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el seu desconhort per la vacil·lació lingüística, que llavors campava pel terrer literari 

català, així com el temor d’enviar un volum d’Horacianes a Antoni Maura per l’esperit 

catalanista que hi batega: 

 
“Aquests dies he rebut de París un llibre ben distingit Poèmes par Louis le Cardonnel. El 

m’envia Mr. Robin, jove escriptor del Mercure de France qui me volgué conèixer a Barcelona, pel 
maig darrer. Aqueix Cardonnel és un bohemi, actualment sacerdot, víctima de la poesia com 
Mossèn Verdaguer. Ja veuràs quin poeta! 

Jo ja vaig entregar a N’Obrador788 els manuscrits per la 2ª edició de les primeres Poesies. Les 
composicions arriben a 80, amb tot i haver-ne suprimides unes quantes del primer aplec. Estic ple 
de vacil·lacions respecte al sistema ortogràfic. Voldria que me n’imposassen un. 

Havia pensat oferir a D. A. Maura un exemplar d’Horacianes; però no m’hi atrevesc per l’esperit 
catalanista que hi batega i que ell rebutjaria tal vegada.  

I que me’n dius d’En J[oan] Rosselló, qui ara també versifica? Està vist que sempre vol donar 
sorpreses. 

Estigues bo i rep la coral salutació de ton amic 

       Miquel Costa, Pre.”789 
 
Joan Alcover, que amb la mort dels seus fills havia perdut l’esma de tot, encara 

trobava una llum consoladora en la poesia, perquè ella el conhortava amb l’harmonia de 

les seves paraules i el sostreia del dolor amb les seves cadències musicals. Ben aviat 

s’interessà pel nou poeta francès que Miquel Costa li havia descobert en aquesta darrera 

carta. Costa li havia despertat la curiositat intel·lectual, car volia conèixer les fineses 

poètiques de Louis le Cardonnel. Al cap de poc temps, el nostre poeta li demanà les 

senyes de l’editorial francesa a la carta que li envià el 4 d’agost d’aquell any, en la qual, 

a més a més, exhortava Costa perquè enviàs el volum d’Horacianes a Antoni Maura, 

car endevinava que seria ben rebut pel cap del govern espanyol. I així li deia: 

 
“Estimat amich: Vaig rebre sa teua carta y vaig posar totduna fil a la guya. [...] 
Me sembla qu’has d’enviar Horacianes a n’en Toni Maura. No dupt que ho agrairà y les 

llegirà ab gust. 
Ja he vist cualque mostra d’es versos d’en Joan Rosselló, a estil de gloses populars. 
Tench viva curiositat de coneixe cualque cosa d’es poeta Louis Cardonnel. T’agrairé que me 

donis ses senyes d’es seu llibre per comenarlo. 
Estich content de que vaja depressa sa segona edició de ses teves Poesies. Serà un creixendo 

d’èxit de ses Horacianes. 
Te desitja salut y tranquilitat ton coral amich 

     Joan Alcover.”790 
 
Onze dies més tard, Miquel Costa, enamorat de la musa francesa, li va trametre 

l’adreça en una altra carta, amarada d’entusiasme poètic. En aquesta lletra no solament 

li donava les senyes de l’editorial francesa, sinó que, a més a més, li parlava de Samain, 

                                                 
788 Mateu Obrador i Bennàssar. 
789 [ARM-JA, 162]. 
790 Carta de Joan Alcover a Miquel Costa i Llobera (datada a Palma el 4 d’agost de 1906). Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 51. 
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de Stuart Merrill, de Verhaeren i d’altres poetes francesos, que llavors estaven a 

l’avantguarda de la poesia francesa:   

 
“Ses senyes des llibre que desitges comanar són aquestes: Louis le Cardonnel. Poèmes.-Paris. 

Societé du Mercure de France. ―Rue de Condé, 26—. A sa mateixa casa editora trobaràs altres 
toms de poetes novíssims qui tal vegada t’agradaran més que aquest que m’enviaren. Hi ha un tal 
Paul Fort, del qual vaig llegir coses ben interessants sa temporada que vaig passar a Barcelona 
darrerament. Té molts de tons. Hi ha Stuart Merrill - Poèmes - Albert Samain: Le Charriot d’or, 
Aux flancs du vase (3e. édition), Au jardin de l’Infante (7e. édition). Hi ha Verhaeren amb una 
partida de toms, dels quals vaig llegir Les Moines, molt ple de poesia, deixat d’En Carner. — etc. 
etc... 

Jo aquest estiu estic de vaga: no escric res. 
Déu te do més saba i tanta salut. T’ho desitja ton amic de sempre 
       Miquel Costa i Llobera, Pre. 

P.S. He rebut una carta molt afalagadora d’En Menéndez sobre Horacianes.”791 
 
Miquel Costa i Joan Alcover compartien la mateixa febre per l’ideal poètic. La 

Poesia havia unit les seves ànimes primfilades en el foc sagrat de la fraternitat sincera i 

l’havia nodrida amb la noblesa de les seves rames íntimes damunt l’altar solemne de 

l’art. Una amistat afavorida per la “calma sereníssima” que “escalfa els escollits que s’hi 

agombolen” en ardor benèfica, com declarava Miquel Costa a l’horaciana Amistat. Un i 

altre s’admiraven mútuament i es consultaven qualsevol aspecte de l’escena literària i, 

encara que ambdós ostentaven un paper primordial, era Miquel Costa qui sovint 

descobria a Joan Alcover les darreres novetats que sorgien en el panorama literari. 

Adesiara, però, era Joan Alcover qui gastava alguna brometa a Miquel Costa, que 

“somreia i s’excusava delicadament.”792 Potser Joan Alcover volia deixondir el seu 

esperit de la timidesa i de la causa piadosa, que tan poc afavoria la seva creació artística.  

Mentrestant, Joan Alcover passà aquell estiu de 1906 a Gènova immers en la 

lectura i en l’escriptura, adesiara interrompudes per les malalties que tornaren a planar 

per casa seva i no deixaren d’importunar el seu esperit, que s’afanyava per polsar la lira 

abandonada i per atendre els seus compromisos de feina a l’Audiència i la redacció del 

discurs que preparava per al Congrés. Quan arribà la tardor acolorida de rovell i de 

coure, Joan Alcover, que solia preparar el seus discursos amb parsimònia estudiada, 

s’afanyava per deixar les feines de l’Audiència ben enllestides per tal de poder absentar-

se els quatre dies que havia de durar el Congrés. Mentre maldava per vèncer els esculls 

de la vida quotidiana, el 8 d’octubre de 1906 ultimava amb certa inquietud i nerviosisme 

les notes de la comunicació que havia de llegir el dia 15 en el Primer Congrés 

                                                 
791 [ARM-JA, 162]. 
792 Vegeu Josep M. de SAGARRA: Memòries, dins Obres Completes. Prosa, op. cit., pàg. 1165-1166. 
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Internacional de la Llengua Catalana, segons es desprèn de la carta que envià a l’amic 

Àngel Ruiz i Pablo: 

 
“He tenido enfermos todo el verano, el pequeño [Pablo] con sarampión, Cayetano con un 
sarpullido que parecía varicela, y por último mi mujer con unas anginas, y en la actualidad muy 
molestada por el reuma. [...] Contraje el compromiso de ir al Congreso de la Lengua Catalana, y 
aún he de leer algo en él; lo cual me tiene nervioso, pues hasta la fecha no he podido concluir el 
insignificante trabajillo que dedico a uno de los temas, y por otra parte estoy muy atareado para 

que en la Audiencia queden las cosas en disposición de poder ausentarme.”793 
 

Vençuts els aldarulls que aquella primavera havien enterbolit l’atmosfera de la 

Ciutat Comtal, el Congrés s’inaugurà a les deu de la nit del dissabte 13 d’octubre de 

1906 amb una solemne sessió en el Teatre Principal de Barcelona. Joan Alcover, amb 

els expedients de l’Audiència resolts, partí amb certa inquietud mar enllà fins al port de 

Barcelona per assistir aquella nit a la inauguració del Congrés. L’endemà diumenge, dia 

14, a les deu del matí s’obrí l’exposició del llibre català i, a les onze i mitja, en una sala 

del Palau de Belles Arts es constituïren les tres seccions en què es dividia el Congrés: la 

Literària, la Filològica-Històrica i la Social i Jurídica. Cap al tard, els congressistes i 

llurs famílies foren obsequiats amb un bufet al Parc Güell.  

El dilluns, dia 15, a les deu del matí els congressistes encetaren llurs ponències i 

comunicacions en cadascuna de les diverses seccions. La Secció Literària començà a les 

onze del matí sota “la presidència de D. Teodor Llorente, qui cedeix tot seguit son lloch 

al Dr. Rubió y Lluch, escusantse per son poch oir, després d’unes quantes paraules 

reconeixent a la poesia valenciana, en representació de la qual es vingut, com a filla de 

la catalana.”794 Aquell dematí de la tardor de 1906 van intervenir Mateu Obrador (amb 

la comunicació L’edició original de les obres de Ramon Lull), Llorenç Riber (amb 

Missió dels escriptors en quant al manteniment de la puresa i unitat del català), Mr. 

Barrau-Dihigo (amb Les manuscrits latins et le texte catalan des “Gesta comitum 

Barchinonensium”) i Joaquim Ruyra (amb la ponència La nostra llengua en les obres 

literàries). 

 A darrera hora del matí Joan Alcover pujà a la palestra i, davant aquell auditori 

del Palau de Belles Arts, defensà que La Llengua catalana és entre nosaltres l’única 

expressió possible de l’escriptor artista. Amb el gest humil i l’esguard serè, es va treure 

de la butxaca la comunicació que duia escrita en unes quartilles i es recomanà a la 

                                                 
793 Carta de Joan Alcover a Àngel Ruíz i Pablo (8 d’octubre de 1906). Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 767. 
794 Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona 1906. Edició faccímil (Barcelona: 
Fundació II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i Editorial Vicens-Vives, 1985), pàg. 472. 
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benvolença d’aquell públic distingit de doctors i d’experts, car ell es considerava un llec 

en qüestions o temes filològics. Els convidà a acollir-lo “no com una opinió sinó com 

un cas, no com una autoritat sinó com un exemple”, car assegurà que en la seva 

“modesta vida literària” hi havia “una fonda crisi a on la força de la materna llengua va 

manifestar-se.”795 Cità uns versos romàntics de la Veu de les ruïnes, d’Adolf Blanch, 

emmarcats en els tòpics de la Renaixença, que varen deixar gravada en la seva joventut 

“un solc inesborrable, un eco solemnial de l’epopeia de la llengua confosa amb 

l’epopeia de la raça.” Joan Alcover, que abans escrivia versos amb la lira de la musa 

castellana, enamorat de l’altra “musa germana”, ara es mostrava decidit a estimar-la, 

perquè havia comprès que l’antiga nacionalitat i l’idioma eren una sola cosa. El seu cor 

de poeta romàntic, fondament enamorat de la llengua pàtria, mesella de perfums, ja 

l’havia triada com a forma d’expressió literària, car assegurà ben convençut davant tot 

aquell auditori: 

 
“Jo l’estim i la vener, eixa llengua, pels títols que la il·lustren, pels records que l’ennobleixen, 
per l’ànima que hi vibra; però sobretot la vull i la preferesc per ésser nostra. Aquest és el títol 
suprem que la fa, no la millor, sinó l’única per nosaltres. 

El català és, entre nosaltres, l’única expressió possible de l’escriptor-artista.”796 

 

Però el poeta, que comprenia prou bé que la seva declaració amorosa podia 

sobtar els cors provincians que “s’havien passat llarg temps amb l’esquena girada a la 

nostra literatura”, aferrats al tòpic d’escriure en castellà amb l’ambició suïcida de ser 

entesos per milions de lectors, manifestà que “serien llegibles, així sí, per milions i 

milions de criatures, però no serien llegits per ningú, perquè no haurien lograt vessar-se 

tal com són dins d’un motllo que no dominen.”797 Tanmateix aquestes opinions eren 

“filles de la inconsciència literària” i l’important ―deia Joan Alcover― “és que hi ha 

pobles de llengua catalana, i el meu n’és un, que encara no han obert els ulls a 

l’evidència.” Joan Alcover es lamentava que tal evidència, com la de parlar la llengua 

catalana, provocava un gran refús entre la gent de la seva illa estimada. Amb gran 

recança, s’adonava que “a Mallorca el procés de la restauració es troba encara en sos 

començaments”, car només “un nucli d’entusiastes, voltat d’indiferència, hi proclama el 

dogma de la llengua com a signe i condició necessària de vitalitat artística.”798 Amb la 

                                                 
795 Joan ALCOVER: “La Llengua Catalana és entre nosaltres l’única expressió possible de l’escriptor-
artista”. OC, pàg. 273. 
796 Joan ALCOVER: “La Llengua Catalana és entre nosaltres l’única expressió possible de l’escriptor-
artista”. OC, pàg. 273. 
797 Ibídem. 
798 Ibídem, pàg. 274. 
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mirada penetrant i l’expressió enèrgica, impulsada per la convicció de qui es creu en 

possessió de la veritat car “en tractar coses d’art i de literatura” adoptava un aire 

dogmàtic, Joan Alcover afirmà amb contundència: 

 
“Som al poble de Ramon Llull (deia jo a mos paisans fa prop d’un quart de segle), i cosa 
estranya, en el poble de Ramon Llull hi ha qui rep amb gran sorpresa la nova de que el Doctor 
il·luminat escrivia en llengua catalana. Ni logram castellanitzar-nos ni acollim amb simpatia 
calorosa les manifestacions del catalanisme literari. [...] L’esperit provincià, enganyant-se tal 
volta a si mateix amb l’aparença d’un regionalisme atenuat, oposa jo no sé quins escrúpols o 
cavil·lacions a regonèixer l’entroncament del nostre llenguatge insular amb la materna soca i la 
natural invasió de la saba catalanesca. Hem de pintar el nostre petit món no amb la paleta a on ell 
mateix ha anat abocant ses pròpies tintes, sinó amb la paleta manllevada que d’un altre món les 
ha rebudes... Entenem-ho d’una vegada: lo que no ha lograt l’hegemonia de Castella en segles 
d’esplendor, ajudada per la nostra íntima submissió, no cal esperar-ho dels segles a venir... No és 
necessari ésser filòsof, basta un poc de bon sentit i d’instint literari per comprendre que 
l’escriptor no ha d’usar altra forma d’expressió que el llenguatge que sent i viu i respira i porta 
dissolt dins el seu organisme. Ha de ser ell qui reduesca l’idioma a son servei, no l’idioma qui 

s’enduga de remolc l’esperit de l’escriptor cap a regions estranyes o convencionals.”799 
 
Enrere quedava aquell esperit vacil·lant i provincià del poeta, en què s’havia 

mogut la seva joventut, imbuïda d’un fort anhel de brillar en l’escenari literari castellà. 

Enrere quedava aquell esperit mimètic del poeta de �uevas poesías i de Meteoros que 

volia “interpretar l’íntima melodia, l’ànima del paisatge, que tot ell mallorquineja” amb 

la veu manllevada d’una altra musa més opulenta. Així, enardit per una onada 

d’exaltació entusiasta i vigorosa, exclamà: 

 
“Doncs jo dic que menysprear el verb propi és un rebaixament individual i col·lectiu; és 
renunciar al més essencial dels atributs que caracteritzen la plenitud de la vida cívica, és 
esterilitzar el regne de la poesia, eixugant les venes més fecundes de la inspiració i privant-la de 

sos millors dominis.”800 
 

Menysprear el verb propi, la llengua materna, era per al nou poeta com 

“esterilitzar el regne de la poesia” i, amb gran èmfasi retòric, es demanava davant aquell 

auditori de mirada expectant: “¿Quins assumptes li resten al poeta”, “si l’ús d’un 

llenguatge distint del que sona a l’entorn d’ell a totes hores el priva de reproduir els 

diàlegs, les costums, la vida que el rodeja, en el llibre o en el teatre?”801 I encara 

assegurava: “Al poeta que abandona el llenguatge propi, no li queda ni el recurs 

d’entregar-se als temes ultra-regionals d’un lirisme cosmopolita, perquè l’ànima és com 

un vas a on els sentiments prenen els colors dels horitzons que s’hi reflecteixen.”802 

Recordà l’Esperança, d’En Marian Aguiló, com a exemple de poesia inoblidable, que 

                                                 
799 Ibídem. 
800 Ibídem. 
801 Ibídem. 
802 Ibídem. 
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“vessunya la llecor de la terra a on fou concebuda” i, per això mateix, no “pot ésser més 

universal ni més intensament catalana...”803 Amb gran fermesa i convicció Joan Alcover 

defensava el seu pensament sobre l’ús de la llengua catalana com a mitjà d’expressió 

literària, que havia defensat anys enrere a Mallorca, car deia ben convençut que: 

 
“L’ànima del poeta i l’ànima del país a on rep contínuament les seues impressions no poden 

divorciar-se. La realitat interna del poeta i la realitat que el volta i nodreix la substància de la 
seua vida no poden tenir expressió distinta... La llengua no és un instrument que se deixa i se 
pren a voluntat, com qui pren la flauta o el cornetí per tocar una melodia; és un orgue vivent de 
la individualitat humana, i és impossible arrencar-se’l sense que el ser moral més o manco se 

debiliti i se dessagni.”804 
 

Amb el gest serè i el to humil, tancà la seva intervenció en la mateixa línia en 

què l’havia començat i, tot cedint la paraula als savis, digué: “No he vengut a ensenyar, 

he vengut a fer acte de presència en la festa de llengua, o, lo que per mi és igual, en la 

festa de la renaixença catalana.” 805 

A la nit els filòlegs i els literats i tots els congressistes assistiren al Teatre 

Principal, a la festa del Teatre Català, on es representaren escenes de les diverses 

èpoques de la dramatúrgia catalana. Entre els congressistes hi havia Miquel Costa i 

Miguel de Unamuno, el qual tornà acaparar l’atenció d’alguns poetes. L’endemà, 

dimarts dia 16, a les onze del matí es van reprendre les sessions ordinàries que foren 

presidides per Joan Alcover, acompanyat de Miquel Costa i Llobera, Joan Maragall, 

Joaquim Ruyra, Josep Pijoan, Jaume Massó i Torrens i Lluís Nicolau D’Olwer. A l’hora 

del dinar Joan Alcover, acompanyat de Ruyra, Carner, Costa, Ferrà i Riber, agafaren el 

tramvia i arribaren fins a Sarrià, on dinaren amb els caputxins Rupert de Manresa i 

Miquel d’Esplugues, parlaren llargament a la sobretaula i Ruyra llegí tres admirables 

sonets. Després visitaren l’hort del convent, passejaren pels voltants i, a entradeta de nit, 

quan tornaren a Barcelona es dirigiren a l’Ateneu Barcelonès, sense passar pel 

Congrés.806  

 Aquella nit, després d’escoltar Amadeu de Pagès, que oferí una conferència 

sobre Ausiàs March, Miquel Costa partí cap al teatre per escoltar les veus polifòniques 

de l’Orfeó Català, que interpretà una sèrie de peces musicals per celebrar la Festa de la 

Música Popular Catalana. Mentrestant aquella mateixa nit Miguel de Unamuno donava 

                                                 
803 Ibídem. 
804 Ibídem, pàg. 275. 
805 Ibídem. 
806 Bartomeu TORRES GOST: Miguel Costa y Llobera (1854-1922) Itinerario espiritual de un poeta, op. 
cit., pàg. 350, nota 52.  
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un recital de la seva poesia, la qual cosa motivà que alguns poetes, com Joan Alcover, 

no poguessin fruir de la delícia d’aquella música popular, puix que preferiren fer els 

honors a Unamuno. D’altres, com Miquel Costa, s’estimaren més escoltar les cançons 

de l’Orfeó Català que els ritmes del poeta basc. Encara que Unamuno desitjava conèixer 

el gran líric d’Horacianes, aquest, mig compromès amb Pedrell i temerós dels 

exabruptes que solia manifestar el rector de la Universitat de Salamanca, no l’arribà a 

conèixer, segons expressà el mateix Costa a Joan Rosselló de Son Forteza en la carta del 

4 de novembre de 1906: 

 
“D’Unamuno sols puc dir-te que no el vaig arribar a conèixer. Ell me féu invitar a la seua 

lectura poètica a la qual assistí En Joan Alcover. Però jo no vaig voler deixar aquell vespre el 
concert de l’Orfeó Català, a on m’esperava En Pedrell qui volia proposar-me col·laboració 
literària a treballs seus musicals. Per altra part, jo tenia por d’autorisar amb mon caràcter de 
sacerdot les impietats que el Rector de Salamanca amollaria, i no creia jo prudent disputar ni 
sortir en so de protesta si s’oferís el cas. Després En Morera i Galícia me digué que el mateix 
Unamuno li havia demanat que el me presentàs en trobar ocasió. ― L’ocasió no s’oferí. ― A 
l’Ateneu vaig notar que de lluny N’Unamuno me mirava, però En Morera no hi va assistir aquell 
vespre. ― Sembla que l’ardit intel·lectual per castellanista no se pot fer càrrec de l’esperit de 

Catalunya.”807 
 

El dimecres, dia 17, els congressistes assistiren a les deu en punt a la tercera 

sessió ordinària, que acabà a la una del migdia amb un dinar obsequi als Congressistes 

estrangers al Restaurant del Tibidabo. A les sis del capvespre es clausurà el Congrés, 

que culminà a la nit amb una recepció al Saló de Cent per l’Ajuntament de Barcelona. 

El dijous, dia 18, es dugueren a terme una sèrie d’excursions a Vic, a Ripoll, a Poblet i a 

Vilanova i Sitges com a obsequi als Congressistes estrangers, els quals el vespre foren 

rebuts a l’Ateneu Barcelonès.808  Aquella nit del 18 d’octubre de 1906 Joan Alcover 

tornà a fer sentir la seva veu ferma i serena a l’Ateneu Barcelonès, on  pronuncià un 

altre discurs amb motiu del Congrés de la Llengua, que descobria la seva ànima 

enamorada de Mallorca i de Catalunya i revelava el seu amor abrandat a l’idioma 

matern. Aquest amor tardà, que, des de feia anys, s’havia anat congriant a foc lent en el 

seu esperit, “un poc indisciplinat i solitari”, ara esclatava lluminós i radiant sense cap 

vacil·lació i es manifestava contundent i rodó, esplèndid i magnífic, amb la plena 

confiança de les seves paraules. 

Sabia com agradava a Catalunya sentir parlar de Mallorca a un mallorquí vingut 

de l’illa daurada. Així encetà el seu discurs d’amor encès a la llengua catalana, que 

                                                 
807 Carta de Miquel Costa del  4 de novembre de 1906 a Joan Rosselló de Son Forteza. Miquel COSTA I 

LLOBERA: Obres Completes, op. cit., pàg. 1107. 
808 Vegeu Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona 1906, op. cit., pàg. 15. 
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uneix les ànimes de Catalunya i de Mallorca sota un mateix esperit de germanor, amb 

un gest d’amable fraternitat. Mes aquesta fraternitat de la sang i de l’ànima entre 

Catalunya i Mallorca, identificada en la llengua comuna, era compartida pels 

intel·lectuals i poetes de les més diverses tendències que cada diumenge es reunien a 

casa seva, des d’on guaitaven a l’altra banda del mar per escoltar “les palpitacions de les 

entranyes de Catalunya” i sentien vibrar la seva ànima mallorquina al batec de l’ànima 

catalana. Joan Alcover assenyalava que havia vengut a Barcelona acompanyat d’altres 

lletraferits, que compartien a la seva tertúlia l’amor a l’art i l’amor a Catalunya, 

il·luminats per la llàntia de Mossèn Antoni M. Alcover: 

 
“Rebeu les coses de Mallorca amb tanta predilecció, que quan ve d’allà un de nosaltres i parla 

i no en diu res, sembla que faça una impressió de desencant. [...] Mes qualque cosa m’encoratja a 
no posar sordina a l’entusiasme i afirmar sense cap mena de reserves mentals que la veu de la 
sang comença a proclamar que tots som uns. Jo no som vengut sol; jo som vengut amb bona 
companyia; gran part dels portaveus de Mallorca literària, que, per cert, me fan l’honra de 
reunir-se sovint a casa meua, homes de les més diverses idees i tendències, congregats a l’escalf 
d’un sentiment comú, l’amor a l’art i l’amor a Catalunya. D’allà guaitam cap a la vostra terra, i 
escoltam, orella alerta, les palpitacions de les entranyes de Catalunya, i sentim vibrar la nostra 
ànima a l’uníson de l’ànima catalana, i els dols i les alegries i les esperances de Catalunya són 
les nostres. Som venguts seguint l’home de cor, l’home de fe, l’home de voluntat, que es lleva 
abans de l’auba i encén el llum i escorcolla sos papers i cataloga ses cèdules; pren el bastó de 
viatge i recorre plans i viles i muntanyes, predicant com un missioner, libant com una abella, de 
flor en flor, tota la brostada viva del llenguatge, i entrega lo millor de sa vida, hora per hora, 

estella per estella, a la foguerada que il·lumina els horitzons de la mentalitat catalana...”809 
 

Convençut que la Renaixença catalana havia donat els seus millors fruits amb la 

restauració de la llengua, assegurà que ella havia obrat el miracle de culminar la 

personalitat literària i nacional de Catalunya, car la llengua havia perfilat la fesomia del 

país d’una manera més clara i definida. Ara la Catalunya redimida per la llengua naixia 

als ulls de Joan Alcover amb una nova identitat més ferma i més poderosa, més enèrgica 

i potent que altres nacions amb autonomia política: 

 
“...jo crec que Catalunya, espiritualment redimida per la llengua, pot esperar en calma la 

solució pacífica dels problemes que la preocupen, perquè el problema substantiu, és dir, el 
problema de l’autonomia espiritual, més important tal volta que els problemes polítics, està 
resolt. Aquest és el miracle de la llengua; aquesta és la gran conquista del nacionalisme literari. 
Mercès a ell, hi ha pobles que sense disfrutar l’autonomia política tenen una existència nacional 
més caracteritzada i veritable, una sensació més enèrgica del jo, una consciència més clara, 
potent i definida que no altres pobles que es governen per si mateixos, i, per no tenir llengua i 

literatura peculiars i pròpies, són províncies d’altres nacions.”810 
 

                                                 
809 Joan ALCOVER: “Discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès l’octubre de 1906, amb motiu del Congrés 
de la Llengua”, OC, pàg. 276. 
810 Ibídem, pàg. 276. 
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Per a l’esperit romàntic del poeta la llengua era l’espurna que havia pres i que 

ara s’erigia en la columna vertebral del país, tot ennoblint-lo i l’edificant-lo. Joan 

Alcover, que sabia el rebuig que patia la llengua catalana a Mallorca, acollia amb fervor 

l’exemple patriòtic de Catalunya per no deixar-se sotmetre per les lluentors d’una 

personalitat aliena, car la dignitat humana del país només podia créixer i edificar-se amb 

la llengua pròpia.  

Joan Alcover, que havia escrit poesia en llengua castellana, havia patit la 

condició de sentir-se membre d’una cultura subalterna, “que naix de considerar inferior 

la llengua pròpia”. Ell, que havia dedicat bona part de la vida a l’aprenentatge de la 

llengua castellana, sense arribar mai a posseir-la tan bé com la pròpia, comprenia que el 

poeta només pot expressar l’ànima del seu país amb la llengua pròpia, com ja havia dit 

el 1903 a La llengua materna (“El país canta per boca del poeta”).  

Empès per un amor abrandat a la llengua materna, reprenia la idea que uns dies 

abans havia manifestat al Palau de Belles Arts, on havia expressat que la llengua 

catalana és entre nosaltres l’única expressió possible de l’escriptor artista. Aquella nit 

Joan Alcover, emportat per aquest fervor, justificà aquest principi que defensà a partir 

de la pròpia experiència davant l’auditori de l’Ateneu. Inspirat per la musa castellana, 

per la musa de l’enginy, havia volgut brillar en l’escenari poètic castellà, sense 

aconseguir la sinceritat i la plenitud que assoliria amb l’expressió poètica catalana, 

dictada per la musa del sentiment. El poeta, que havia estat sol·licitat per les dues 

muses, la castellana i la catalana, manifestà que fins que la llengua materna no se li va 

revelar com a mitjà d’expressió literària no pogué atènyer l’essència autèntica de l’art. 

Així fou que l’esperit diglòssic, la vanitat, l’egoisme de la joventut i, sobretot, l’aura de 

mundanitat empenyien dolçament el seu “diletantisme poètic a triar, entre les dues 

formes d’expressió, la que havia de ser ben rebuda per la generalitat.” Però també foren 

les lectures, les fonts literàries d’on havia begut el licor poètic, les que el decantaren de 

la vera expressió lírica i de la musa del sentiment, que més tard trobaria en els ritmes de 

Cap al tard. Joan Alcover havia comprès que la crisi del dolor li féu refusar l’expressió 

artificiosa, que havia usat en la poesia en llengua castellana, perquè només podia 

expressar el sentiment autèntic en la llengua catalana. Així, immers en aquesta onada 

efusiva d’amor a la llengua, declarava:  

 

“Finalment, certs motius de psicologia personal perllongaren mes excursions pel camp de la 
poesia castellana. El temperament, el caràcter, la verdor de la jovenesa, poc inclinada a obrir al 
públic de pinta en ample les intimitats del cor; l’orgull, avar de llàgrimes, que refrena l’emoció per 
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elegantitzar-la i mescla una punta d’ironia amb les efusions de la tendresa, me feien preferir la 
Musa de l’enginy, de la invenció, de la gràcia, de la fantasia, a la Musa del sentiment; l’agredolç 
d’una amable filosofia poètica a les franques expansions de l’ànima. Per això l’única parla de 
l’emoció no s’imposava encara. Mes ve una hora que la crisi del dolor és massa forta perquè un 
puga preocupar-se de la gràcia del gest, i llavors llançam, com una disfressa, la toga de la dignitat 
patrícia amb què abans cobríem els tremolors i les ferides com si fossen misèries inconfessables. 
Arribaren per mi les hores tràgiques que precipiten la maduresa de la vida i ens donen d’ella un 
sentit més alt i seriós. En la crisi de l’home va coincidir la crisi de l’artista; i llavors tota parla que 
no fos la materna, va refusar-la el llavi febrosenc, com el contacte de quelcom inexpressiu, fred i 

metàl·lic.”811 
 

Joan Alcover havia brillat com un estel davant aquell auditori de distingides 

personalitats, al qual havia seduït amb el gest i la paraula. Miquel Costa, meravellat pels 

mots i pel to que Joan Alcover havia usat en els dos discursos del Congrés, el 21 

d’octubre d’aquell 1906 s’afanyà a comunicar-ho a Joan Rosselló de Son Forteza amb 

aquestes paraules: 

 
“Quina llàstima que no fosses a Barcelona aquests dies que hi hem passat! Ja en parlarem. En 

Riber fora de si.  
En Joan Alcover s’hi revelà com orador, admiradíssim de tothom a l’Ateneu. Ell mateix 

m’encarregà de dir-te que tornarà dilluns. Ja ho diràs a la seua esposa.”812 
 

 Uns dies més tard, en la carta del 4 de novembre d’aquell venturós 1906, Miquel 

Costa insistia a Joan Rosselló de Son Forteza en el bon nom i l’estela esplendorosa que 

havia deixat Joan Alcover en aquell auditori de Barcelona: 

 
“...és una llàstima que no poguesses quedar a Barcelona pel Congrés. Molt hauries vibrat 

aquella setmana verament triomfal, sobretot amb lo d’En Joan Alcover. Jo vaig gaudir de l’èxit 
que ell obtengué, més encara (no te’n rigues) que dels obsequis tributats a mi mateix, perquè 

tractant-se d’un amic no hi cap recel de vanitosa complaença personal.”813 
 

L’esperit nacionalista de Joan Alcover creixia esponerós com la branca d’una 

olivera mil·lenària a mesura que s’endinsava en la realitat catalana que vivia a Mallorca 

i a Barcelona. El seu amor a la llengua i a la pàtria catalanes creixia a mesura que 

s’amarava d’alè catalanesc amb la lectura de la �acionalitat Catalana, d’Enric Prat de 

la Riba, que per l’estiu de 1906 degué llegir, segons es desprèn de les paraules que 

Miquel Costa adreçà el 23 de juny al seu amic Joan Rosselló de Son Forteza: 

 
“Aquesta darrera obra [la �acionalitat Catalana d’En Prat] la vaig enviar espontàneament a 

En Joan Alcover comanant-li que la te fes llegir i que ell, després de llegida, en fes una ressenya 
bibliogràfica o breu judici per Migjorn. L’obra val bé la pena d’esser estudiada pel clar judici i 

                                                 
811 Ibídem, pàg. 277-278. 
812 Carta de Miquel Costa a Joan Rosselló de Son Forteza (datada el 21 d’octubre de 1906). Ibídem, pàg. 
1107. 
813 Carta de Miquel Costa a Joan Rosselló de Son Forteza (4 de novembre de 1906). Miquel COSTA I 

LLOBERA: Obres Completes, op. cit., pàg. 1107. 
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l’alta discreció d’En Joan Alcover. Jo la vaig trobar molt alta, substanciosa i ben escrita, 
reveladora d’una gran força i una riquíssima cultura en son autor. Tal vegada la meua impressió 
no és justa, ja que, com dius tu sovint, jo som massa propens a l’entusiasme. M’agradaria 

conèixer lo que has trobat en aqueixa obra d’En Prat de la Riba.”814 
 

  De camí cap a Mallorca, sota la immensa cúpula celeste, Joan Alcover tornà a 

reflexionar sobre la llengua catalana, que tant havia defensat a l’Ateneu en el Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana. Si abans estimava la llengua pàtria, “de perfums 

mesella”, ara venerava el seu verb melodiós, que sonava poderós i amb “notes de 

clarins”, com expressaria el 1908 al poema L’Espurna.  

        

ENDREÇA A MATEU ROTGER 
 

Joan Alcover, que sabia ofrenar els bons amics poetes amb alguna poesia escrita a 

propòsit per elogiar les seves qualitats artístiques, continuà l’escriptura d’algunes 

d’aquestes poesies de circumstàncies. 

A la secció “Endreces”, de Cap al tard, Joan Alcover aplegà deu composicions 

poètiques que havia anat escrivint en èpoques diverses, des de 1899 fins al 1907, per 

homenatjar alguns poetes i artistes, amb els quals havia trenat una profunda amistat. 

D’entre l’aplec d’aquestes endreces, n’hi havia algunes que havien estat motivades per 

evocar la memòria d’alguns amics que havien traspassat: com la mort de la jove poeta 

Emília Sureda (morta el 1904) o la del musicòleg Antoni Noguera (també desaparegut 

aquest mateix any); d’altres havien sorgit arran de la publicació d’un poemari d’un 

amic: com El país del pler de Joaquim Ruyra, Carmina de Mateu Rotger i Als autors 

d’«Horacianes» i «Enllà», amb els quals Miquel Costa i Joan Maragall manifestaven 

dues posicions estètiques enfrontades; d’altres endreces havien estat impulsades per la 

venguda d’alguns poetes i artistes de fora de Mallorca: Rafael Álvarez Sereix (Lo 

foraster a Mallorca), Santiago Rusiñol (El cacic), Rubén Darío (L’hoste), Josep Carner 

(Record de Sóller) i el grup de L’Orfeó Català (La cançó popular).815 Algunes 

                                                 
814 Carta de Miquel Costa a Joan Rosselló de Son Forteza (datada a Pollença el 23 de juny de 1906). 
Miquel COSTA I LLOBERA: Obres Completes, op. cit., pàg. 1104. No tenim constància que Joan Alcover 
escrigués cap ressenya sobre La �acionalitat Catalana; no fou fins el 1918, quan Enric Prat de la Riba 
morí, que Joan Alcover perfilà, tot al·ludint a aquest llibre, un article sobre la figura del traspassat 
president de la Mancomunitat, que va aparèixer publicat a La Veu de Catalunya i a La Veu de Mallorca. 
815 Joan Alcover, que sovint anava a Barcelona, mantenia un cercle de bones relacions amb alguns 
escriptors de Catalunya (Narcís Oller, Joan Maragall, Joaquim Ruyra, Antoni Rubió, Santiago Rusiñol, 
Josep Carner...), de Mallorca (Mateu Rotger, Miquel Costa) i de Madrid (Álvarez Sereix),  amb els quals 
va establir una assídua relació epistolar. Guardava el nom de tots els poetes, narradors i artistes, amb els 
quals compartia la flama de l’art, en una petita llibreta de quadrets de tapes obscures, on anotava amb lletra 
de cal·ligrafia ben pulcra cadascuna de les seves adreces per tal d’escriure’ls o de visitar-los si s’esqueia.  
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d’aquestes endreces, com Lo foraster a Mallorca, La cançó popular, El cacic, Morí jove 

(a Emília Sureda) i Fill d’ànima (a Antoni Noguera) ja han estat comentades en el 

moment en què foren escrites, atesa la seva relació amb els fets biogràfics que les 

motivaren.   

Així, en aquesta tesitura, el 1906 l’historiador, lul·lista i poeta Mateu Rotger 

Capllonch publicava un llibre de versos en llatí titulat Carmina, que incloïa la traducció 

de Lálage al llatí: un poema de tall parnassià aplegat en el poemari Poemas y armonías 

(1894). El poema Lálage havia estat versionat per Mateu Rotger abans de 1903, segons 

podem deduir de la carta que Joan Alcover envià a Joan Lluís Estelrich el 5 de març de 

1903, en què Joan Alcover li comenta que podria enviar aquesta traducció llatina a una 

revista de Roma: 

 
“Recuerdo que Valera nos ha recomendado por tu conducto La Crónica heleno-latina que dirige en 

Roma Gubernatis. Por mi, adelante. Pero ¿qué hay que hacer? 
Tal vez la traducción latina de ‘Lálage’ que hizo Rotger (juntamente con una poesía dedicatoria del 

mismo Rotger que ha entusiasmado a Costa) tendría colocación adecuada en aquella revista. Pero yo 
no sé a quien dirigirme... ni siquiera donde suscribirme o a quien pagar, si es que se trata de que 

soltemos la mosca.”816 
 
Anys més tard d’aquesta avinentesa, el sacerdot pollencí envià a Joan Alcover un 

volum del llibre Carmina per obsequiar-lo, atès que contenia Lalagis, el seu poema 

versionat al llatí.  Sembla que el nostre poeta, en rebre’l, només el fullejà, però 

correspongué a la seva amabilitat amb l’endreça An En Mateu Rotger, escrita a l’estil de 

l’antiga lira clàssica, a imitació del vers llatí, amb la mateixa estrofa que Miquel Costa 

usa als poemes A Cabanyes i Entrada d’Hivern, d’Horacianes, coneguda en castellà 

amb el nom de La Torre.  Mateu Rotger incorporava en el volum Carmina el poema 

Lalagis, la versió llatina de Lálage (inclòs en el llibre Poemas y armonías), que Joan 

Alcover havia escrit en tres-cents quatre versos castellans i que l’amic llatinista havia 

adaptat en cent noranta-cinc hexàmetres llatins. Joan Alcover regracià en les set estrofes 

de l’endreça aquest detall de l’amic que, amb els versos brunyits de la llengua morta 

d’Horaci recuperats per Miquel Costa el 1879 a l’oda A Horaci, havia  aconseguit 

recrear amb més fortuna que ell el món de la Roma de Neró. I així el nostre poeta s’hi 

adreçà en aquesta endreça, tot acostant-se al metre i al ritme de l’antiga lira clàssica: 

 
 “Mercès, amic: he fullejat ton llibre. 
Brunyint el marbre d’una llengua morta, 
hi talles de relleu altes figures, 
  com en el fris d’un temple.”    (PC, 249) 

                                                 
816 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 687. 
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 Joan Alcover honorà la perícia amb què Mateu Rotger havia sabut cisellar amb els 

metres d’Horaci els seus versos castellans de Lálage, perquè entenia que la seva rudesa 

sols els havia sabut modelar amb l’argila, sense poder atènyer la perfecció del bronze 

amb què abans la ploma de Tàcit l’havia narrada.  

 El nostre poeta, encara que s’havia proposat traslladar “la calor febrosa d’aquella 

Roma delirant / que duia la mort en les entranyes”, comprenia que no havia excel·lit en 

el seu dibuix poètic. I així en aquesta endreça a Mateu Rotger el poeta es lamentava 

davant el seu afany no assolit: “Mes, debades en bàrbares estrofes / volguí vessar-la 

palpitant i viva.” (PC, 250) En la lectura dels rims hel·lènics de Mateu Rotger, Joan 

Alcover comprengué que la seva Lálage havia recuperat l’antiga majestat i la claror 

diàfana del món clàssic que ell no havia sabut acordar en la seva lira castellana. 

 

ENDREÇA A JOAQUIM RUYRA  
 

Però Joan Alcover també va correspondre amb una endreça a Joaquim Ruyra per 

l’amistat que trenaren al llarg dels anys. Si Joaquim Ruyra admirava la lírica de Joan 

Alcover arran de la publicació de Meteoros, el nostre poeta no deixava de sentir menys 

estima per la prosa del mestre de Marines i boscatges (1903). Entre ambdós sorgí 

l’amistat, crescuda a l’ombra d’una admiració mútua que es traslluí en la relació 

epistolar, adesiara una mica encarcarada per un excés de veneració.  

Fou llavors quan el 1905 Joan Rosselló de Son Forteza anuncià al nostre poeta que 

anava a Blanes per visitar el mestre Ruyra. Aleshores Joan Alcover ja coneixia quelcom 

de l’obra de Ruyra, que d’un cop li havia “revelat la seva categoria principesca dins la 

literatura catalana.” Entusiasmat per les paraules que li havia descobert l’escriptor de 

Manyoc de fruita mallorquina, el 15 de juny d’aquest any, Joan Alcover li va escriure 

una carta encomiàstica, en la qual li expressava que els “elogis escrits d’en Maragall y 

els confidencials, més calorosos encara, d’en Miquel Costa”817 l’havien impulsat a llegir 

Jacobé i, més tard, el recull de Marines i boscatges. La novel·leta, de tall de 

determinista, de Ruyra havia seduït l’esperit sensible de Joan Alcover amb una “suau 

amargoreta” per la profunda espiritualitat que vessava, “per la visió personal i justa”, 

per la finesa de matisos amb què el mestre havia sabut descriure la història i per 

                                                 
817 Carta de Joan Alcover del 15 de juny de 1905 a Joaquim Ruyra. Dins Epistolari de Joaquim Ruyra, a 
cura de Lluïsa JULIÀ (Barcelona: Editorial Curial, 1995), pàg. 51-52. 
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l’expressió lírica que destil·lava la seva paraula lluminosa. Així ple d’admiració, Joan 

Alcover envià a Joaquim Ruyra aquesta lletra curulla de notes elogioses: 

 
“Fa estona, molt abans d’anunciarme en Joan Rosselló la visita que va ferli a Blanes, coneixia 

jo quelcom de vostè que d’un cop m’havia revelat la seva categoria principesca dins la literatura 
catalana. Els elogis escrits d’en Maragall y els confidencials, més calorosos encara, d’en Miquel 
Costa m’estimularen a llegir Jacobé, y no sé com dirli l’impressió sense que li sembli 
ponderativa. Jo sé quina suau amargoreta va deixarme, com d’un filtre verament aristocràtich. 
Per la fonda y penetrant espiritualitat, per la visió personal y justa, per la finesa de matisos, per la 
eficàcia íntima de l’expressió, per la poesia que il·lumina y sugereix el cuadro, va semblarme 
senzillament admirable. Després, la colecció Marines y boscatges va donar fermesa definitiva al 
meu concepte. Els fruits, sense assemblarse, com nascuts d’arbres diferents, bé demostran 
l’abundor de l’hort y la terra de que són fills. Quina m’agrada més? No sabria dirho. Lo que sé és 
que vessa per tot el llibre la plenitut de l’inspiració, y que hi resplau tot el conjunt de cualitats 
que tenen l’arrel en la consciència artística; la sinceritat, la forma pulcra i transparent, la gràcia 
de sos gestes més espresius. Bé’s veu que vostè se deixaria tallar la mà abans de trair ab la més 
petita mixtificació el propi sentiment. Pintant la realitat, vostè fa sentir la melodia que s’exhala 
del fons d’ella, y afegeix pera sempre a la vida espiritual del lector una regió nova. Aquest país 
de Blanes, tan amorosament encobeït per vostè, queda des d’ara incorporat als dominis familiars 
y predilectes de ma fantasia. Bé és veritat que un cert parentiu afavoreix l’assimilació. L’obra de 
vostè mallorquineja, y ab això no vull donarme to atribuint a la nostra gent les altes dots de 
vostè. Mes vostè y els millors d’aquí tenen de comú lo que per dirho en un sol mot, anomenaré 
serenitat mediterrània. 

Lo que jo no sabia és que vostè fos tan poeta en vers com en prosa. Alguns sonets de vostè 
m’han deixat engolosit y ab gran codícia de coneixe altres poesias.  

Si això, y més, pens de vostè, excús dirli lo dolsos que vaig trobar els comentaris que tengué la 
bondat de dedicar a les meves poesies castellanes. Per cert, que tench viva curiositat de coneix 
cualque cosa de l’època castellana de vostè. 

Ja sab qu’aquí (sant Alonso, 60) té la seva casa y un entusiasta admirador que s’honrarà ab 
l’amistat de vostè y l.b.l.m. 

Joan Alcover.”818 
 
Maria Lluïsa Julià afirma que no “és estrany que Ruyra consideràs Joan Alcover 

com un dels millors poetes del moment”, car veia com la seva poesia s’allunyava dels 

excessos modernistes i traspuava aquella “sinceritat de sentiment viscuda”,819 que tan bé 

s’avenia amb el gust estètic de l’autor de Marines i boscatges. Joaquim Ruyra coincidia 

amb la teoria que Joan Alcover defensà a Humanització de l’art, així com amb el gust 

per l’equilibri i l’harmonia que dominava en la seva creació artística. Veia en la poesia 

de Joan Alcover el paradigma de serenitat clàssica, de Bellesa estètica, que s’avenia 

amb el seu tarannà poètic, car detestava, com el nostre poeta, les estridències en què 

havien caigut els seguidors de la paraula viva de Joan Maragall, els simbolistes i els 

parnassians. La serenitat mediterrània que Joan Alcover li havia assenyalat com una 

virtut distintiva de la seva prosa, l’havia complagut en gran manera, perquè el narrador 

gironí feia seva aquesta qualitat que posseïen els grecs en grau elevat. Ruyra es 

                                                 
818 Carta de Joan Alcover a Joaquim Ruyra (datada el 15 de juny de 1905): Epistolari de Joaquim Ruyra, 
op. cit., pàg. 51-52. 
819 Ibídem. 
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mostrava totalment identificat amb les teories de Plató, amb la tríade que el filòsof grec 

defensà al diàleg Fileb, on la Bellesa és reflex de la Bondat i ensems l’espill de la 

Veritat.820  Ruyra, satisfet per les qualitats de serenitat que Joan Alcover havia vist en 

les seves obres, li manifestà la seva gratitud i li digué que també les trobava plasmades 

en l’obra dels bons escriptors mallorquins: 

 
“Estimat poeta y senyor meu: en el seu temps, y ja fa mesos, vaig rebre a Blanes la carta de 

vostè, plena de bon afecte y en grau superlatiu afalagadora. Si no l’he contestada en tant de temps 
no és perquè no l’hagi estimada y agraïda; mals de caps, feina y malalties m’han llevat l’agre 
d’aquest goig, que volia reservar pera quan el meu esperit estés tranquil. [...] 

Les alabances, que vostè fa de les meves composicions, m’han causat una bella satisfacció per 
venir de persona a qui miro tan alta en l’esfera de l’art; mes, en veritat, crech que vostè s’ha format 
de mi un judici més favorable del que mereixo. [...] 

Me plau la indicació de serenitat que fa vostè sobre les meves obretes. Aquesta qualitat, que’ls 
grechs posseïen en grau tan elevat y que és també pròpia dels bons escriptors mallorquins, crec 
efectivament haver-la assolida; y la tinc en gran estima, perquè, en el meu concepte, neix d’aquell 
esplendor de la veritat, de què parlava Plató. Quan s’usan imatges falses o estràviques, d’aquestes 
a què són tan aficionats els modernistes, la serenitat desapareix del estil y la veritat en pateix. A 
mi’m repugnen àduch les exageracions inmotivades. El Polifemus de Virgili, tan alt que arribava a 
les estrelles, no’m fa l’efecte de realitat del d’Homerus, que’l pinta gegant, però d’una estatura 
pròpia d’un habitant de la terra. 

Aquest sentiment de veritat que tenien els grechs, el vaig veure jo també en l’obra de vostè y’m 
sembla que li vaig indicar en la meva primera carta. Que hermosos y transparents són els versos de 
vostè!... y que ben fets! Veli aquí una cosa ab què no’m puch avenir ab en Maragall, de qui admiro 
molt el talent: ab la dèria que té de fer versos mal fets, cayguin  com cayguin. Quan els llegeixo hi 
ha quelcom que’m dol a dins del cervell. Y cregui que jo’n só molt amant dels versos, però que 
sian versos bons y, si no, Déu me dó prosa. 

Ara que parlo de versos me ve a la memòria el desig que V.’m manifesta de llegirne de meus. No 
n’he fet gayres y dels pochs, qu’he fet, la major part no m’han deixat content. Entre’ls que’m 
sembla que són dignes de ser llegits hi compto un poemet en cinc cants, una mena de rondalla, que 
està en mans de l’editor y que penso que sortirà a llum aquest mateix hivern. Tindré el gust 
d’enviar-n’hi un exemplar aixís que’n tingui en el meu poder y estimaré que V. ab tota franquesa 

se serveixi manifestar-me el judici que li mereixi.”821 
 
Joan Alcover, amant de la poesia, volia conèixer els versos que escrivia el 

narrador de Jacobé i li’n demanà algun tast per assaborir-los. Llavors, quan començaven 

a apagar-se els ecos del modernisme, Ruyra anhelava ser poeta i escrivia versos, però 

n’estava poc satisfet, de la poesia, que sortia de la seva ploma i la considerava inferior a 

la del nostre poeta i a la dels grans mestres, car era més bon prosista que poeta. Malgrat 

tot, Ruyra considerava que els versos d’El país del pler, que llavors ja estava en mans 

de l’editor Francesc Matheu, era un poema narratiu, dividit en cinc cants, digne de ser 

llegit per l’ànima distingida de Joan Alcover, a qui admirava tant. El narrador 

modernista, que llavors començava a despuntar en el món literari, es comprometia a 

                                                 
820 Vegeu “Nou cartes de Joaquim Ruyra a Joan Alcover”, a cura de Rossend ARQUÉS i M. Lluïsa JULIÀ, 
Randa, 25 (1989), pàg. 169. 
821 Carta de Joaquim Ruyra (datada a Màlaga el 12 de gener de 1906) a Joan ALCOVER: “Nou cartes de 
Joaquim Ruyra a Joan Alcover”, op. cit., pàg. 172-173. I també dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., 
pàg. 56-58. 
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ofrenar Joan Alcover amb un exemplar d’aquest poema, tot just que sortís a la llum. 

Així, quan El país del pler aparegué publicat el 4 d’octubre de 1906 a Ilustració 

Catalana, el narrador de Marines i boscatges va complaure el desig del nostre poeta i li 

n’envià un exemplar. 

 El país del pler havia despertat l’admiració de Joan Alcover, el qual, tot just 

acabat de llegir, començà a pensar els versos que havien d’enaltir l’ànima de poeta 

frustrat que bategava dolguda en la del narrador de Blanes. El 12 de desembre de 1906 

Joan Alcover va felicitar-lo amb l’endreça A en Joaquim Ruyra, que li envià des de 

Palma en una targeta postal. Joan Alcover hi elogiava la paraula brillant del narrador 

modernista que usa amb gran mestria en aquesta bella faula d’El país del pler. 

Celebrava la finesa amb què la seva mà havia sabut enfilar com un mestre de l’art 

aquest “collar de cinc vies” d’irisada besllum. Al cap de deu dies, a prop de Nadal, 

Joaquim Ruyra contestava emocionat al nostre poeta amb aquestes paraules que 

esdevenien un enfilall d’elogis i traspuaven un profund sentiment d’inferioritat envers la 

ploma de Joan Alcover i dels grans mestres: 

 
“Estimat poeta: he rebut la seva felicitació y li donch les gracies mes ferventes per ella. Quins 

versos més hermosos els de V.! Son tan bells, tan esquisits, tan ben fets, tan plens de totes les 
perfeccions, que, a pesar de totes les alabances que enclouen  per la meva obreta, no han pogut 
menys de produirme un sentiment de vera y fonda humiliació. ‘―Ah! ―he pensat― ¡que 
inferiors son els meus versos als de l’Alcover! Que hermós fora estat el meu poemet, si l’hagués 
treballat la seva ploma d’àngel!’ Però... ja ho sabia que no arribava a la vostra altura, ni a la 
d’alguns altres poetes catalans, que os son inferiors. Al costat de vos, de Mn. Costa, d’en 
Maragall, d’en Mestres y d’en Carner, me regonech molt petit com a poeta. Obeint a una 

vocació, que’m sol cridar mes a la prosa que al vers,822 he fet lo que he sabut, posanthi tots els 
meus sentits, tota la meva ànima, y he publicat la obreta quan he cregut que les meves forses 
no’m permetian donarli mes perfecció. Això dona plena tranquilitat a la meva conciencia; car 
entenc que en Art els escriptors barroers pecan greument y que aduch pecan aquells que’s 
contentan amb ferho be, pudentho fer millor. 

Sé que V. ha d’haver trubades moltes de tares a la meva obreta. Mes, de totes maneres, les 
seves alabances m’omplen de satisfacció. Elles responen certament a quelcom de bo que hi ha en 
la obra y a la vera estimació que V. em professa, y que correspon ab tot el cor aquest seu amich y 

servidor.”823 
 
 Unes mateixes afinitats de criteris en la concepció de l’art unien l’esperit de 

Joan Alcover i el de Joaquim Ruyra, car ambdós creien que l’artista havia de ser sincer 

en les seves creacions artístiques, si no volia caure en l’artifici. Ambdós condemnaven 

                                                 
822 Un sentiment d’inferioritat amara tot l’esperit de Ruyra, que es reconeix millor prosista que poeta. 
Malgrat els elogis de Joan Alcover a l’endreça A en Joaquim Ruyra i d’altres amics com Maragall, Carner, 
o Francesc Matheu, sentia la seva inferioritat envers els grans mestres. El poema fou un fracàs i la crítica 
poc benèvola amb Ruyra, que el veia més bon narrador que poeta. Vegeu nota 16, dins “Nou cartes de 
Joaquim Ruyra a Joan Alcover”, op. cit., pàg. 174. 
823 Carta de Joaquim Ruyra (datada a Alacant el 22 de desembre de 1906) a Joan Alcover. Ibídem, pàg. 
174. 
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la falsedat, l’extravagància i el joc de pirotècnia que el nostre poeta havia refusat de 

manera abrandada a Humanització de l’art. Encara que Joaquim Ruyra no podia evitar 

sentir la inferioritat de la seva ploma davant l’esplendor dels versos de Joan Alcover, de 

Miquel Costa, de Joan Maragall i de Josep Carner, regracià el gest amatent del nostre 

poeta. Però El país del pler va ser un fracàs i Ruyra encara ho sentia més pel seu editor 

Francesc Matheu, que s’havia arriscat amb la publicació, però tenia fe en el poema per 

les paraules bondadoses que Maragall, Carner i Joan Alcover li havien dedicat. 

L’endreça que Joan Alcover va escriure A Joaquim Ruyra, com a felicitació 

privada, va aparèixer publicada aquell mateix desembre de 1906, a instàncies de 

Francesc Matheu, a les pàgines de la revista Ilustració Catalana, sense la coneixença de 

Ruyra ni de Joan Alcover. Quan Francesc Matheu envià a Ruyra els versos de felicitació 

de Joan Alcover publicats, l’autor d’El país del pler tornà a manifestar l’admiració que 

sentia per la ploma del poeta mallorquí, però expressà al seu editor l’enuig que li 

causava aquella publicació, feta sense el seu consentiment ni el de Joan Alcover: 

 
“Estimat amich: he rebut la seva carta y li agraeixo ab tot cor el seu afany de puderme donar 

bones notícies sobre l’èxit de la meva obreta. Comprench que ha sigut un fracàs. Ho sento per 
vostè. En quant a l’obreta, a pesar del fracàs, ella farà sa via. Hi tinc fe. Vostè, en Maragall, 
l’Alcover y en Carner hi senten quelcom de lo que jo hi sento. Doncs, si els poetes estan ab mi... 
no dech pas anar tan desencaminat!... Y de totes maneres, alabat sia Déu: hi he fet tot lo que he 
sabut. 

Els versos de felicitació de l’Alcover que vostè m’envia són hermosíssims. Ab totes les 
alabances, que no deixen d’ésserme molt satisfactòries, m’han produït un sentiment 
d’humiliació, perquè he pensat: Ah! Si jo hagués tingut la trassa del Alcover; que hermós hauria 
resultat el meu poemet!” [...]  

Remercio també a vostè per l’honor que m’ha fet publicant el meu retrat a l’‘Ilustració’. En 
quant a la publicació dels versos del Alcover, que tenien el caràcter de carta particular, ting por 
que no sigui un procedir poch delicat y correcte. Vostè ho ha fet ab la millor intenció, que jo no 
puch menys d’agrair; pero jo no hauria pas donat permís per una cosa aixís y’m crech en el cas 
d’escriure al Alcover per descarregarme, posant les coses en el seu punt y deixant a vostè tota la 
responsabilitat del fet. Vostè comprendrà que no ting altre camí que manifestar la veritat per no 

quedar en mal lloc.”824  
 
Ben aviat Joaquim Ruyra s’afanyà a salvar el seu honor i, el 27 de gener del nou 

any 1907, Joan Alcover rebia una carta respectuosa, en què el narrador d’El país del 

pler es disculpava d’aquella publicació a Ilustració Catalana, aliena a la seva voluntat, 

amb aquestes paraules: 

 
“Estimat mestre y amich: he sabut que la ‘Ilustració Catalana’ ha publicat els hermosos versos 

que vostè me va dirigir amb motiu d’El país del pler. Jo no he tingut notícia de tal publicació 
fins forsa després de feta. Per ésser versos en elogi meu y pel caràcter particular ab que’m foren 
endressats, jo m’hauria oposat a que’s publiquessen. Però don Francesc Matheu, per les mans del 

                                                 
824 Carta de Joaquim Ruyra (datada a Alacant el 22 de desembre de 1906) a Francesc Matheu. Dins 
Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., pàg.79-80. 
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qual passaren ans d’arribar a les meves, no ha sentit els meus escrúpols y, sense consultarme, ha 
fet ús de la poesia de vostè. 

Com no ting cap culpa en això, desitjo que vostè se’n fassi compte y no m’atribueixi un 

procedir, que, per la meva part, no fóra estat pas correcte.” 825 
 
El 1909, quan Joan Alcover ja havia publicat Cap al tard, Joaquim Ruyra sentí 

créixer encara més l’estima pel nostre poeta: el considerava un Mestre de la poesia, car 

llavors acabava de ser nomenat Mestre en Gai Saber. L’admirava tant que Ruyra 

s’afanyava per emular els seus versos, sense aconseguir la seva volada. Impulsat per 

aquest fervor, l’autor d’El país del pler confeccionà un sonet titulat En Joan Alcover, en 

el qual confessava la seva fascinació pel “magistral poeta”, que havia estimat les dues 

muses i havia sabut polsar amb gràcia tant la lira castellana com la catalana. Així, tan 

aviat com el tengué enllestit, l’envià al poeta mallorquí perquè assaborís aquells versos 

que perfilaven la seva trajectòria literària d’amor a les dues muses, la castellana i la 

catalana, amb les quals havia assolit els secrets divins amb dolça harmonia. Però els 

mots de Ruyra, que tenien més de laudatoris que de poètics, deien així: 

 
  “En Joan Alcover 
 
 Dues nobles germanes hauli robat el cor, 
 la llengua catalana y la de les Castelles; 
 les dues ab sos òsculs han devingut més belles, 
 les dues d’ell hagueren esplèndit fruit d’amor. 
 
 Vell, ab plàcida calma conviu encara ab elles, 
 car els hi sab el geni, les traces y l’humor, 
 y les té embadalides en clos de maravelles, 
 ont tot és harmonia y espiritual claror. 
 
 Que per molts anys la vida del Mestre no s’apagui! 
 Que arribi prest el dia hont novament li plagui 
 de les dues hermoses dirnos secrets divins! 
 
 Els últims que li oírem ens han deixat denteta. 
 Que coses hi hem apreses, oh magistral poeta! 

 Prosseguiu... que escoltarvos restem els llemosins.”826 
  

Sembla que, quan Joan Alcover tengué aquest sonet entre les mans, el trobà 

preciós i se sentí poc mereixedor d’aquella noble atenció; però el darrer vers del sonet, 

en què Ruyra l’instava a seguir escrivint en llemosí, el degué sorprendre. El nostre poeta 

hauria volgut llegir catalans en comptes de llemosins, car aquella vacil·lació sobre el 

nom de la llengua no feia més que confondre els lectors. El narrador modernista encara 

                                                 
825 Carta de Joaquim Ruyra (datada a Alacant el 27 de gener de 1907) a Joan Alcover. Ibídem, pàg. 83. 
826 Aquest sonet apareix inclòs en la carta que Joan Alcover envià a Joaquim Ruyra el 13 de juny de 1909. 
Aplegada en l’Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., pàg. 105. 



 546 

acusava aquella tendència diglòssica del temps de la Renaixença, amb la qual Joan 

Alcover no volia ser identificat, car el poeta mallorquí, que ja havia consagrat el seu 

amor a Raquel, a la llengua catalana, pensava que calia rectificar el nom de llemosí pel 

de català, que Ruyra havia usat per evitar el refús que el nom de llengua catalana 

despertava tan a València com a Mallorca. El poeta, que el 1906 en el Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana havia manifestat que La llengua catalana és entre 

nosaltres l’única expressió possible de l’escriptor-artista, no podia acceptar aquell 

terme anacrònic que acabava de confondre els lectors i, ben decidit, manifestà a Ruyra 

que convenia estampar en el sonet el nom de manera clara i contundent per tal de 

refermar la unitat de la llengua catalana, ateses les vacil·lacions lingüístiques de l’època.  

Joan Alcover hauria volgut expressar de viva veu aquest sentiment de gratitud a 

Joaquim Ruyra, així com d’exposar-li el canvi que li proposava per amor a la llengua 

catalana, quan la primavera d’aquell 1909 anà a Barcelona a recollir la Flor Natural per 

la poesia A la vora del Tàmesi i el guardó de Mestre en Gai Saber que li acabaven de 

concedir. Mes aquells dies, amb les presses, el nostre poeta oblidà la llibreta de les 

adreces a Palma i no pogué visitar l’autor del poema narratiu El país del pler. Així, el 

13 de juny de 1909, tot just tornat de Barcelona, Joan Alcover, convençut de posseir la 

veritat sobre el nom de la llengua, va escriure a Joaquim Ruyra uns mots de gentil 

gratitud pel bell sonet que li havia dedicat, però s’afanyà amb to delicat per expressar-li 

el desig de canviar el mot de llemosins pel de catalans, car podia ésser un poderós 

argument contra els defensors de la llengua catalana “que un català tan autèntic de tan 

alt prestigi”, com era Ruyra, “digui al final del sonet llemosins en lloc de catalans”:   

 
“Benvolgut amich: 
Vaig sortir de Barcelona ab la pena de no haver-lo tornat a veure. Esperant disposar d’alguna 

hora el dematí, la millor per visitar-lo segons vostè m’havia dit, passaren dies, arriba’l darrer, y 
com havia deixat aquí el meu memoràndum de direccions y som l’home més inepte per recordar-
les, vaig rodar llarga estona per Gràcia sense trobar la casa de vostè. 

El preciós sonet que tengué la bondat de dedicar-me representa molt més de lo que jo puch 
ambicionar. Desitg ostentar-lo com una preuada condecoració, y per lo mateix me pendré la 
llibertat d’indicar-li una cosa que sense tenir res que veure ab els quilats artístichs (intangibles, 
tractant-se de vostè) pot ésser aquí y a Mallorca de certa trascendència. 

Aquí, com a València, regna encara la preocupació de no voler que s’anomeni catalana la 
nostra llengua. Els que creim estar en possessió de la bona doctrina, no perdem ocasió de 
predicar-la; anem avansant molt poch a poch en la conquista del criteri públich; y podria ésser un 
poderós argument contra nosaltres que un català tan autèntich y de tan alt prestigi com vostè, 
digui al final del sonet llemosins en lloc de catalans. Me faria molt content si volgués modificar-
ho. Y perdoni l’atreviment de demanar-li una nova feina en lloch de limitar-me a agrair, com 
agraesc ab tota l’ànima, el seu obsequi inestimable. 

Li prech que’m posi als peus de la senyora, repetint-me son coral amich y admirador 
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        Joan Alcover”827 
 

Tanmateix, Joaquim Ruyra, malgrat l’admiració que sentia per l’autor de Cap al 

tard, no va rectificar el mot que Joan Alcover li demanava per amor a la llengua i el 

sonet ―segons Lluïsa Julià828― va aparèixer a les pàgines de la Ilustració Catalana (el 

4 de juliol de 1909), més tard incorporat a les obres completes del narrador de Marines i 

boscatges, amb el mot de llemosins, tal com l’havia escrit inicialment, potser perquè 

Ruyra no degué trobar les paraules precises que poguessin satisfer el pensament de Joan 

Alcover i que alhora mantenguessin la rima i la mètrica. 

Joan Alcover era admirat per “la seva ploma d’àngel” no solament per Joaquim 

Ruyra, sinó per bona part del món literari català, que veien en la seva poesia la veu d’un 

poeta humà. Mes Joan Alcover sovint vacil·lava i, encara que no creia que les seves ales 

de Poeta poguessin volar pels amples horitzons de l’art, sentia vibrar poderosa la flama 

poètica per les seves venes.  

 

ENDREÇA A MIQUEL COSTA I A JOAN MARAGALL  

 
Amb la lira a les mans, va continuar la reflexió sobre el menester poètic que 

havia encetat a El voltor de Miramar i a L’ermità qui capta a l’endreça Als autors 

d’“Horacianes” i “Enllà”, seduït per la Musa clàssica de Miquel Costa i per la Musa 

modernista de Joan Maragall. Al costat d’aquests mestres de la poesia, Joan Alcover 

també saludà les lluentors de la nova musa, plasmades per la mà de Josep Carner a Els 

fruits saborosos, amb l’endreça Record de Sóller. Però també a l’endreça L’hoste donà 

la benvinguda al modernisme de l’altra banda de l’Atlàntic, del país del foc, seduït per 

l’opulència lírica de Rubén Darío. 

Per l’ambient literari de 1906, a Catalunya, suraven nous aires poètics, sostinguts 

per l’estètica de l’arbitrarisme i del classicisme, que entraven en conflicte amb la 

paraula viva de Joan Maragall i s’oposaven a la seva teoria poètica de l’espontaneisme. 

Feia poc que Eugeni d’Ors havia inaugurat a les pàgines de La Veu de Catalunya el nou 

ideari estètic, que marcava un rumb oposat al modernisme, amb les proses del Glossari. 

Josep Carner, tot seguint aquesta llàntia, donava a conèixer Els fruits saborosos i 

                                                 
827 En la postdata d’aquesta carta que Joan Alcover envià a Joaquim Ruyra el 13 de juny de 1909, 
apareixia transcrit el poema, que Joan Alcover enviava al seu autor per si no tenia còpia del sonet, perquè 
esmenàs el mot que li suggeria. La carta fou aplegada a l’Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., pàg. 105. 
828 Vegeu nota 190 i 191 a l’Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., pàg. 317. 
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Miquel Costa i Llobera, amb el pensament clàssic, amarat d’Horaci, i amb la mirada 

curulla de clarors mediterrànies, publicava Horacianes. Era l’hora en què el 

modernisme, arrossegat per la boira decadentista, reclamava una renovació profunda 

que s’aixecava esplendorosa de la mà dels noucentistes. Joan Alcover, d’esperit sensible 

i serè, que, part damunt d’escoles literàries, estimava la poesia, va viure aquest conflicte 

estètic ben de prop. Amb la voluntat de dirimir l’esbatussada que creixia d’un costat i de 

l’altre, Joan Alcover va voler homenatjar els dos mestres de la Poesia catalana, que 

representaven dues tendències antagòniques, dues posicions estètiques en pugna.  

Amb la seva lira de dolces melodies s’adreçà Als autors d’“Horacianes” i 

“Enllà”, cantà a Miquel Costa i a Joan Maragall, els dos poetes que encarnen els dos 

camins antagònics que durant el modernisme va prendre la Musa divina: el camí del 

classicisme, dominat pel rigor formal, abanderat per la torxa de Miquel Costa, i el camí 

de l’espontaneisme que defensà Joan Maragall a l’Elogi de la Paraula (1903). Dues 

tendències literàries que, a partir del 1906, amb l’inici del noucentisme, es distancien i 

allunyen les seves posicions. Horacianes i Enllà sortiren a la llum pública el mateix any 

1906 i els dos poemaris es veieren confrontats davant els diferents sectors de la 

intel·lectualitat catalana, que tot just es despertava a l’alba noucentista. Horacianes i 

Enllà es trobaren enmig de l’escena pública i sense voler competiren per ocupar un lloc 

distingit entre la crítica literària, que aleshores es veié dividida a l’hora d’avaluar la 

magnitud d’aquests dos poemaris i les qualitats líriques de cadascun d’aquests dos 

poetes consagrats. Miquel Costa, captivà la crítica barcelonina amb el ram 

d’Horacianes, amb les quals ofrenava la poesia d’Horaci, el “Príncep afable de la docta 

lira, /mestre i custodi de la forma bella”. Mentre que Joan Maragall, encara que va rebre 

els elogis abrandats de les files modernistes, fou blasmat per Eugeni d’Ors i pel grup 

noucentista. També Miquel Costa i Llobera, que defensava els valors clàssics i la claror 

mediterrània, s’afegí el mateix 1906 a la crítica dels noucentistes amb una ressenya a la 

revista Mitjorn, en la qual acusà el poemari Enllà d’“imprecís i vagorós.” Però més que 

el desordre o la ingenuïtat, Miquel Costa bandejà la visió obscura que Maragall donava 

del mite del Comte Arnau, al poema Ànima, veladament acostada “al naturisme 

panteístic” del “segon Faust de Goethe.”829 L’essència mediterrània i la llavor 

conservadora de Miquel Costa el portaven a refusar les tendències estrangeres poc 

nostrades i exhortava “el mestre modernista de Catalunya” a tractar mites i llegendes 

                                                 
829 Miquel COSTA I LLOBERA: “Joan Maragall. Enllà: Poesies, Barcelona 1906”, dins Obres Completes, 
op. cit., pàg. 510. 
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més genuïns de la cultura catalana. Quan anys més tard, el 1910, Enllà tornà a competir 

amb Horacianes, aquesta vegada els membres del consistori dels Jocs Florals de 

Barcelona es decantaren per distingir l’obra de Joan Maragall amb el premi Fastenrath.  

L’endreça Als autors d’“Horacianes” i “Enllà”, escrita el 1906, reflecteix la 

polèmica que es creà entorn de l’aparició d’aquests dos poemaris en un moment de 

canvi estètic. Joan Alcover, amb l’esguard contemplatiu ben afinat, penetrà en 

l’essència de la Musa divina i volgué conèixer la fesomia que distingia la Musa 

modernista, exhibida per Joan Maragall “amb cabells a lloure, / fresca i odorant”, de la 

Musa clàssica, adornada per Miquel Costa “amb cabells nuats / i túnica grega, / la lira a 

les mans”. S’endinsà per l’expressió poètica de cadascuna d’aquestes dues imatges, com 

a paradigma de les tendències estètiques imperants a l’estil de les al·legories amb què 

modernistes i noucentistes acostumaven a representar la poesia en les arts plàstiques. 

Amb destra habilitat discursiva, Joan Alcover volgué conciliar les posicions estètiques 

enfrontades dels dos poetes il·lustres sota el pal·li de la immensa nau de la llibertat, com 

havia preconitzat a Humanització de l’art, perquè estimava la Musa i sabia que, 

 
 “Amb cabells a lloure 
 o amb cabells nuats, 
 sempre és la mateixa, 
 la vera, la gran, 
 que ens tramet la dolça  
 faisó maternal; 
 digna poesia  
 d’un poble que sap  
 en majestuosa  

riuada avançar...” (PC, 247) 
 

El Poeta, des del cim de l’alta muntanya, ha vist quelcom que els dos viatgers, 

de la mà de la seva Musa, no veuen, ennuegats per la boira del seu estendard literari. Ha 

assolit la plenitud de la visió i ha copsat el misteri poètic que tant anhelava. Al llarg 

d’aquest itinerari, el Poeta ha descobert que, ultra les discrepàncies estètiques que 

inflamen els seus prohoms, s’alça la vera Poesia, que ha de salvar l’ànima del poble, car 

els poetes “representen la llum i la calor benèfica, l’expansió fraternal i generosa”830 que 

ha de portar enfora el corrent de la seva gent. Des d’aquesta posició enlairada, albira 

una alba nova de creixement i florida per a la Musa catalana, per a la Poesia, en sentir 

“la veu d’En Costa i la d’En Maragall”, que s’encaminen vers el temple de la Sagrada 

Família. Sota la immensitat d’aquesta nau, que representa la nova Catalunya, Joan 

                                                 
830 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 231. 
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Alcover albira com aquestes dues veus enfrontades s’uniran en l’himne de la futura 

“festa de llibertat”, guiades per la flama de la sinceritat i de l’amor a la pàtria. Perquè, 

amb la visió clara, sabia que els pobles avancen, “en majestuosa riuada”, per l’obra dels 

seus grans poetes, sia quin sia el seu credo estètic.  

Als autors d’“Horacianes” i “Enllà” sortí publicat el 18 de març de 1907 a les 

pàgines del diari El Poble Català.  

 

ENDREÇA A JOSEP CARNER 
 

D’ençà que l’hivern de 1903 Josep Carner havia vengut a Mallorca per conèixer 

els col·laboradors de la revista literària Catalunya, que llavors dirigia, quedà per sempre 

lligat a l’illa i als seus poetes (Maria Antònia Salvà, Joan Rosselló de Son Fortesa, 

Miquel Costa i Llobera, Miquel Ferrà, Llorenç Riber, Joan Alcover...), tot considerant-

se un català en terra mallorquina. Cada any, per Setmana Santa i Pasqua, venia a 

Mallorca i recorria el paisatge de l’illa, acompanyat adesiara de Miquel Costa, de 

Llorenç Riber, de Maria Antònia Salvà o de Joan Alcover. A Palma, els diumenges 

capvespre acudia a les tertúlies del carrer de Sant Alonso, atret per l’aura encisadora que 

destil·lava la mirada reflexiva i la paraula encesa de Joan Alcover. De fet, el dia 24 de 

juny de 1904, que era la diada de Sant Joan, Josep Carner es passejava pels carrers 

amples de Manacor i, des d’aquesta vila, envià a Joan Alcover un versos de felicitació 

per a la seva onomàsica: 

 
  “Sant Joan! guspires pels aires,  
  tot resplandint i cremant! 
  Que tota la vostra vida 

  sigui un foc de Sant Joan.”831 
 

Aquests versos de Carner arrelaren en l’ànima del poeta mallorquí i foren com 

un preludi dels cirials de festa d’un culte nou a la pàtria, que Joan Alcover va encendre 

el 1908 en els versos del seu poema L’Espurna sota la volta estelada de la nit de Sant 

Joan. Joan Alcover volia que els focs de Sant Joan encenguessin guspires de germanor 

en els milions de cors que bateguen a l’unison de la mar Mediterrània “des de Pollença a 

Roses”, acaronats pel ritme de la llengua materna. 

L’amistat entre Carner i els poetes mallorquins havia pres com un fester. Quan a 

principis de 1906 Els fruits saborosos, de Josep Carner, van sortir a la llum, despertaren 

l’admiració de Jaume Bofill i Matas, de Llorenç Riber, de Miquel Costa i Llobera, de 
                                                 
831 [ARM-JA, 141]. 
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Jeroni Zanné, Joan Alcover... Josep Carner regracià els seus amics mallorquins amb un 

volum de fruites saboroses, que Miquel Ferrà els dugué quan tornà a Mallorca. Els 

poetes mallorquins, corpresos pels versos del Príncep dels Poetes, van correspondre a 

tal honor amb la composició d’un poema: Miquel Costa li dedicà l’horaciana Al poeta 

que em féu present de fruites saboroses, escrit entre el 16 i el 17 de febrer d’aquell any, 

i Joan Alcover l’obsequià amb l’endreça Record de Sóller, bastit amb quartets 

alexandrins a l’estil de la majoria d’Els fruits saborosos, de Josep Carner.832 La 

primavera de 1906 el Príncep dels Poetes tornà a l’illa i, encisat com estava del seu 

paisatge esmaragdí i de la lírica dels seus poetes, a les darreries del mes de setembre 

d’aquell any va passejar-se de bell nou pels carrers de Palma. Fou així que Guillem 

Colom va conèixer el jove Carner a l’estudi de Llorenç Riber, que llavors estava situat 

al carrer de Sant Alonso, gairebé enfront de la casa de Joan Alcover. Quan Guillem 

Colom estava capficat en la correcció d’un poema seu,  

 
“s’escaigué passà pel mateix carrer l’antic Born de Santa Clara el mestre Josep Carner, que 

acabava d’arribar a Mallorca en aquell final de setmana i deambulava extàticament pel barri 

contemplant les grans entrades i les clastes blasonades de la ciutat vella.”833 
 

Ben segur que el poeta d’Els fruits saborosos, que es passejava pel carrer de Sant 

Alonso, anava a visitar Joan Alcover a qui havia enviat el nou poemari per Miquel 

Ferrà. Així, tot seguint l’estil carnerià de les fruites saboroses,834 Joan Alcover s’adreçà 

a l’amic poeta, com feien els trobadors a l’antiga usança de la tençó, i l’exhortà a teixir 

amb la lira el record sensual de la seva infantesa a la rica vall dels tarongers. Sabia que 

el Príncep dels Poetes ja coneixia “la vila d’ombrívols carrerons, / la rica vall de Sóller, 

entre serrals estesa, / on totes les vivendes tenen un hort al fons.” Era el motiu que Joan 

                                                 
832 Encara que Joan Alcover i Josep Carner establiren una bona amistat, que es mantingué al llarg d’uns 
anys per correspondència epistolar, no es conserven les cartes que Joan Alcover envià al Príncep dels 
poetes, segons es desprèn d’una carta de Josep Carner a Octavi Saltor, de 1957, en què afirma que periren 
totes entre les flames: “Molt m’hauria plagut de complaure-us si jo hagués conservat la possessió de lletres 
del noble poeta Joan Alcover. Ai las! les que tenia foren convertides en flama en un cert redós barceloní al 
qual, amb alguns mobles i quadros i nombre de papers, havien estat confiades.” Dins Epistolari de Josep 
Carner a cura d’Albert MANENT i Jaume MEDINA, vol. 2 (Barcelona: Curial, 1995), pàg. 488.   
833 Guillem COLOM I FERRÀ: Entre el caliu i la cendra. Memòries (1890-1970) (Barcelona: Pòrtic, 1972), 
pàg. 208. 
834 “El poema, sense abandonar l’estil característic d’Alcover, imita en part el carnerià, a manera 
d’homenatge. Jaume Aulet assenyala que ‘és un exemple de com Carner també és capaç de donar pautes 
poètiques a aquells que d’antuvi són considerats com a mestres’. Fins la forma mètrica utilitzada, quartets 
alexandrins, no és gaire freqüent en Alcover, mentre predomina a l’esmentat poemari carnerià, i, en certa 
mesura, es tracta d’un fruit saborós. Amb tot, el poema és prou alcoverià, a més de l’estil, per la presència 
humana en el paisatge i el to elegíac...” F. Xavier VALL I SOLAZ: Sóller en el paisatgisme poètic mallorquí 
(De Pons i Gallarza a Rosselló-Pòrcel) (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Universitat 
de les Illes Balears, 2001), pàg. 90. 
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Alcover reclamava a la musa per entonar un cant elegíac de la tendra joventut esvaïda 

en aquesta vall paradisíaca de la seva infantesa, on el poeta adolescent, com en un bell 

somni, descobrí el misteri del sexe quan, de sobte, una “joveneta amb els cabells a 

lloure” irrompé en aquest “auri paradís” de verdor xalesta, semblant a una dolça 

Arcàdia. Abrigat en aquest hort, plàcid i silenciós com un locus amoenus, Joan Alcover 

a Record de Sóller rememorà com una fruita sucosa la dolça sabor d’aquella descoberta 

misteriosa, en què el cor del poeta adolescent deixà enrere la infantesa en contemplar 

amb el cor suspès la casta nuesa, blanca com d’ivori, d’aquella nina, que com una Eva li 

donà a flairar “el fruit de l’arbre simbòlic” del paradís edènic. Amb recança elegíaca 

recordà, amarat de sensualitat, que llavors, quaranta anys enrere, “el nin va tornar 

home...” i, amb el foc encès que cremava en l’inconscient, fou desterrat del paradís de la 

infantesa, de la innocència, com ho foren Adam i Eva amb l’espasa de foc, que 

enarborava l’àngel custodi del paradís. Amb aquesta visió resplendent i elegíaca, 

sensual i sumptuosa de la infantesa, Joan Alcover tancà el Record de Sóller i tornà a 

adreçar-se a l’amic poeta d’Els fruits saborosos, perquè ell, que sabia “caçar libèl·lules 

en la presó del rim,” teixís “aquesta visió de la infantesa” amb la seva arpa de vigorosos 

alexandrins.835 Josep Carner recollí l’encàrrec del nostre poeta en aquest  sonet que 

porta el mateix nom de Record de Sóller, inclòs en el Segon llibre de sonets (1907), 

però el bastí amb el vers curt, a l’estil de les �otes de Deià836, de Joan Alcover, en justa 

correspondència a la seva endreça: 

 
 “Oh el prolífic 
 taronger! 
 Par, mirífic, 
 un dosser 
 
 d’or i ermini 
 sumptuós 
 qui s’inclini 
 tot gelós... 
 
 Mes la branca 
 una mica 
 mostra al vent 
 

                                                 
835 Tanmateix, aquest món idíl·lic que Joan Alcover dibuixa de la ruralia mallorquina Joan Alcover el 
coneixia més com a excurssionista que per coneixements propis, car ― segons Jaume Vidal Alcover― la 
mentalitat del nostre poeta “era íntegrament ciutadana. I per això no ens ha de sorprendre que es pensàs” 
―com diu en aquesta endreça a Carner― “que les libèl·lules tenen polsim a les ales o que pugui crear el 
tòpic de la pagesia ideal”, com fa a La serra. Vegeu Jaume Vidal Alcover: “Les literatures de Joan 
Alcover”, op. cit., pàg. 22.  
836 Encara que Joan Alcover construí els tres sonets de �otes de Deià  sobre la base del ritme pentasíl·lab, 
Josep Carner ho féu sobre el trisíl·lab. 
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 una blanca 
 sollerica 

 somrient.”837 
 

Tanmateix, Josep Carner, amb l’habilitat de la seva ploma, convertí aquest petit 

sonet de versos trisíl·labs en un sonet de ritmes octosíl·labs, que més tard incorporà a la 

nova edició de les seves Poesies (1957) amb el títol de Taronger de Sóller.  

 

ENDREÇA A RUBÉN DARÍO 
 
  Per aquella Mallorca idíl·lica de principis del segle XX arribaven alguns 

visitants, atrets i encuriosits per la bellesa del seu paisatge esmaragdí, retallat de blavors 

diàfanes en l’atzur. I tots els viatgers dotats de curiositat que estaven ferits per la flama 

de la poesia arribaven en dolç pelegrinatge fins al carrer de Sant Alonso, on Joan 

Alcover els obria les portes de casa seva per conversar d’art i de poesia. Un d’aquests 

viatgers distingits que vengué a Mallorca seduït per la calma dels seus paratges fou el 

poeta nicaragüenc Rubén Darío, el qual el 1888 havia inaugurat el modernisme 

hispanoamericà amb el llibre Azul i s’havia revelat com un escriptor de prodigiosa 

originalitat. 

Era el novembre de 1906 quan Rubén Darío trepitjà per primer cop el sòl de 

Mallorca838 i es convertí en l’hoste poeta que, des de Bellver, plasmà segons Joan 

                                                 
837 D’altra banda, Josep Carner dedicà a Joan Alcover aquest altre sonet titulat Les artanenques, inclòs en 
el Segon llibre de sonets, que no té cap relació amb el nostre poeta:  
 “Donzelles artanenques, sembla que us veig encara 
 diumenge d’horabaixa, disperses pel camins 
 de tres en tres, alegres, girant-vos desiara, 
 donant a les quintanes un aire de jardins. 
 Us agafeu pels braços amb lleu cadència clara, 
 els vostros cossos tallen el cel, esvelts i fins! 
 Una frescal serena vostres cabells amara, 
 ompliu els aires pàl·lids  de riures argentins. 
 Els grans aubons us vinclen llur joventut rosada, 
 i us besa amb infinita recança perllongada 
 la senyorial bellesa del dia qui se’n va. 
 Voldria que amb les vostres garlandes me lliguéssiu, 
 oh hereves de les Gràcies, i a mes estrofes déssiu 
 aquesta gentilesa del vostre caminar!” 
838 Rubén Darío (Félix Rubén García Sarmiento) fou hoste de Mallorca dues vegades: la primera el 1906, 
després de la conferència panamericana a Río de Janeiro, sojornà fins al 1907 en una habitació de Bellver, 
segons apunta Joan Alcover, amb el pinar darrere i la mar davant. En aquesta primera ocasió Joan Alcover 
bastí l’endreça L’hoste per saludar el poeta nicaragüenc en un dinar que els intel·lectuals mallorquins li 
oferiren a Palma. Temps després, el 1916, l’autor d’Azul tornà a l’illa per descansar a Valldemossa, vora la 
Cartoixa, acollit per la generosa hospitalitat de Joan Sureda Bimet i la seva esposa la pintora Pilar 
Muntaner. El paisatge de l’illa i l’acollida afectuosa dels intel·lectuals mallorquins quedà reflectit en 
alguns dels seus poemes (Valldemossa, Boleras, La Cartuja i les oliveres mallorquines, suggerides per les 
teles de la pintora Pilar Muntaner) i en la novel·la El oro de Mallorca. El 1924, quan ja feia vuit anys que 
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Alcover “el mar, el cel, els pins i les figures històriques de l’illa en la diafanitat de les 

seves estrofes, perfilades de llum”.839 Feia dos anys que exercia de cònsol general de 

Nicaragua a París, nomenat pel president Santos Zelaya. Venia de Río de Janeiro 

embolcallat en una aurèola de prestigi estel·lar en representació del govern nicaragüenc 

després d’una conferència panamericana. Llavors el poeta vivia una època esplendorosa 

de la seva carrera diplomàtica i artística, encara que sovint apareixia enterbolida per 

alguna crisi etílica. L’arribada de Rubén Darío, que llavors acabava de publicar Cantos 

de vida y esperanza i Los cisnes y otros poemas, aixecà certa expectació entre els 

intel·lectuals mallorquins, que veien en la seva poesia un alè de joventut i de renovació 

artística.  

El 20 de novembre d’aquell 1906 Gabriel Alomar contestava una carta que el 

poeta nicaragüenc li havia enviat. Alomar li assegurava que pensava visitar-lo qualsevol 

dia i que volia presentar-li el seu amic “el elegante poeta Joan Alcover, a quien tal vez 

Vd. conozca de nombre (pues figura en la antología o Florilegio de Valera), el cual ha 

manifestado vivos deseos de conocer a Vd.”840 Quatre dies més tard, La Almudaina 

saludà amb paraules de Màrius Verdaguer el poeta del país del foc que vengué a 

Mallorca amb les primeres gelors de 1906. Per aquells dies d’hivern Joan Alcover, que 

havia llegit les proses Los Raros i els poemaris Cantos de vida y esperanza i Prosas 

profanas, va conèixer Rubén Darío de la mà de Gabriel Alomar, que els presentà amb 

gran entusiasme. Fou així que Joan Alcover per aquells dies de desembre volgué ofrenar 

el poeta nicaragüenc amb els versos catalans de l’endreça L’hoste, que publicà el 1908 a 

la revista Empori841 i al diari El Poble Català.842 El nostre poeta, que havia assaborit 

amb gran delícia el nèctar poètic que destil·laven els Cantos de vida y esperanza, anà 

perfilant vers a vers cadascuna de les estrofes de ritme pentasíl·lab i decasíl·lab (de dos 

hemistiquis de cinc síl·labes). Per aquells dies Rubén Darío havia estat molt criticat per 

la intel·lectualitat mallorquina pel seu estil negligé, sobretot per una carta que publicà al 

diari La Almudaina. Joan Alcover, malgrat algunes de les humorades del poeta de 

                                                                                                                                               
el poeta havia mort a Nicaragua (1916), Joan Alcover va compondre el panegíric del que fou en paraules 
seves “un gran infeliç i un gran poeta”, titulat Rubén Darío per recordar a Valldemossa la figura de l’home 
i del poeta.  Un panegíric, brodat d’elogis i de pietosa indulgència vers “els tresors de l’opulència lírica [de 
Rubén Darío], no minvada ―diu Alcover― per les flaqueses i els infortunis de l’home.”  Vegeu Joan 
ALCOVER: “Rubén Darío”, OC, pàg. 196-199. 
839 Joan ALCOVER: “Rubén Darío”, OC, pàg. 198. 
840 Citat per Luis M. FERNÁNDEZ RIPOLL: “Los viajes de Rubén Darío a Mallorca” dins La Isla de Oro, El 
Oro de Mallorca, de Rubén Darío (Palma: Olañeta Editor, 2001), pàg. 28. 
841 Joan ALCOVER: “L’hoste”, Empori, II, 9 (març 1908), pàgs. 86-87. 
842 Joan ALCOVER: “L’hoste”, El Poble Català (20 abril de 1908). 
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Nicaragua i algunes de les dissonàncies de la seva poesia, el defensà de la crítica 

malèvola, car li semblava un dels grans poetes de la literatura castellana. Amb aquesta 

admiració que el poeta mallorquí sentia pel nicaragüenc, a finals del mes de febrer Joan 

Alcover ja havia dedicat l’endreça L’hoste a Rubén Darío, segons digué al seu amic 

Àngel Ruiz i Pablo el 22 de febrer de 1907: 

 
“En cuanto a Rubén Darío, no coincido del todo con usted. Me interesa de veras. Tanto, que le 

he dedicado unos versos catalanes. No hay que juzgarle por la epístola que copió en parte La 
Almudaina. La tal epístola, de estilo negligé, completamente familiar y con caprichos que a 
veces consisten en afirmar la poesía hostilizándola (como es frecuente en los versos 
humorísticos), es desigual y débil a trechos, pero tiene pasajes hermosos, como los rasgos 
alusivos a Ramón Lull. Pero sea como fuere, no hay que juzgar al poeta por tal humorada, y es 
claro que el artículo a que alude usted, comparándole a Beethoven, es sencillamente estúpido no 
sólo por no guardar las distancias, sino porque no hay relación alguna entre el maestro de las 
sinfonías y el autor de que hablamos. Prescindiendo de ello, he leído tres libros de él, Los Raros 
(en prosa), Cantos de vida y esperanza y Prosas profanas (en verso), que tienen notas 
desafinadas, pero son ricos de luz y de vitalidad poética. Además, ¿dónde están ahora los poetas 

castellanos? Muerto Gabriel y Galán, no recuerdo ninguno que me entusiasme.”843 
 

Joan Alcover al poema L’hoste afirma que Rubén Darío arribà a l’illa amb la cara 

pàl·lida, però que portà a la nostra “terra hivernenca” un alè càlid i “jove del país del 

foc” amb “la dolça lira” que puntejava “per joc”. Rubén Darío sona en la ploma de Joan 

Alcover com un nom amarat de passió, com un eco de timbal que desperta les 

consciències adormides dels illencs amb la ressonància vitenca de les seves notes 

musicals. La poesia acolorida i refinada de Rubén Darío, representant de l’ideal de 

Bellesa modernista, amarada de notes postromàntiques, parnassianes i simbolistes, 

esdevingué un referent brillant que enlluernà l’esperit poètic de Joan Alcover. Seduït 

per les seves notes musicals, per la lluentor cromàtica i sensual de les seves imatges, 

definí la lírica de Darío com “una pluja que refresca l’arbre /de la poesia”, que 

emociona i captiva els sentits. I dibuixà l’autor que sabia polsar tan belles cordes com 

un “nou Pigmalió”, que donà vida a la nimfa de marbre, la poesia parnassiana, amb la 

qual s’identifica. 

La veu de Joan Alcover s’arborava amb aquest hoste que libava la dolcesa més 

fonda en antigues flors i sabia “trobar perles a l’interior” de la poesia decadentista, “la 

dissortada serventa del vici”, que tant havia blasmat el 1902 al discurs Santiago Rusiñol 

i el modernisme a Espanya. En aquest parlament, Joan Alcover, emportat pel seu esperit 

equilibrat i serè, es pronunciava contra les aberracions i les extravagàncies en què havia 

caigut el modernisme, ple de “Verges lilials i fonedisses, afectacions de sentimentalisme 

                                                 
843 Carta de Joan Alcover a Àngel Ruiz i Pablo (datada el 22 de febrer de 1907). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàgs. 768-769. 
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pseudo-místic i nebulositat gongorina, jocs de pirotècnia gramatical, indigestions i 

desvaris de cervells buits que s’han afartat d’En D’Annunzio i En Maeterlinck i En 

Nietzsche, ritmes trencats i sanglotants...”844 

Malgrat l’expressió contundent d’aquesta visió negativa del decadentisme, ara 

sentim vibrar la veu de Joan Alcover corpresa d’entusiasme davant el sibaritisme estètic 

i la força sensual i abassegadora que destil·la la lírica de Rubén Darío. Joan Alcover es 

delecta amb la lectura de la poesia rubendariniana, “sàvia i joguinosa ensems”, encara 

que “subordina els fenòmens morals i materials a l’imperi exclusiu de la bellesa” i 

mescla la saviesa clàssica i la llangor decadentista. A L’hoste Joan Alcover recull 

l’esperit sensual i religiós de la poesia de Darío en dues escenes de tonalitats 

sacrílegues, impregnades d’un cert erotisme, de gust decadentista. En els versos de 

L’hoste plasma el contrast entre la puresa i el pecat quan veu desfilar “l’ombra de 

temptació pel front de la verge que porta cilici” o quan evoca la imatge mítica del cigne 

que encalça Leda en l’estampa eròtica de la persecució de la femella per l’ànec “en el 

místic estany adormit”, on s’emmirallen els “sants de granit”. 

La veu de Joan Alcover s’inflama a l’hora de resseguir “els tresors de l’opulència 

lírica” d’aquest hoste, que defineix com un dandi de les lletres que difon el “pol·len de 

la flora tropical” entre la cultura catalana, millora la dot de l’antiga musa clàssica i “ens 

du grans lluernes, com diamants vius”. Per a Joan Alcover, Rubén Darío encarna el 

Poeta d’ales magnes, el còndor indià que sobrevola les terres llunyanes de l’altre 

hemisferi i arriba, emportat per un vent oceànic, a Roma, on “se posa amb misteri a 

covar els ous de l’àguila morta” per tal d’infondre l’alè càlid, que ha de fer renéixer 

l’antiga poesia, “la flor opulenta d’un món apagat”. Potser amb l’esperit profètic de 

l’etern retorn nietzschià, Joan Alcover endevinava en els versos de Darío el misteri, 

l’alè de foc que havia de rejovenir la Poesia en una era de crisi moral, en què hom creia 

que vivia el final d’una època. Els versos de L’hoste traspuen aquest sentiment de crisi 

artística que surava a finals de segle per Europa i que el nostre poeta recollí el 1903 al 

discurs La Llengua materna: 

 
“Jo no sé si el món artístic està malalt de neurastènia, com s’ha dit; però passa per una època 

de transició, d’esburbament i de crisi que recorda les darreries de la Roma pagana: aquella Roma 
qui, sense creure en res, era l’hostal de totes les creències, ídols, cultes, supersticions, rites i 
doctrines de la humanitat coneguda. Així, en la consciència del món artístic han decaigut els ideals 
antics, les sectes la invadeixen, i no hi clareja encara l’auba de la creència redemptora. [...] En 
música, després de la batalla sostinguda heroicament pel mestre de Bayreuth, s’ha obert el cicle 
wagnerià, qui té quelcom de claror messiànica, i promet ésser de llarga durada; mes la pintura i la 

                                                 
844 Joan ALCOVER: “Santiago Rusiñol i el modernisme a Espanya”, OC, pàg. 214. 
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poesia caminen d’esma. S’aixequen grans figures, enlluernants i solitàries, però fan església. [...] I 
passen simbolistes, decadentistes, parnassians, deliqüescents, prerafaelites, neopagans, neomístics, 
naturistes, integralistes, i què sé jo quants d’altres, com lluentors meteòriques. I el qui es sent amb 
vena de poeta vacil·la i perd camí, sol·licitat per veus i corrents diverses, sense que cap sia prou 

forta per a senyalar una orientació definitiva.”845 
 
Vet aquí que Joan Alcover, ultra les seves consideracions sobre l’estètica de l’Art 

per l’Art i més enllà de totes les prevencions decadentistes, suara esmentades (que el 

portaren a proclamar que “això no és el modernisme”, sinó “la gorradura del 

modernisme”), acull benvolent la torxa encesa de Rubén Darío i es desfà en elogis 

abrandats, enlluernat per l’or, el cristall i la pedreria de la seva arpa. Potser Joan 

Alcover hi veia l’alba redemptora que tant anhelava: una redempció que amaga el valor 

regeneracionista que en algun moment de la trajectòria finisecular adquirí el 

decadentisme. Potser en l’esperit apassionat dels versos rubendarinians albirava 

l’espurna de llum, que podia acolorir el classicisme mediterrani i afegir nous continguts 

espirituals a la poètica del canvi de segle. 

Per aquest motiu, celebra la benvinguda de Darío a Mallorca que, embriagat de 

febre lírica i d’alcohol com Musset, Poe, Baudelaire i Verlaine, expià “el delicte 

d’afegir a la lira la sèptima corda”. I, lluny de condemnar el poeta nicaragüenc (com 

feren els qui veren “trontollar els fonaments de la vella retòrica” en les seves estrofes), 

l’eleva a la categoria de mestre de la poesia, puix que renova l’antiga passió i “encén el 

tumulte” amb la torxa de l’Ideal i de l’Art. Així, amb la veu pletòrica de lirisme, Joan 

Alcover exclama ben alt a L’hoste nicaragüenc: “benhaja el poeta que encén el 

tumulte!” Aquesta capacitat d’entusiasmar les masses a què al·ludeix Joan Alcover ens 

remet a la figura de l’heroi, a la imatge de l’artista modernista que sap il·luminar les 

multituds amb el seu art, a la del Poeta que contribueix a la regeneració espiritual de la 

societat prosaica. D’altra banda, Joan Alcover, que a Humanització de l’art es mostrà 

“partidari de la llibertat absoluta” en matèria literària i que creia “més en els individus 

que en les escoles”, saludà enardit la Poesia de Rubén Darío, malgrat la febre 

decadentista del seu calze. Amb aquesta proclama de llibertat estètica, Joan Alcover 

culminava el retrat del poeta nicaragüenc, símbol de la llibertat poètica, ben convençut 

que la flama divina, “en el fons és una”, véngui de “la dreta o de l’esquerra”, “del nord 

o del migjorn”, de “l’aticisme o de l’orientalisme”, de “la veritat o de la il·lusió”. Heus 

ací que l’endreça L’hoste esdevé un motiu que permet a Joan Alcover reprendre el debat 

                                                 
845 Joan ALCOVER: “La llengua materna. Discurs pronunciat en el certamen literari celebrat a Plama de 
Mallorca, amb motiu de les fires i festes, el 14 d’agost de 1903”, OC, pàg. 288-289. 
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literari. Aixoplugat en la interrogativa retòrica dels versos finals d’aquest poema, afirma 

que no té cap sentit que la Poesia, essent una, “es bifurqui, alçant a quiscuna de les dues 

bandes clamors enemics” entre els partidaris del modernisme i els defensors del culte a 

la tradició. Perquè per a Joan Alcover l’única l’estela que ha de guiar el poeta és la de 

penetrar el cor de l’home, la voluntat de somoure, amb la torxa poètica, l’esperit 

col·lectiu, com Rubén Darío encenia les multituds, amb els tresors de la seva lírica.  

Fou així que uns mesos més tard de l’arribada de Rubén Darío a Palma, Joan 

Alcover, admirador de l’opulència de la seva arpa, i delerós de fomentar l’intercanvi de 

forces espirituals, organitzà al restaurant La Peña un àpat d’homenatge a l’hoste vingut 

del país del foc, que pel mes de març començava a acomiadar-se dels amics artistes 

mallorquins. En el curs d’aquell banquet pletòric, que se celebrà el 2 de març, Gabriel 

Alomar llegí un poema escrit a propòsit per aquell vespre i Joan Alcover recità 

l’endreça L’hoste, dedicada al poeta nicaragüenc, segons digué dos dies més tard al seu 

amic Joan Lluís Estelrich: 

 
“No sé si sabes que está aquí de temporada Rubén Darío. Serán más o menos discutibles sus 

procedimientos; pero es lo cierto que con la jugosidad de sus poesías, y aún con las mismas 
disputas a que da pié con sus bizarrías métricas, tiene la virtud de calentar y animar la atmósfera 
del Parnaso. Fiel a mi sistema de fomentar el contrato de todas las fuerzas espirituales con nuestro 
país, organicé en la Peña un banquete en obsequio del huésped. Se celebró el sábado y resultó 
espléndido. Yo leí esos versos que te incluyo [L’hoste] y Alomar una bella poesía en castellano 

escrita exprofeso. Lástima que no estuvieras. [...] Los de la tertulia te saludan...”846 
 

Aquella nit del 2 de març Joan Alcover, que gaudia de gran autoritat i prestigi en els 

cercles de l’alta societat mallorquina, aconseguí agrupar bon nombre d’homes de l’alta 

bohèmia artística de Mallorca per acomiadar aquell hoste singular amb un sopar emotiu. 

Volia deixar un record inesborrable en el cor d’aquell poeta, que l’havia seduït amb la 

brillantor de la seva paraula cromàtica. Gairebé al final d’aquell sopar literari, Darío 

agraí amb belles paraules als seus amics poetes aquell homenatge, que culminà amb la 

lectura de poesies de Rubén Darío, de Gabriel Alomar i de Joan Alcover, recitades de 

viva veu per cadascun dels tres autors.  

El poeta nicaragüenc, que s’havia enamorat de la claror de l’illa i dels seus 

crepuscles d’encesa vermellor, plasmà en la novel·la La isla de oro el paisatge lluminós, 

que descobrí pel Terreno, a prop de Bellver, per Sóller i per Valldemossa, alhora que hi 

recreà el gest amatent i delicat dels bons amics poetes mallorquins, que van 

acompanyar-lo durant aquells dies per aquella geografia de verdes pinedes, banyada 

                                                 
846 Carta de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich (datada a Palma el 4 de març de 1907). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 691. 
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d’atzur i d’or. Realitat i ficció es confonien en la novel·la de Darío, per la qual desfilen 

tots els personatges que van acollir-lo a l’illa: Joan Sureda, Pilar Montaner, Gabriel 

Alomar, Santiago Rusiñol i Joan Alcover.  

Però l’admiració que Joan Alcover sentia per la poesia de Rubén Darío trobà 

correspondència anàloga en el cor del poeta nicaragüenc, quan la tardor de 1911 llegí 

Cap al tard i evocà les hores d’or que havia passat a Mallorca amb el nostre poeta. 

Arrecerat en la tardor parisina que despuntava l’octubre de 1911 i amarat de càlida 

enyorança mediterrània, Darío adreçà des del santuari parisenc belles paraules al poeta 

de Cap al tard, reproduïdes a La �ación el desembre de 1912, que deien així:  

 
“En el parisiense día otoñal, cuando los fríos aires comienzan a arrastrar las hojas secas, he 

pensado en la isla en que pasara horas de oro, en la clara y fragante Mallorca.  
Es que he leído una vez más el libro armonioso y bello del buen poeta Joan Alcover, Cap al tard, 

y he recordado los amables diálogos, las cordiales conversaciones que con él y otros compañeros 
de sueños y de versos teníamos en el solar de Palma, hace unos pocos años. Joan Alcover, maestro 
de nobles ritmos, tiene la gravedad afable y el discurso generoso. Hay en él un filósofo gentil que 
se ha comunicado con el alma de la naturaleza vibrante en su tierra sonora, su cielo azul y su lírico 
mar latino. Sin que dejen de manifestarse en él las influencias de los antiguos númenes, siente en el 
hoy la elocuencia de su pasión y de su sangre, y manifiesta en sus cantos el orgullo de su 

humanidad.”847 
 

Rubén Darío, que enyorava la claror lluminosa de la roca insular, el 1913 tornà a 

Mallorca, malalt i fatigat. Es retirà a la Cartoixa de Valldemossa, on escriví la novel·la 

El oro de Mallorca, plena d’imatges poètiques vinculades a l’illa d’or. El poeta hi recull 

a mode de confessió els seus fantasmes i les seves pors, els seus dubtes i els seus 

sentiments més íntims, així com la seva dependència de l’alcohol. Darío, com havia fet 

a La isla de oro, recrea el paisatge de Mallorca a El oro de Mallorca, on també 

incorpora personatges de la vida real que havia conegut en l’escenari literari mallorquí: 

Santiago Rusiñol, Gabriel Alomar, Joan Sureda Bimet i Joan Alcover, a qui amaga sota 

el nom de Pedro Alibar. Aquests configuren la galeria de personatges de l’univers 

narratiu que desfilen per El oro de Mallorca. A Joan Alcover s’hi referí com un poeta 

de to greu i d’ascendència poètica noble, el definí amb aquestes paraules: “El poeta 

grave y noble Pedro Alibar, nutrido de simientes clásicas y que iba al alma de su pueblo 

y de su raza sin dejar de formular la melodía de su lírica ánima individual.”848   

Tanmateix, malgrat la calma i la placidesa que trobà a Mallorca, Darío, potser 

víctima del seu caràcter inestable i neuròtic, després de passar a Palma l’última nit, 

                                                 
847 Rubén DARÍO: “La poesía de Mallorca”, La �ación (5-XII-1912); “Joan Alcover” (París: octubre de 
1911). Dins La isla de oro. El oro de Mallorca, op. cit., pàg. 165. 
848 Rubén DARÍO: La isla de Oro. El oro de Mallorca, op. cit., pàg. 234. 
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esbojarrada pels efectes de l’alcohol, partí de l’illa d’or el 27 de desembre, de forma tan 

precipitada que els seus amics quedaren esmaperduts. Abans, però, a petició de Gabriel 

Alomar, Rubén Darío deixà escrit un poema de comiat a l’Illa d’Or, amb el desig de 

retornar-hi, car no volia deixar una aroma amarga en l’ànima dels bons amics 

mallorquins, que tan bé l’havien tractat: 

 
“En esta tarde de ópalo a un divino aroma, 
y el agua dulce y fina me dice que he de volver 
a mirar esta costa con su magia marina 

y las piedras que cantan en el Castillo de Bellver”849 
  

Amb aquests versos emotius, amarats d’esperança, els amics poetes l’acomiadaren 

al moll de Palma. Però tan insòlita i sobtada havia estat la partida del poeta nicaragüenc 

que, quan Joan Alcover se n’adonà, el vaixell ja havia partit cap a Barcelona. Desencisat 

per no haver pogut esser al moll, com li hauria agradat, Joan Alcover, educat i amatent 

com era, va escriure al poeta nicaragüenc una carta de comiat, després d’escoltar dels 

llavis de Joan Sureda Bimet els versos opulents de La Cartuja, que el tornaren a 

corprendre de bell nou: 

 
“Sr. Dn. Rubén Darío 
Ilustre amigo: en alguna conversación llegó hasta mí el perfume penetrante de su última poesía. 

Traté de conocerla con esa codicia que sólo Vd, sabe despertar. Ayer me la recitó, muy bien por 
cierto, Joan Sureda, y debí a ‘La Cartuja’ una de las impresiones poéticas más intensas que he 
recibido. Es admirable el contagio del cenobio que la impregna, y el relieve, la sensación casi 
dolorosa con que se ofrecen los enemigos del alma, en imágenes de limpidez obsesionante, a la 
mente alucinada del poeta. Así, debió punzar la tentación, la sensibilidad de algún novicio de San 
Bruno, exacerbada por las maceraciones. 

Permítame que le felicite con entusiasmo su affmo. 
Joan Alcover y Maspons. 

Deploré no haber ido a despedirle, no tener noticias de su marcha.”850  
 

Al cap de dos anys de la partida de l’Illa d’Or, Rubén Darío moria en la seva 

terra natal. Mallorca sentí aquella pèrdua com la d’algun prohom singular de l’illa. Uns 

anys més tard, en l’esplendor de l’estiu de 1924, quan ja en feia vuit que Rubén Darío 

havia abandonat aquest món, Valldemossa volgué retre un homenatge a l’hoste distingit 

que havia portat “un alè jove del país del foc” i que havia refrescat “l’arbre de la poesia” 

(segons havia dit Joan Alcover a l’endreça L’hoste). A Joan Alcover, pel prestigi social 

i pels mèrits literaris de què gaudia a la societat mallorquina, va correspondre dibuixar 

                                                 
849 Versos inèdits de Rubén Darío, citats per Luis M. FERNÁNDEZ RIPOLL: “Los viajes de Rubén Darío a 
Mallorca”, dins La isla de oro. El oro de Mallorca, de Rubén DARÍO, op. cit., pàg. 133-134.  
850 Carta de Joan Alcover a Rubén DARÍO (datada el 13 de gener del 1914): citada per  Luis M. 
FERNÁNDEZ RIPOLL. Dins La isla de oro. El oro de Mallorca, op. cit., pàg. 134, nota 97.  
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el retrat de l’home i del poeta nicaragüenc que, amb la màgia palpitant de la seva ploma, 

havia seduït el cor del nostre poeta i dels artistes mallorquins.851 La festa cultural, 

organitzada pel batlle Antoni Llorens, es va celebrar el diumenge dia 24 d’agost al 

cinema de Valldemossa. A primeres hores del capvespre i a ple sol, Joan Alcover arribà 

acompanyat del seu fill Pau. S’afegiren a la festa bona part dels assistents que havien 

d’acolorir aquell acte literari amb la seva presència distingida i la seva paraula 

vellutada: Llorenç Riber, Josep M. Tous i Maroto, Salvador Galmés, Joan Ramis 

d’Ayreflor, Joan Pons i Bartomeu Ferrà van participar amb discursos a la festa literària. 

També hi varen prendre part Elvir Sans, President de l’Associació per la Cultura de 

Mallorca, el polític i metge Emili Darder, el músic Miquel Capllonch, l’arquitecte i 

polític Guillem Forteza, Sebastià Junyer, D. Joan Sureda Bimet... 

          A les 5 del capvespre, quan ja havien arribat els assistents d’aquell acte 

literari, el batle va descobrir unes làpides de marbre blanc amb els noms d’alguns 

carrers de Valldemossa, que estaven dedicats a personatges relacionats amb aquesta vila 

de la Serra de Tramuntana: Rubén Darío, Ramon Llull, Jovellanos, Catalina Thomàs, el 

pare Castañeda, Nicolau Calafat, el rector Aznas, el rei Sanxo, Chopin, Blanquerna, el 

rei Jaume II, Santiago Rusiñol i Sor Aina Maria del Santíssim Sagrament. Després de 

descobrir les làpides amb els noms d’aquells prohoms se celebrà l’acte literari en el Saló 

Teatre, que vessava de gom a gom... Presidí i obrí la cerimònia el batlle de 

Valldemossa, Sr. Llorens, el qual cedí la paraula al poeta i periodista Joan Ramis 

d’Ayreflor, que parlà sobre el rei Sanxo. Després intevengué Llorenç Riber, que parlà 

de Ramon Llull i de les seves relacions amb Miramar. Salvador Galmés dissertà sobre 

Nicolau Calafat, com a introductor de la impremta a Mallorca. Josep M. Tous i Maroto 

resseguí la personalitat del pare Castañeda (1506). Joan Pons i Marquès dibuixà el perfil 

de Jovellanos. El pintor Bartomeu Ferrà perfilà el retrat de Santiago Rusiñol. I Joan 

Alcover brodà amb tons delicats l’estela poètica que Rubén Darío deixà impresa per 
                                                 
851 El dia 24 d’agost de 1924 Joan Alcover llegeix Rubén Darío al cinema de Valldemossa (recollit dins 
OC, pàg. 196-199). Publicat a la premsa local i reproduït a la Revista de Catalunya. “Valldemosa honra a 
las grandes figuras de su tradición” El Día (26 d’agost de 1924). El 14 de desembre de 1924 Joan Alcover 
es queixava a Miquel Ferrà que no havia rebut la Revista de Catalunya on sortia el seu article Rubén 
Darío: 
“La Revista de Catalunya va publicar el meu article ‘Rubén Darío’, em sembla que en el número 
d’octubre. M’enviaren l’import, però el número no. Després m’arribà el de novembre, suposant que la 
intenció— era remetre’m l’altre. Com no tenc còpia de l’article, vaig escriure a n’En Rovira i Virgili, amb 
les senyes del domicili de la revista, significant-li el meu desig. No he rebut contestació. Comprenc que, 
havent-me pagat el treball, no em regalin el número. Per això me permet enviar-li l’import en segells de 
correu, pregant-li que per medi d’En Rovira i Virgili, o directament, si li ve millor, encarregui per mi el 
número que conté l’article. Si vostè ha de venir per Nadal, no cal que es molesti a enviar-lo abans.” [Arxiu 
Miquel Ferrà]  
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Mallorca, abrigat a l’ombra plàcida del pinar, que envolta el Castell de Bellver, i, més 

tard, aixoplugat en la pau idíl·lica de Valldemossa. Quan Joan Alcover s’aixecà per 

evocar la figura torturada de l’home i del poeta Rubén Darío, “una estruendosa ovación 

saluda largamente la figura de nuestro gran poeta...”, segons ressenyà El Día, dos dies 

més tard.  

        Aquella nit de canícula del mes d’agost, arrecerat en la càlida serenor del 

cinema de Valldemossa, Joan Alcover recordà que el poeta nicaragüenc vengué a 

“Espanya com a membre de la delegació que Nicaragua enviava per les festes del 

centenari de Colom, i més endavant com a corresponsal de La �ación, de Buenos 

Aires.”852 Evocà la seva estada a Mallorca, com des de Bellver contemplà la bellesa del 

mar i del cel, que reflectí en les seves estrofes. Joan Alcover el perfilà com el millor 

dels poetes de llengua castellana i com “el més apetitós” de la seva generació. 

Assenyalà que en “la seua poesia, sàvia i joguinosa ensems”, el “sibaritisme estètic 

subordina els fenòmens morals i materials a l’imperi exclusiu de la bellesa.”853 El poeta 

nicaragüenc sabia mesclar amb harmonia “la saviesa clàssica, la llangor decadentista, la 

visió interna aguditzada per la sensualitat, l’elegància d’un dandi de les lletres i la fortor 

de la sang ígnia.”854 De l’univers poètic rubenià, Joan Alcover assenyalà que hi 

palpitava “el món antic i el modern, els mites, les creences, la naturalesa, i la història,” 

que servien “perquè la seva gola insaciable de poeta” en tragués “el filtre cobejat”. El 

nostre orador assegurava davant aquell auditori de la Cartoixa que, encara que “en certs 

passatges alambinats no l’acabem d’entendre”, la poesia de Rubén parlava “estranyes 

filosofies”, coses profundes recollides més enllà del bé i del mal”855; tanmateix exercia 

una poderosa seducció sobre els lectors que no fallava mai. Joan Alcover, d’esperit 

elegant, passà ben de puntetes per damunt les misèries humanes de Rubén Darío (“No 

cal que desitgem per als nostres fills el seu destí tristament gloriós”), preferí exalçar la 

figura del poeta nicaragüenc i convidà l’auditori congregat a la Cartoixa amb aquestes 

paraules elogioses, que culminaren l’acte: “Entrem a l’hort de la seua poesia per 

assaborir-ne els fruits deliciosos i agrair els tresors de l’opulència lírica, no minvada per 

les flaqueses i els infortunis de l’home.” 856 

 

                                                 
852 Joan ALCOVER: “Rubén Darío”, OC, pàg. 198. 
853 Ibídem. 
854 Ibídem. 
855 Ibídem. 
856 Ibídem, pàg. 199. 
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LES TRADUCCIONS DE SCHILLER I ELS COMENTARIS DE LES 

TRADUCCIONS DE LLORENTE  

 
Per aquells dies de 1907 Joan Alcover també havia traduït a la llengua castellana 

alguns poemes de Schiller, instat pel seu amic Joan Lluís Estelrich ―poeta i 

assagista―, que llavors preparava una nova edició ampliada de les Poesías líricas del 

poeta alemany, traduïdes al castellà, que ja havia publicat el 1899. Però Joan Alcover 

també coneixia la poesia de Schiller gràcies a les traduccions que Teodor Llorente havia 

fet temps enrere, incloses a les Leyendas de oro (la primera edició de les quals es 

remunta al 1875).  

La poesia de Schiller era una poesia de caire filosòfic, que s’avenia de manera 

harmoniosa amb la personalitat reflexiva de Joan Alcover. Mes la pruaga i el desànim 

que sovint estenallaven el seu esperit van fer que només versionàs quatre poesies breus, 

totes amarades de l’idealisme filosòfic de Kant, en què s’emmirallava la poesia 

schilleriana. Feia poc que Joan Alcover havia enviat els quatre poemes a Estelrich, 

perquè en donàs la seva visió com a responsable de l’edició castellana que preparava i 

en la qual Alcover col·laborà amb la traducció d’aquestes poesies. Convençut que els 

poemes que havia traduït no eren els millors del poeta alemany, Joan Alcover assegura a 

l’amic que trià aquestes composicions de Schiller no per la seva volada literària, sinó 

per raons pràctiques.  

D’altra banda, Estelrich havia enviat a Joan Alcover les seves traduccions perquè 

les corregís, però el nostre poeta, aclaparat per l’excés de feina i atabalat per la salut 

d’alguns membres de la seva família, hagué de retornar-li els manuscrits sense tocar-los. 

Perquè Joan Alcover no podia sostreure’s als quefers de la vida quotidiana, que sovint 

l’esclavitzaven i li impedien estendre les seves ales de poeta i de literat, la seva 

autèntica vocació. Així cada matí sostenia amb dignitat patrícia el pes de la toga de 

lletrat a l’Audiència, però encara que els capvespres intentava esplaiar la seva ànima 

“pels amples horitzons de l’art”, emportat per rims harmoniosos, les seves ales sovint 

dequeien afeblides per l’esclavitud de la seva professió. Mentrestant casa seva es 

tornava a omplir de malalts que desviaven la seva atenció de la creació literària: Maria 

De Haro passava alguns dies paralitzada al llit a causa d’una caiguda fortuïta; Teresa 

Maspons, malgrat la seva fortalesa, era atacada per la febre d’una malaltia epidèmica, 

que li adoloria els membres i li provocava una erupció vermellosa a la pell; i el petit Pau 
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havia patit la fúria de la rosa. Amb l’esperit una mica atribolat, comunicava aquests 

maldecaps de la vida quotidiana a l’amic Joan Lluís Estelrich: 

 
“Recibí tu carta con mis traducciones de Schiller. Como veo por ellas que escogí, para ahorrar 

trabajo, algunas breves e insignificantes, al releerlas formé el propósito de traducir alguna otra de 
más empeño y más lucimiento. Por eso he tardado la contestación. Pero... ha sido una de tantas 
intenciones fallidas. Durante las semanas últimas tres enfermos de mi casa han secuestrado mi ánimo. 
Primero mi mujer, que de resultas de una caída estuvo inválida unos días; luego mi madre, atacada 
del dengue con el peligro consiguiente dada su edad y su estado crónico; y últimamente mi hijo 
Pablito con un sarampión de mayor cuantía que en el período álgido nos dió bastante que temer. Por 
fortuna, todos siguen bien y en vías de franca convalecencia. Resultado; que te devuelvo los 

manuscritos sin tocarlos. No hallo nada importante que corregir.” 857 
 

Tanmateix, la vida continuava i Joan Alcover, que s’afanyava per salvar tots els 

esculls del camí, s’aferrava al poder màgic de la paraula i al desig de fomentar-la entre 

el cercle de lletraferits de la societat palmesana. El primer volum de les Poesías líricas 

de Schiller aparegué a les llibreries el novembre de 1907, segons confessa Estelrich a 

Joan Alcover des de Cadis el 20 de novembre d’aquest any: 

 
“Ya va por estos mundos el primer tomo del Schiller lírico. Dije que te enviaran un ejemplar, pero 

como yo no he recibido más que dos, no sé si habrán atendido á mi ruego. También Costa figuraba en 
la lista que mandé a los editores. El segundo tomo, donde van tus composiciones, se está acabando de 

imprimir, y supongo que estará despachado a fin de año.”858 
 

Aquest primer llibre de traduccions no solament fou motiu d’abrandats elogis i 

comentaris entre els dos amics de la infantesa, sinó que induí Joan Alcover a traduir 

aquell mateix any alguns poemes de Schiller, que figurarien en el segon tom. El segon 

volum de Poesías líricas de Schiller, que contenia les versions castellanes de Joan 

Alcover, veié la llum el desembre de 1907, segons es desprèn de la carta que el nostre 

poeta envià al seu amic Joan Lluís Estelrich el 14 de desembre d’aquest any: 

 

“He recibido tu carta, pero no el tomo de Schiller. Recién llegado de su viaje mi hermano 
Pepe, vi tu libro en su casa. No quise pedirlo, suponiendo que mi sobrino Guillermo lo leería, y 
contando que en una forma u otra no tardaría yo en tener ocasión de verlo. No te preocupes por 
el ejemplar que me destinas. Llegará cuando Dios quiera; pero de todas suertes yo no tardaré en 
satisfacer mi viva curiosidad y mi interés por hablarte de tu importantísima obra. La Última 

Hora publicó uno de estos días el prólogo de Fastenrhat (creo que no se escribe así).”859  
 

Uns dies més tard, el 26 de desembre, Joan Alcover comunicava al bon amic 

Estelrich que ja havia rebut els tres volums de la nova d’edició de la poesia de Schiller. 

                                                 
857 Carta de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich (datada a Palma el 4 de març de 1907). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 691. 
858 [ARM-JA, 188]. 
859 Joan ALCOVER: “Epistolari”, dins OC, pàg. 693. 
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Les composicions que Joan Alcover versionà són Los caballeros de San Juan (Die 

Johanniter), El saber del hombre (Menschliches Wissen), Al comenzar el siglo XIX (Der 

Antritt des neuen Jahrhunderts) i Exvotos: La clave (Der Schlüssel). En aquestes peces 

líriques podem trobar correspondències temàtiques amb la teoria estètica i amb alguns 

dels poemes de Joan Alcover.  

Del poema Die Johanniter, de Schiller, a Joan Alcover el seduí el gest dels 

cavallers de Sant Joan quan s’acosten, humils, al llit dels malalts per dar-los la 

medecina, perquè li interessava tot el que feia olor d’humanitat (segons declarà el 1904 

a Humanització de l’art). De Menschliches Wissen el va atreure la mirada contemplativa 

de l’home sobre la natura, que, ingenu, es pensa que pot amidar l’harmonia misteriosa 

de la seva esfera. Una visió contemplativa de la natura defensada per Joan Alcover a 

Humanització de l’art i exemplificada a la poesia L’ermità qui capta. A Der Antritt des 

neuen Jahrhunderts Joan Alcover s’identificà amb la queixa del poeta alemany que, 

imbuït per un cert rousseaunisme, mostra com l’avarícia de l’home i les lluites 

fratricides per dominar el món sembren la desolació entre els pobles, com el nom de la 

llibertat només té cabuda en els somnis i com la bellesa només pot senyorejar en l’obra 

del poeta. Joan Alcover exposà una concepció semblant al poema bíblic Henoc, en el 

qual defensa la pau i la germanor entre els homes de les diferents races i nacions. I els 

versos sentenciosos d’arrel socràtica de Der Schlüssel recorden a Joan Alcover com 

alguns dels seus Proverbis que la veritat rau a l’interior de cada home i que per 

conèixer els altres cal mirar-se a un mateix.  

Malgrat aquestes traduccions, Joan Alcover a Reacció literària (1910) manifestà 

que no sabia alemany. Tanmateix coneixia la poesia de Schiller i de Goethe per les 

diverses traduccions que li arribaven, segurament per via del francès i ―com ja hem 

apuntat― per les traduccions que Estelrich féu al castellà, i per les ressenyes que 

apareixien en diverses revistes de l’època. Així, doncs, quan Joan Alcover descobrí la 

poesia de Schiller i de Goethe lamentà no poder llegir-los en el seu idioma. Tanmateix, 

el poeta mallorquí assegura que no calia saber alemany per copsar l’essència humana 

que batega en els versos traduïts d’aquests dos grans mestres de la poesia alemanya, 

perquè el seu encís prové de les emanacions de la vida casolana, de l’ànima del poble, i 

conserva els alens de la musa popular germànica. Aquesta poesia humana i divina 

alhora, fruit dels amors dels déus amb la filla de l’home, que renova el mite hel·lènic, 

coincidia amb els seus principis estètics. Fou aquesta alenada d’humanitat i aquest 

perfum popular d’embranzida filosòfica, el que calà fons en l’ànima de Joan Alcover i 
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es reflectí en alguns dels seus poemes més emblemàtics, com La Balanguera o �oche 

de Reyes. Perquè Joan Alcover, que cercà l’essència més pura de l’art en la musa del 

poble, trobà en la poesia dels dos mestres alemanys un filó que s’avenia amb la seva 

concepció artística, defensada a Humanització de l’art (1904), reiterada a Reacció 

Literària (1910) i a L’art segons Tolstoi (1922).  

D’altra banda, el 1907 feia un any que Teodor Llorente també havia reprès la 

tasca de traductor i havia donat a conèixer un nou volum de poesia francesa, versionada 

al castellà, sota el títol de Poetas franceses del siglo XIX. Aquest nou llibre de 

traduccions despertà la ploma i els elogis de Joan Alcover, el qual, empès per 

l’entusiasme líric i seduït per aquesta poesia francesa bellament traduïda per Llorente, el 

felicità el 6 de gener de 1907 amb aquestes paraules: “Es un verdadero festín de cosas 

estupendas, y representa un servicio eminente a la cultura española el haber incorporado 

a la poesía castellana la flor más alta y exquisita del lirismo francés.”860 I el 5 d’agost de 

1907 reiterà els seus elogis a les pàgines de la Gaceta de Mallorca, on destacà la 

importància de la traducció de Llorente,861 perquè acosten les veus poètiques més 

destacades de la poesia universal als lectors espanyols. Joan Alcover hi evocava les 

altres traduccions que el poeta valencià havia fet anterioment a Leyendas de oro i 

Amorosas, les quals segons parer de Joan Alcover “pusieron de manifiesto sus 

dotes de adaptación y facilitaron a los jóvenes confinados en el idioma propio, entre 

ellos yo, el acceso a regiones ideales que sin el auxilio del generoso guía hubieran sido 

entonces para nosotros paraíso cerrado.”862 El nostre poeta també destacava les dots 

artístiques i poètiques del traductor que ha sabut adaptar amb perícia el sentiment i 

l’atmosfera que inspirà els poemes originals, tot conservant l’essència de la poesia dels 

seus autors: 

 
“Los que estamos en el secreto de la inmensa fuerza que supone, nunca agradeceremos bastante 
la copiosa labor del señor Llorente; porque no basta la cultura, la maestría técnica, el 
conocimiento de los idiomas, la ductilidad del ingenio; se requiere la facultad de rehacer la obra 
original, y para ello asimilarse el sentimiento que la inspiró, introducirse en el mundo mismo del 
autor y saturarse de la atmósfera ideal que lo envolvía. La traducción poética, si ha de ser digna 

                                                 
860 Ibídem, pàg. 699. 
861 Llorente va traduir alguns autors europeus importants com Poesías selectas, de Victor Hugo (1860), El 
corsario, de Byron (1863), Poesías, de Heine (1885), Zaira, de Voltaire (1868), Fausto, de Goethe (1882), 
La Fontaine, etc. Vicent Simbor en el seu pròleg a Poesia de Teodor Llorente només esmenta les 
antologies Leyendas de oro i Poetas franceses del siglo XIX, sense citar el llibre Amorosas de què parla 
Alcover. 
862 Joan ALCOVER: “Poetas Franceses del siglo XIX”, OC, pàg. 655.  
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de este nombre, equivale a un reengendro, y no se logra este milagro sin que el traductor posea 

cualidades substantivas de poeta.”863     
 

EL DISCURS A LA SALA DE CENT  
 
 La primavera de 1907, enmig de la tragèdia personal, Joan Alcover tornava a 

brillar en els Jocs Florals de Barcelona. El diumenge dia 12 de maig els membres del 

jurat, impressionats per la bellesa lírica i per la profunditat emotiva de les dues parts que 

conformen l’elegia Dol, van atorgar-li la Viola d’or i argent. D’entre l’esplet de poesies 

presentades, els membres del jurat van seleccionar Dol i les poesies A una Magestat de 

Manel Folch i Torres i Stramps a llaor de la Mare de Déu de Sant Salvador de Llorenç 

Riber i Campins, que competiren per fer-se amb la Viola, la qual finalment recaigué en 

la poesia de Joan Alcover. El Secretari mantenidor, Josep Morató, deixà constància a 

l’Acta de la Festa que, “obert el plech que contenía’l nom del autor premiat ab la Viola 

d’or y argent, resultà esserne D. Joan Alcover, llegint ell mateix la composició 

premiada, que porta per títol ‘Dol’ (X).”864 I els poemes dels dos finalistes foren 

guardonats amb un Premi extraordinari: el premi Cardenal Vives fou per a Manel Folch 

i Torres i el premi Cardenal Casañas per a Llorenç Riber. El jurat d’aquest certamen 

dels Jocs Florals de Barcelona estava format en aquesta ocasió per set mantenedors: Dr. 

Antoni Rubió i Lluch, com a president, Joaquim Casas-Carbó, Jacint Laporta, Ramon 

Miquel i Planas, Josep Carner, Pompeu Creuhet i Josep Morató, com a Secretari. El 

poema Dol va aparèixer publicat a les pàgines d’El Poble Català el dilluns, dia 13 de 

maig de 1907.  

Aquest mateix dilluns dia 13 de maig Joan Alcover, impulsat per l’Associació de 

Lectura Catalana, va pronunciar el Discurs a la Sala de Cent de Barcelona, en una 

vetllada en honor als poetes premiats als Jocs Florals. S’adreçà a aquell auditori, que el 

va rebre amb grans aplaudiments, amb el temor de decebre les expectatives creades per 

l’Associació de Lectura Catalana, que l’havia triat perquè la seva paraula sonàs en “la 

festa del bell dir.” Joan Alcover es va desfer en elogis envers aquesta Associació de 

Lectura Catalana, a la qual veia com una florida que perfumava “l’atmosfera ideal de la 

nostra terra”, com un bull prodigiós, espill de l’esperit vital que corria per Catalunya, 

car havia sabut fer de la lectura un culte a la creació artística i als seus autors. Així 

                                                 
863 Ibídem. 
864 “Acta de la Festa” dins Jochs Florals de Barcelona (Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1907), pàg. 
51. El poema Dol va aparèixer publicat a la revista Mitjorn, (17 de maig 1907), pàg. 150-152. 
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entusiasmat exclamava en nom de l’escriptor el dolç afalac que havia sembrat 

l’Associació de Lectura Catalana estimulant la lectura: 

 
“Oh, l’afalac de l’escriptor i de l’artista, i el goig de la paternitat que veu sortir de la fredor del 

llibre la seua obra com d’un llim silenciós a on dubtava de la capacitat de viure, i la sent vibrar a 
plena llum, realçada, incorporada per veus ardentes i pietoses a l’ànima popular que d’aquella 
hora l’adopta com pertanyent al patrimoni propi! ¿Què més pot ambicionar-se? Perquè aquesta 
és la glòria positiva; no el ser alabats sense ésser compresos; no la vanitat pueril de sentir-se 
reconeguts per la submissió inconscient al dogmatisme crític; sinó el secret de la vera 
comunicació, el sebre que l’espurna de la inspiració solitària que desconfiava d’ésser espurna ho 

és veritablement, i arriba a saltar i prendre i reproduir-se en l’ànima d’altres...”865 
 

En el fons del discurs de Joan Alcover bategava poderosa l’espurna que havia 

vindicat a Humanització de l’art, car tornava a enarborar la bandera d’un art arrelat al 

poble. Comprenia les virtuts d’aquesta bona Associació de Lectura Catalana i el seu 

afany per mantenir viu l’art de la declamació i de la lectura, amb el qual impulsava la 

vera comunicació dels poetes amb la seva gent. Joan Alcover, immers en el cor del seu 

pensament estètic, exhortava els artistes a mantenir la fidelitat a les arrels, a la fesomia 

pròpia del poble, a la seva llengua i a la seva cultura i els convidava a bandejar les 

noves modes estrangeritzants, que desfiguraven la seva idiosincràsia. Com Miquel 

Costa havia defensat a l’oda Als Joves, Joan Alcover convidava els prohoms de l’art a 

volar pels amples horitzons de l’univers sense perdre la pròpia essència com a poble i 

ben convençut els deia: 

 
“Els pobles canten i conversen i eixamplen el comerç intel·lectual per medi dels seus homes. 

Totes les grans figures tenen una fesomia nacional, i si n’hi ha que es distingeixen per l’aire 
cosmopolita, no és perquè s’esbranquin del seu llinatge i emigrin del seu centre, sinó perquè viuen 
i se nodreixen i se caracteritzen a un centre bastant alt i lluminós per a tenir per horitzons propis 
tota l’amplària dels horitzons mundials. No hem d’ésser com la pagellida amb el bessó aferrat a la 
roca d’on xucla la vida miseriosa, tancada dins la closca impenetrable a les influències exteriors; 
hem d’ésser el pi que creix i s’oreja en el caire de la serra i guaita d’allà els llunyedars immensos i 
les perspectives infinides, amb les rames obertes als quatre vents del món, però, això sí, amb les 

arrels sempre clavades en el pam de terra on va néixer.” 866 
 

Joan Alcover culminà entre sorollosos i llargs aplaudiments el seu discurs amb 

una salutació de gratitud elegant a l’Associació de Lectura Catalana, que l’havia 

convidat en aquella vetllada literària, i el seu esperit de poeta consagrat s’inclinà “amb 

reverència davant la poesia”, tot assegurant que la lírica mai no havia tengut “més alta 

encarnació” que aquella nit.867 

                                                 
865 Joan ALCOVER: “Discurs a la Sala de Cent el dia 13 de maig de 1907 en la vetllada en honor dels 
poetes premiats als Jocs Florals”, OC, pàg. 296. Aquest discurs fou reproduït el 25 de maig de 1907 a La 
Veu de Catalunya. 
866 Ibídem. 
867 Ibídem. 
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L’ESPUR�A  
 

Probablement en el camí de retorn de Barcelona cap a Palma es començaren a 

congriar els versos de L’Espurna, associats a les antigues imatges de la seva joventut, 

que cada cop es feien més presents en la ment atribolada de Joan Alcover. El trajecte, 

entre Palma i Barcelona, que durant la seva joventut havia fet tantes vegades per mar, 

encès per la febre de l’amor, es tornava a plasmar en aquests versos de L’Espurna:   

    
“Quantes esteles  

hi dibuixaren els vaixells que em duien! 
Quantes hores de febre, i de pontar-se 
mos pensaments de foc damunt les ones!”  (PC, 371) 
 

 El poeta, encara amb la mirada plena d’ensomnis, a L’Espurna rememorà 

aquells dies de boira espiritual, en què, confús dins el “bull de la ciutat sonora” i perdut 

enmig del “gest aspriu de la comtal matrona”, havia conegut Rosa Pujol i Guarch: la 

“Beatriu catalanesca”, que la Providència posà enmig del seu camí per nodrir el vincle 

del seu poble “amb la materna soca”. Ella diu el poeta a L’Espurna fou la dolça 

imatge “de la pàtria feta dona”, que el salvà de la grisor i de l’isolament. Immers en 

aquest record enyorat, el poema rememora els vents terribles que hagué de vèncer abans 

d’abraçar-la com a esposa davant l’altar i evoca, “amb els ulls enlluernats per la divina / 

claror del rite nupcial”, com el misteri de l’amor enllaçà de joia les seves mans 

enamorades quan, des “del cim de les sagrades penyes” de Montserrat, contemplaven 

“la majestat de Catalunya”. El poeta, impregnat de nostàlgia, en els versos de 

L’Espurna recorda aquell instant en què, en atalaiar, des d’aquest promontori, l’illa 

daurada enmig del mar immens, volgué mostrar-la a la jove esposa, perquè l’estimàs 

com ell l’estimava. Llavors, amb la mirada encesa d’entusiasme i de notes d’amor a la 

pàtria, el poeta evoca el moment en què, “amb veu trèmula”, digué a l’esposa: 

 
  “Veus ma terra allà endins? Ella t’espera 
  per a besar-te el front amb sos efluvis. 
  Tu amb nova sang hi nodriràs el vincle 
  del poble meu amb la materna soca.” (PC, 371) 
  

Per aquestes estrofes de Joan Alcover suren mots de recordança d’una joia 

perduda i d’un temps esvaït, que l’havia lligat per sempre a les terres de Catalunya. Mes 

ara aquests versos renaixen de bell nou a l’escalf de l’amor a la pàtria i a la llengua 

comuna, que palpitava vigorosa en la roca insular, sobretot entre els intel·lectuals 

mallorquins, que els diumenges capvespre es reunien a casa seva. Des d’aquí, com una 
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finestra oberta al mar, guaitaven cap a Catalunya i sentien vibrar la seva “ànima a 

l’uníson de l’ànima catalana”, com havia dit Joan Alcover a l’Ateneu Barcelonès amb 

motiu del Congrés de la Llengua.  

  Pels versos de L’Espurna suraven encara l’esperit d’amor a la pàtria, atiat pel 

Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que s’havia celebrat l’any anterior. A 

L’Espurna Joan Alcover plasmava com sentí renéixer la vida meravellosa a l’escalf de 

la llengua materna, que d’infant havia sentit brollar dels llavis de la seva àvia i de la 

seva mare, com havia escoltat la seva melodia i havia crescut agombolat amb les seves 

notes de clarins. Joan Alcover, “nét i fill de catalanes” i de pare mallorquí, expressa com 

sentia córrer per les seves venes de poeta la saba que unia Catalunya i Mallorca, car 

entenia que, per “la veu de la sang”, catalans i mallorquins “tots som uns”, com havia 

manifestat a l’Ateneu Barcelonès en el Congrés de la Llengua. Estimava la llengua 

materna, puix que l’havia nodrit amb “mots d’enyorament” i li havia donat a conèixer, 

com a perles lluminoses “dels nadius horitzons”, les cançons i les llegendes de “pastors 

i fades”, de “dones d’aigua”, de “cavallers i prínceps”. Ell, que havia vist el miracle que 

l’idioma havia obrat a Catalunya, a la qual considerava “espiritualment redimida per la 

llengua”, anhelava atènyer aquesta conquesta prodigiosa per a Mallorca, car Joan 

Alcover aleshores identificava el sentiment patriòtic amb l’expressió de la llengua 

pròpia.  

Potser fou durant aquest trajecte per mar, en què el nostre poeta recordava el foc 

d’amor que l’unia amb Catalunya, quan el seu esperit romàntic començà a teixir, amb 

mots d’esperança als ulls, els primers versos de L’Espurna, com una declaració d’amor 

a eixa llengua, que a l’Illa es despertava d’un secular encantament: 

 
“Com el panteix de l’ànima dormenta 
 flotava el verb melodiós; mes, ara 
 en l’Illa diu quelcom que ja retorna 
 del secular encantament, i munten  
 generacions que una claror novella 
 duen als ulls. La joventut és nostra.  
 

    La llengua: ella l’ha fet el gran prodigi, 
    ella amb sos mots regalimants de saba 
    ens torna la llacor que l’ha nodrida 
    ella difon extremiments profètics; 
    ella té notes de clarins. Sonem-los; 
    despertem els titans que en l’ombra jauen 
    de l’esperit; sonem-los; si ens escupen 
    els filisteus des de les altes torres, 
    sonem-los, i cauran.”     (PC, 368) 
    

El nostre poeta, que vivia en el poble de Ramon Llull i, amb sorpresa, havia vist 
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com els homes de casta mallorquina refusaven la llengua del Doctor Il·luminat i es 

negaven a admetre-la catalana, ara en els versos de L’Espurna els convidava a recuperar 

el “verb melodiós”, que flotava damunt l’ànima adormida de l’illa; els encoratjava a fer 

sonar la llengua de Ramon Llull, dels nostres poetes i dels nostres avis, que desperten 

els titans que jeuen a l’ombra de l’esperit. Així, els exhortava a combatre les actituds 

provincianes, que es negaven a reconèixer ―com havia dit al Congrés― 

“l’entroncament del nostre llenguatge insular amb la materna soca i la natural invasió de 

la saba catalanesca.”868 Joan Alcover volia fer sonar “el crit de la sang”, amb l’íntima 

melodia del verb, sota “la  immensa cúpula de blavor a on se miren els cims més alts de 

l’heretat”; volia deixondir el foc de germanor, que el ritme de la llengua materna uneix a 

l’uníson de la mar Mediterrània, “d’un sol batec des de Pollença a Roses, els milions de 

cors de nostra raça.” Ell mateix que, antany l’havia estimada amb timidesa com la 

germana petita de Lia, la musa castellana, a la qual havia donat els seus millors anys, 

ara s’afanyava per recuperar-la del silenci i de la pols. Es delia per polsar les notes 

oblidades de la lira abandonada, que ara endevinava majestuosa com “eixint d’un somni 

de centúries.” El nostre poeta invocava la Musa amb anhel apassionat i amb visió més 

esperançada que la que el 1876 havia fet sonar la veu lírica de Miquel Costa en els 

versos de L’Arpa. Si a L’Arpa de Miquel Costa l’estol de notes màgiques sortien com 

ocells aletejant “de dins les mans puríssimes de l’auba”, a L’Espurna es llancen a 

l’avenir amb crits de joia i, com un tornaveu, escampen llur piuladissa esplendorosa: 

 
  “oh Musa, 

oblidada llavors, ara vestida  
de propra triomfal. Tu em bressolares 
tímidament amb les mateixes notes 
que avui, com ressonanta escampadissa, 
amb crits de joia a l’avenir se llancen, 
i eren, en l’auba de ma vida, un feble 
piular com a d’aucells que mig badessin 
els ulls, eixint d’un somni de centúries.”    (PC, 369) 

  
 D’altra banda, la segona part de L’Espurna potser fou atiada per la revetla de Sant 

Joan d’aquell 1907, que degué refermar tot l’esclat lluminós i el sentiment patriòtic que 

saünyen els versos d’aquest poema emblemàtic. Joan Alcover segons apunta Miquel 

Ferrà al parlament L’element emotiu en la Poesia mallorquina, publicat a La �ostra 

Terra el febrer de 1929 assistí des del cim del Castell d’Alaró a la contemplació de la 

                                                 
868 Joan ALCOVER: “La llengua és entre nosaltres l’única expressió possible de l’escriptor-artista”, OC, 
pàg. 274. 
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fogatera que hom va encendre dalt del Puig Major, perquè la seva flama pogués ser 

atalaiada des de les terres de Catalunya com a símbol de germanor. Miquel Ferrà 

assegura que Joan Alcover a L’Espurna “canta una nit de Sant Joan en què el poeta 

insomne, de l’abrupte mirador del Castell d’Alaró contemplava la negra silueta del Puig 

Major que s’alça a l’enfront, i on la jovenalla ardida de Mallorca havia pujat per 

encendre el foc joiós qui respongués a través de la mar a fogueres arborades aquella nit 

en tots els cims de la terra catalana, en signe de vigilant germanor.”869 

Aquell dia del solstici de l’estiu de 1907 Joan Alcover, després de contemplar la 

bella foguetera, que cremava en el cim del Puig Major, penetrà en el cor dels homes 

que, com ell l’esguardaven amb emoció sincera i, amb ulls profètics, plasmà en una 

instantània aquest gest noble d’esperança en els versos de la segona part de L’Espurna. 

Aquesta visió l’havia impulsat a cantar la pàtria catalana, sostinguda per la flama de la 

llengua, amb amor renovat, sempre lligat al record de la seva Beatriu catalanesca, que la 

hi descobrí amb la força “d’un afecte viu”: 

 
 “Els focs de Sant Joan la nit perfumen; 
 mes, de tots els amors, sols un alena. 
 Salten de món a món llengües de flama, 
 dient el pacte espiritual que ens lliga.” (PC, 371) 
 

En la mirada contemplativa de Joan Alcover es dibuixava l’amor fraternal entre 

els pobles d’una mateixa raça i d’una mateixa llengua com una força estelada, que 

s’erigia esplendorosa part damunt dels esperits provincians i els agermanava sota les 

branques esponeroses de la pàtria comuna. El poeta, que havia viscut la seva joventut a 

Catalunya, no es podia deslligar dels avatars dissortats que l’havien colpit d’aleshores 

ençà. L’entusiasme dels focs de Sant Joan havia despertat la memòria dels seus morts. 

Enardit, invocà en aquests versos decasíl·labs blancs de L’Espurna les seves “memòries 

doloroses”, “ombres enyorades”, que sentia ben a prop, acariciat pel record de joventut, 

car l’acompanyaven en aquesta festa pairal i afalagaven el seu cor nafrat, mentre 

esperava en l’illot erm de la vida, com una valzia amb l’ala esquinçada, que un raig de 

bonança eixugàs el seu plor:   

 
“No us allunyeu, memòries doloroses. 
Si féssiu nosa aquí, quan vénc a seure 
a la festa pairal, jo no hi seria. 
Mai com al beure el vi de l’entusiasme, 
sent tan a prop les enyorades ombres. 

                                                 
869 Miquel FERRÀ: Articles i assaigs. Selecció i pròleg de Francesc Lladó Rotger (Mallorca: Editorial 
Moll, 1991), pàg. 95. 
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Com una valzia en un illot caiguda 
enmig de la rompent, que per a moure  
l’ala nafrada i degotant, espera 
el raig de la bonança que l’eixugui, 
jo me sent reviure, agombolat per l’hora 
de calor jovenívola que ens besa.”  (PC, 371) 

 
El poeta evoca com els focs de Sant Joan li havien fet reviure la joventut 

esplendorosa al costat de Rosa Pujol i dels seus fills Pere i Teresa i, per un instant, havia 

sentit a prop la dolça carícia de llurs esperits, tan gran havia estat la força del seu amor, 

que s’aixecava més enllà del temps i de l’espai: 

 
“Mai els tres rius de llàgrimes vingueren  
 tan dolços i tan plens com brollen ara, 
 que el foc els esperits se fa visible.   
 ¿Qui d’un afecte viu, per lluny que sia 
 l’obscur amagatall, dirà la força?”  (PC, 371-372) 

 
Mirà enllà de les esteles d’amor que els vaixells havien dibuixat sobre el mar de 

la seva joventut i sentí un mot de recordança que es desprenia d’aquella llàntia “del foc 

de germanor” i feia volar una espurna que els unís sota el brancatge de la llengua 

materna. L’esperit contemplatiu de Joan Alcover albirava amb ulls profètics com 

l’espurna prenia i encenia “els cirials del culte a la pàtria.” El poeta, que observava 

amatent, endevinava el pensament dels “devots d’aquella escolania” que vetllaven el foc 

des dels cims de Catalunya i es demanaven, amb emoció fondíssima, si Mallorca tendria 

“un llumet per a nosaltres”, “una mirada” o “un pensament”. Mes la visió del poeta es 

desfeia com un astre esperançat en albirar el crit de joia dels devots catalans que, en 

atalaiar un llumenar per les altures de llevant, exclamaven: “El Puig Major saluda. / És 

l’estel de Mallorca!”  

 La primavera de 1908 Joan Alcover presentà en silenci L’Espurna als Jocs 

Florals de Barcelona, car aquell any el Consistori, que celebrava el cinquantenari, 

volgué tenir una representació de tots els territoris de llengua catalana i creà una 

presidència d’honor per a cada un dels membres que els havien de representar. Fou així 

que la presidència d’honor per Mallorca recaigué en la figura de Joan Alcover, que 

l’ostentà amb gran dignitat. La festa de la poesia, amb tots els guardonats, quedà 

recollida a l’Acta que resava amb aquestes paraules: 

 
“En la Ciutat de Barcelona, a tres de Maig de mil nou cents vuyt. Constituhits los Srs. 

Mantenedors y la Comissió organisadora del Cinquantenari a la Casa de la Ciutat, hont l’Excm. 
Ajuntament, generós protector dels Jochs Florals, volgué reunir les Autoritats y Corporacions 
per anar en solemnial comitiva a la poètica Festa, ajudant aixís al esplendor escepcional de la 
d’enguany; fetes les presentacions degudes y disposat l’ordre de colocació de cada entitat; 
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s’emprengué la marxa en sengles landós, que fou contemplada per una gran multitut en plasses y 
carrers, fins al Palau de Belles Arts hont la festa havía de tenir lloch. 

 Lo Consistori dels Jochs Florals, volent que tinguessin representació en aquest 
Cinquantenari‘ls territoris de llengua catalana ò germana de la nostra, creà una Presidència de 
Honor per cada un d’ells, designant la Institució ò alta personalitat que per cada país havía 
d’ostentarla, designacions que foren acceptades ab agrahiment, en aquesta forma: [...] Per 
Mallorca, En Joan Alcover. Per la Provensa, En Frederich Mistral. Per Valencia, En Teodor 

Llorente.”870  
 

Fou en el marc d’aquesta Festa de la Poesia, en què Joan Alcover ostentava la 

presidència per Mallorca, que el nostre poeta presentà sense signar L’Espurna en 

aquests Jocs Florals, on va merèixer un accèssit a l’Englantina d’Or. El Consistori 

atorgà l’Englantina d’Or a Apel·les Mestres per “sa poesía Els Pins (VII) que, per 

ausencia y encàrrech del autor, llegí D. Rossendo Serra y Pagès”. Però restà esmaperdut 

en descobrir el plec corresponent a la poesia L’Espurna, que duia un paper en blanc.871 

Tanmateix, el poema L’Espurna, que fou presentada amb els versos de Carducci ne 

l’aer tuo lancio l’anima... com a lema, guanyà l’Accèssit a l’Englantina d’Or.   

L’Espurna fou publicada el 1908 a l’Anuari dels Jocs Florals amb canvis 

notables respecte de la forma que li donà en sortir a Cap al tard872 i sense el nom de 

l’autor, segurament per voluntat expressa de Joan Alcover. Perquè el poeta, que havia 

ocupat la presidència d’honor, no volia que el seu premi pogués ser mal interpretat i 

enterbolís la seva transparència ètica. Per aquest motiu, el seu nom restà amagat en 

l’anonimat fins que L’Espurna va aparèixer entre les poesies de Cap al tard.  

Aquí, en aquesta Festa de la Poesia, Joan Alcover retrobà Teodor Llorente, el 

vell amic per qui sentia una gran admiració com a poeta. Conversaren llarga estona, 

embriagats de febre poètica, i Joan Alcover, que en parlar de poesia s’il·luminava, 

assaborí aquells moments alegres amb la grata companyia del poeta valencià i del seu 

fill. Teodor Llorente s’interessà per la poesia de Joan Alcover, el qual li digué que 

estava preparant un nou llibre ―que seria Cap al tard― i que li enviaria un plec amb 

set fulls com a tast del nou llibret en preparació. Aquella conversa l’havia amarat de 

tanta alegria que aquella nit, quan partí cap a Mallorca, sopà a bord del vaixell, 

contravenint el seu costum. I, uns dies més tard, el 20 de maig de 1908, envià a Teodor 

                                                 
870 “Acta”, dins Jochs Florals de Barcelona. Any L de llur restauració (Barcelona: Estampa La 
Renaixensa, 1908), pàgs. 33-34. 
871 Ibídem, pàgs. 37. 
872 “––¿No se desvel·la encara la conciencia / del poble teu?–– me deyan. Jo emmudía, / dubtós y vacilant. 
Els anys passaren, / y ara responch: ––Es viu. Per l’ona tebia / de son perfum narcotisada l’Illa, / flotava el 
verb melodiós, flotava, / com el panteig de l’ànima dormenta. / Mes, ara diu quelcom que ja retorna / del 
secular encantament, y muntan / generacions qu’una claror novella / duen als ulls. La joventut es nostra.” 
Jochs Florals de Barcelona, op. cit., pàg.75. 
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Llorente les poesies que li havia promès en aquesta carta, tot recordant aquella bona 

estona a Barcelona: 

 
“Mi respetable amigo: Mucho me acuerdo de usted desde que tuve la fortuna de encontrarle en 
Barcelona, y de los sabrosos ratos que con usted y su hijo pasamos. 
Deseo que lo pasara en su viaje a ésa tan bien como yo en mi travesía de regreso a mi domicilio 
insular. Hasta cené a bordo, contra mi costumbre. 
Cumpliendo mi promesa, remito a usted los siete pliegos tirados hasta ahora de mi librito de 
versos en preparación. 
Desde que usted me dejó entrever su designio de hacerme figurar entre los hijos adoptivos de su 
inspiración, que tantas obras ajenas ha rejuvenecido, me desvela el prurito ambicioso de que 

extienda usted a alguna de mis composiciones su patrocinio.”873 
 

Les poesies de Joan Alcover van seduir l’esperit de Teodor Llorente. De manera 

que al cap de pocs dies el poeta valencià envià a Joan Alcover l’esbós que preparava de 

la versió castellana del poema L’ermità qui capta, un gest que honorà en gran manera el 

nostre autor, el qual novament es desfeu en elogis al que considerava el millor traductor 

d’Espanya. Malgrat tot, Joan Alcover es permeté fer-li algunes suggerències per a la 

versió castellana del poema L’ermità qui capta i àdhuc un esbós de traducció, arran de 

les consultes que Llorente li havia fet sobre el títol i sobre el lèxic més adient, segons es 

desprèn de la carta del 16 de juny de 1908: 

 
“Querido maestro y amigo: Mucho me halaga su impresión de las poesías que le envié. Gusten 

o no a otros, ya nadie me quita la satisfacción de que usted las distinga con tanto amor. 
La versión del Ermitaño es excelente y fidelísima, como de usted. En cuanto al título, creo que 

El ermitaño mendicante sería el más aproximado. 
Comellar es una forma especial de valle. Algo así como cañada. Pero no hace falta para el 

concepto poético especializar la nota. Puede traducirse valle, o cosa análoga, o lo que usted 
prefiera. 

Como a usted, me parece mejor íntima que oculta en el último verso. Así he tratado de ponerlo 
en el ensayo que le envío, no para que usted adopte las variantes que indico, sino para obedecerle 
y ahorrarle trabajo con indicaciones en que tengo poquísima confianza y de que usted hará el uso 
que quiera. Por algo está usted consagrado hace tiempo como el mejor, por no decir el único, 
poeta traductor de España. 

Deje usted la versión como le dicte su buen gusto, con absoluta libertad y sin preocuparse del 
original. Si algún rasgo pone usted de su cosecha, todo eso saldré ganando. 

Su agradecido admirador y amigo 

Juan Alcover.”874 
 

 Dos anys més tard d’aquell Sant Joan de 1907 al cim del Puig Major, que s’havia 

manifestat com una mostra abrandada d’unitat entre els dos pobles de parla catalana, 

L’Espurna apareixia a les pàgines de La Almudaina, amb motiu de la constitució de 

                                                 
873 Carta de Joan Alcover a Teodor Llorente (datada a Palma el 20 de maig de 1908). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 670-671. 
874 Carta de Joan Alcover a Teodor Llorente (datada a Palma el 16 de juny de 1908). Ibídem, pàg. 671. 
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l’Associació L’Espurna.875 L’abril de 1909, en ple esclat primaveral, alguns prohoms 

evocaren aquell dia estel·lar, en què el foc de Sant Joan, que lluí esplendorós dalt del 

Puig Major, encengué el primer ciri d’un culte nou a la pàtria i inspirà els versos de 

L’Espurna en el cor de Joan Alcover. Era una manera d’agrair al nostre poeta que 

l’espurna de germanor entre els pobles de Catalunya i Mallorca, que Joan Alcover havia 

dibuixat en els seus versos, havia pres en el cor d’aquesta Associació, de fesomia 

cultural i política, que ara li manllevava el nom en honor seu, segons el programa de 

l’Associació L’Espurna que apareixia a La Almudaina:  

 
 “El nostre gran poeta Joan Alcover, qui amb ulls profètics va llegir la vida íntima de la nostra terra 
en els fils de lli filat per la Balenguera, va veure també en la fogatera que destrenà sa cabellera 
clara en el cim del Puig Major ara fa dos anys, en la misteriosa revetla de Sant Joan, el primer ciri 
encès del culte ortodoxe de la Pàtria i el cantà amb una ardenta poesia que titolà L’Espurna. Li 

hem manllevat el nom i nos hi hem batejat.”876  
 

Per aquells dies primaverals de 1909 a Palma es congrià un moviment regionalista 

que sovint es reunia en el Centre Català de Mallorca, on se celebrà un cicle de 

conferències de caire nacionalista. D’aquest bull ardorós, impulsat per Antoni Maria 

Alcover i per les noves generacions d’intel·lectuals com Benet Pons i Fàbregues, 

Lluís Martí, Llorenç Riber i Miquel Ferrà sorgí la voluntat de crear una lliga que 

aplegàs els ideals regionalistes de Mallorca. Fruit d’aquesta iniciativa, l’Associació 

L’Espurna va néixer l’1 d’abril de 1909 en un moment de maduresa, quan l’espurna 

d’amor a la pàtria i de germanor entre els pobles de Catalunya i Mallorca havia pres 

com un cirial de festa. Els prohoms de la nova associació, no solament adoptaren el nom 

de L’Espurna per designar el pensament que la movia, sinó que feren Joan Alcover el 

seu president honorari:  

 
“Durant els primers mesos de l’any 1909, se celebrà en el Centre Català de Mallorca un cicle de 
conferències regionalistes amb la participació d’Antoni Maria Alcover, Benet Pons i Fàbregues, 
Lluís Martí, Llorenç Riber i Miquel Ferrà. Al llarg del cicle s’anà constatant la conveniència de 
crear una organització unitària dels regionalistes mallorquins per poder fer realitat els seus 
ideals. Lluís Martí fou qui ho exposà d’una manera més explícita. Després d’haver parlat 
llargament sobre el regionalisme en els diversos estat europeus, acabà exhortant a la unitat i 
dient que urgia la formació d’una ‘Lliga’. 

                                                 
875 L’Espurna ―segons Damià Pons― esdevingué un projecte d’actuació política d’un sector de la 
intel·lectualitat mallorquina, que es presentà a les eleccions municipals de 1909, sense aconseguir cap 
candidat. Vegeu Damià PONS: Entre l’afirmació individualista i la desfeta col·lectiva (Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Universitat de les Illes Balears, 2002), pàg. 143-154. I també 
vegeu Pere FULLANA I PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 
183. 
876 La Almudaina (1 d’abril de 1909), citat per Damià PONS: Entre l’afirmació individualista i la desfeta 
col·lectiva, op. cit., pàg. 144.  
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 Quinze dies més tard, ‘La Almudaina’ ja donava la notícia de la constitució d’una societat 
regionalista, i citava els seus membres fundadors: Llorenç Riber, Miquel Ferrà, Albert Iglésias 
(comerciant), Antoni Oliart, Alfons Aguiló, Salvador Galmés i Joan Capó. El poeta Joan Alcover 

era presentat com el seu president honorari.”877 
 

Aquesta associació anomenada L’Espurna es presentà el maig de 1909 a les 

eleccions de l’Ajuntament de Palma amb el candidat Antoni Quintana Garau pel 

districte I (que abastava Cort, Sant Nicolau i Santa Eulàlia). Tanmateix, només obtingué 

137 vots i el candidat no sortí elegit. L’associació L’Espurna poc temps després, l’estiu 

de 1909, desaparegué com a conseqüència d’aquesta derrota electoral i dels fets cruents 

de la Setmana Tràgica. 

 

EL VIANANT 
 

Un mes abans de la Festa de la Poesia dels Jocs Florals, el 5 d’abril de 1908, 

Joan Alcover havia tret a les pàgines d’Ilustració Catalana els versos d’El Vianant.878 

Amb aquest nou poema, de tall decadentista o gòtic, el poeta, convertit en un vianant 

per la muntanya, estén l’esguard contemplatiu sobre la plana i, com a L’ermità qui 

capta, recorre pam a pam tota la terra de la contrada. Mes ara el jo poètic és un vianant 

perdut per la Serra, que relata cadascuna de les peripècies que es troba al llarg del seu 

camí: des de la por i la solitud enmig del bosc, la generosa acollida del ermitans i la pau 

del santuari fins a contemplar la crueltat i la indiferència de l’home com una taca 

dissonant de la humanitat dins l’harmonia del cosmos. Així, ressegueix cadascun dels 

moments de la vida quotidiana per amarar-se de les tremolors humanes i copsar la 

crueltat de l’individu, amagat entre la multitud. En aquest recorregut líric, el vianant, 

alter ego del poeta, assotat per la nit i la tempesta, cau dins un bosc de negres espessors, 

on passa hores d’angúnia, “xop i glaçat”, sense “guia ni socors”, fins que sent sonar 

llunyana l’esquella de l’adjutori que el condueix a l’alta ermita. Aquí, “en l’aspra 

solitud”, troba “posada per una santa nit” (com en les rondalles) i a l’alba, en sentir “el 

toc de missa”, entra devotament al santuari, on sent revelada la “visió d’un món beat.” I, 

en el silenci de la pobra nau, el vianant reneix a una vida nova d’infinita pau, que batega 

en el fons del seu cor. A l’alba, amb “el cel purificat per la tempesta”, el vianant 

s’acomiada dels ermitans i, en reprendre la ruta iniciada, sent el respir alegre i somniós 

de la mar llunyana. Amb el cor amarat de pau idíl·lica passa per la verdor de la prada, 

                                                 
877 La Almudaina (1 d’abril de 1909), citat per Damià PONS: Entre l’afirmació individualista i la desfeta 
col·lectiva, op. cit., pàg. 143-144.  
878 Ilustració Catalana, núm. 253 (5 d’abril de 1908), pàg. 241. 
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immaculada com una Arcàdia, per on albira la blanca fumera de l’alqueria, voltada de 

“coloms d’ales de neu”. “Al doblegar la serra”, el vianant travessa per la vall blanca, 

florida d’ametllers. Mes aquesta imatge idíl·lica enmig de “l’etèria puritat” es trenca per 

l’impacte d’una “taca de negror” i l’eco d’un “redoble de timbal”, que sona a la 

llunyania dins la ciutat, on la multitud, enfurismada com una fera, s’aglomera per matar 

un home a garrot vil, que ens recorda la pintura d’aquest títol de Ramon Casas. Potser 

el nostre poeta tenia fresca en la memòria l’escena terrible del relat Dia de sentència, 

del llibre Les multituds de Raimon Casellas, quan el vianant es detura davant la crueltat 

i la indiferència de l’home i, amb ulls atònits, contempla com l’individu s’envileix 

amagat entre l’anonimat de la gentada. El poeta, en veure aquell furor que empeny les 

multituds enardides a gaudir de l’espectacle quan “la sacrílega mà” s’abat sobre un 

home sol, s’exclama esbalaït: 

 
   “Oh trista raça humana! 
      Adéu l’encant de l’hora virginal!    (PC, 212) 
 

El vianant, que amb gran desconhort ha penetrat la visió i ha copsat la maldat de 

l’ànima humana, ha comprès que la fera en el desert mata sense saber el que fa. Mes, 

com antany havia afirmat Ramon Llull al Llibre de les bèsties, el nostre poeta també 

declara ben convençut que “Dels hostes de la terra, és l’home encara / l’únic qui 

l’envileix.” Perquè 

 
 “És l’home sol qui posa en el misteri 
  de la mort i la vida 
  la sacrílega mà.”  (PC, 212) 
 

 El poeta se serveix d’aquest joc de contraris en pugna constant entre el bé i el 

mal, la puresa i l’enviliment, el paradís i l’infern, la vida i la mort, l’àngel i la bèstia, per 

mostrar la vertadera naturalesa que guia la mà de l’home.  

 

DIVERSOS VIATGES. COMENTARIS A LLORENTE. DISCURS JAUME I. 

MATER�ITAT  

 
Malgrat tot Joan Alcover es delia per conèixer nous horitzons, lluny de la roca 

insular. Un any abans, a principis de l’estiu de 1907, el nostre poeta sortí de Mallorca 

per contemplar la geografia de França i les costes d’Anglaterra, per trepitjar els seus 

carrers i amarar-se amb el perfum i la boira del seu paisatge. Fidel a les paraules que 

havia pronunciat a l’Associació de Lectura Catalana i al seu ideari, Joan Alcover, la 
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primavera de 1907, preparà aquest petit viatge per Europa. Perquè, encara que estimava 

la seva terra i la seva gent com un antic arbre venerable, el seu esperit, inquiet i 

encuriosit, anhelava trescar les terres desconegudes per absorbir el coneixement d’altres 

nacions. En tornar d’aquell viatge per Anglaterra i França, Joan Alcover va reprendre el 

contacte amb la poesia, la lectura, la bella conversa dels diumenges a casa seva amb els 

amics escriptors i les cordials epístoles amb els que tenia lluny. Fou així que Joan 

Alcover el 7 de juny de 1907 anotà breument a Àngel Ruiz Pablo que acabava de venir 

de l’estranger i de passar per Madrid: “Al llegar hoy a mi casa, de regreso de un viaje al 

extranjero y a Madrid, encuentro su comedida carta.”879 D’altra banda, el poeta, que per 

correspondència epistolar mantenia viu el lligam de la seva amistat amb Álvarez Sereix, 

li envià una carta ―que no hem pogut trobar―, en la qual li explicava l’excursió que 

havia fet per aquests territoris, segons es desprèn de la lletra que el 23 de novembre de 

1907 l’antic governador de Balears envià al nostre poeta: 

 
“Mi querido amigo: sé la vida atareadísima que lleva Vd. y por esta causa no he contestado 

antes a su atenta carta. 
Provechosa y distraída habrá sido para Vd. la excursión que hizo a Inglaterra y Francia; de 

buena gana iría yo a conocer aquellos países; pero creo que me quedaré sin verlos.”880 
 

   L’esperit excursionista de Joan Alcover el dugué a visitar no sols França i 

Anglaterra, París i Londres, sinó que, anys enrere ―segons manifestà a Humanització 

de l’art―, també l’havia portat fins al sud de la Península Ibèrica, per on va recórrer les 

terres ancestrals de la bella Andalusia. La seva ànima contemplativa havia descobert 

impressionada com el desig de bellesa planava en cadascuna d’aquelles dones de pell 

bruna, totes amarades de frescors alegres i de perfums de roses, que lluïen entre els seus 

cabells:  

 
“Viatjant per Andalusia fa uns quants anys, vaig notar que les dones, des de les més 

endiumenjades a les més humils, duien totes la seva flor al cap. Fins les obreres de les fàbriques 
se gastaven el seu dineret, traient-s’ho de la boca, com sol dir-se, no per vanitat (bé se les veia a 
moltes penetrades de la seua mesquinesa), sinó per a alegrar la vida miseriosa amb una nota 
primaveral i fresca; i aquell tribut simpàtic a la bellesa em commovia, fent-me sentir un ideal de 
l’art: que les ànimes de tots, pobres i rics, participessin igualment de les flors de la poesia, 

reservades a les persones de certa educació.”881 
 

 Per aquells dies de 1907 Teodor Llorente com hem dit més amunt havia 

publicat el volum Poetas franceses del siglo XIX, traduïts en vers a la llengua castellana, 
                                                 
879 Carta de Joan Alcover a Àngel Ruiz Pablo (datada el 7 de juny de 1907). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 769. 
880 Carta d’Álvarez Sereix a Joan Alcover (datada el 23 de novembre de 1907). [ARM-JA, 76] 
881 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 229. 
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i el llibre Versos de la juventud. Joan Alcover, que sentia una gran admiració per la 

figura i per l’obra poètica i de traducció que havia fet Teodor Llorente, volgué honorar 

el poeta valencià amb dos articles de la seva ploma, que publicà a la Gaceta de 

Mallorca.882 Del llibre Poetas franceses del siglo XIX, que va aparèixer el dilluns 5 

d’agost d’aquell 1907, assenyalà el geni poètic de Llorente, que havia sabut enriquir la 

literatura pròpia amb la transfusió de sang nova, i manifestà que considerava el llibre 

com un “verdadero festín de poesía tan asombroso... como la escasa atención que ha 

merecido a la crítica española.”883 Amb aquest mateix entusiasme líric Joan Alcover el 

felicitava per haver incorporat a la poesia castellana “la flor más alta y exquisita del 

lirismo francés”884  

La ressenya del llibre Versos de la juventud, apareguda uns dies més tard, el 12 

d’agost del mateix any, traspuava l’entusiasme de Joan Alcover, que el considerava 

“deliciosamente anticuado”. Deia que era un llibre que “seduce con doble interés, 

artístico y biográfico, como ciertos retratos de mujer en que el tocado y los atavíos en 

desuso comunican a la beldad imperecedera no sé qué hechizo misterioso.”885 Més enllà 

dels compromisos i dels elogis amb el poeta amic, Joan Alcover assenyalà que la 

discreta familiaritat s’agermanava amb l’elevació lírica i l’esperit contemplatiu del 

poeta, que tant s’avenia amb la seva teoria de la contemplació. Encara que considerà El 

idilio del zapatero com la predilecta i la més deliciosa del volum, afirmava sense 

reserves que: 

 
“En su obra se hermana la discreta familiaridad con la elevación de un espíritu contemplativo 
que confundió en un solo culto la dignidad del arte con el prestigio de su viviente musa, sin 
permitirse la menor irreverencia, ni aún en horas en que el hervor de la sangre moza, exacerbado 

por el afán de singularidad...”886 
 
Poc després del viatge enriquidor que havia fet per França i Anglaterra, començà 

                                                 
882 El 6 d’agost de 1907 Joan Alcover felicitava Teodor Llorente per Poetas franceses del siglo XIX i per 
Versos de la juventud li comunicava que li enviaria un volum de la Gaceta de Mallorca, on apareixien les 
dues ressenyes, que havia fet sobre ambdós llibres: 
  “Respetable amigo: Supongo que habrá recibido mi carta última. Le repito mis entusiastas felicitaciones. 
Encargo que se le envíe a usted por correo un ejemplar de la Gaceta de Mallorca donde salieron ayer unos 
párrafos míos dedicados a su traducción de Poetas franceses del siglo XIX. Los iba escribiendo por vía de 
introducción al comentario de los Versos de la juventud, pero dieron de sí para un articulejo; y dedicaré 
otro a su reciente colección de poesías  originales. Su admirador y afmo. Amigo Juan Alcover.” Joan 
ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 670. 
883 Joan ALCOVER: “Poetas franceses del siglo XIX”, OC, pàg. 655-656. Aparegut a la Gaceta de Mallorca, 
I, nº 30 (lunes 5 agosto 1907). 
884 Carta de Joan Alcover a Teodoro Llorente (datada el 6 de gener de 1907). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 669. 
885 Joan ALCOVER: “Versos de Juventud por don Teodoro Llorente”, OC, pàg. 657-659. 
886 Ibídem. 
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a bastir el discurs Jaume I, que havia de pronunciar el dia 9 de febrer en una vetllada 

literària a l’Ajuntament de Palma per celebrar el VII centenari del naixement del rei En 

Jaume.   

Quan arribà el dia 9 de febrer de 1908, Joan Alcover entrà a la Sala de Sessions 

de l’Ajuntament de Palma, saludà el distingit auditori que s’hi havia congregat, i, amb el 

gest humil, advertí que no pretenia parlar de l’alt Rei Jaume “com un erudit, sinó com 

un ciutadà.” Joan Alcover havia acudit a l’Ajuntament, cridat per “la veu de la sang” per 

“sentir-nos germans al resplendor d’un símbol vivent que té la virtut de fondre en un sol 

batec milers de cors.”  Perquè el Rei En Jaume segons Joan Alcover és el rei per 

antonomàsia, que arrelà en cada llar i es convertí en un mite popular perpetu que 

simbolitza el naixement de la pàtria catalana: 

 
“El Rei En Jaume... La familiar senzillesa d’aquest nom ho diu tot. D’infants aprenguérem a 
balbucejar-lo, i de vells, ungeix els nostres llavis amb la dolcesa làctea de la materna llengua. 
No és un rei, és el Rei per antonomàsia; és l’hoste de totes les llars; i els hèroes coronats, 
creacions de la musa ingènua, prenen la seua fesomia. És el tipus de la reialesa, ungida pel 

crisma, que estén i perpetua el paternal senyoriu, en convivença íntima amb el seu poble.”887  
 

Per a Joan Alcover la figura de Jaume I el Conqueridor representava “les línies 

essencials del gran caràcter on s’ostenta l’encuny d’una raça”, ben lluny de la visió 

distorsionadora que el reduïa a un simple guerrer que lluïa l’espasa conquistadora. Joan 

Alcover reivindicava la figura del rei no com una relíquia del passat o “com una glòria 

morta”, sinó com un lligam encara viu entre els pobles germans de parla catalana, car 

ens deixà com a signe d’identitat col·lectiva la llengua a la qual estimà i glorificà sota el 

seu ceptre: 

 
“Ell és, primer que res, el nexe dels pobles dispersos d’una família; la imatge que, al reflectir-

se en la consciència col·lectiva, dóna fe d’aquesta consciència, com el reflexe del sol denuncia 
l’aigua immòbil en el fons de l’abim. Ell estimà i glorificà la seua llengua, que és la nostra, única 
deixa viva que ens resta de son ideal imperi. Ell enrobustí els municipis i posà la porpra a les 
espatlles de la ciutadania... Negar, doncs, com una ofensa, l’apel·latiu comú de consanguinitat 
que amb ell ens uneix; repudiar la filiació i entronc gloriós de la nostra llengua, com una branca 
que repudiés l’arbre; invocar en auxili de pretensions justes o injustes la intervenció de poders 
estranys a les prerrogatives de la ciutat, perquè la deprimeixin i lesionin; tot això és negar a Don 

Jaume i treure a lluir son mantell d’ermini sens més objecte que guardar-lo de les arnes.”888 
  

Joan Alcover culminà el seu discurs apel·lant a la unitat que Jaume I representa 

per a Mallorca. El perfilà com “una síntesi animada” de la personalitat i la faisó 

catalanes, car assegurava que el Rei En Jaume “és una afirmació d’unitat: unitat d’arrel, 

                                                 
887 Joan ALCOVER: “Jaume I”, OC, pàg. 279.  
888 Ibídem, pàg. 280. 
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unitat de verb, unitat d’esperit, unitat de substància.” Si Joan Alcover en el Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana havia declarat que estimava aqueixa llengua no per 

esser la millor, sinó per esser la nostra, ara també saludava amb amor avariciós l’alt Rei 

En Jaume no solament per esser gran, sinó per esser nostre. 

La idealització que Joan Alcover feia de la figura del Rei En Jaume era imbuïda 

d’un romanticisme acusat que provenia dels homes de la Renaixença, com Josep M. 

Quadrado.889 Aquests, amb la voluntat de recuperar les arrels de la nació catalana, 

havien vist en la imatge del Conqueridor el paradigma d’un rei modern, liberal i 

democràtic, que havia sabut donar al seu poble unes lleis justes i, com per a Joan 

Alcover, una llengua forta i rica, que amb els temps cohesionà tot els pobles de parla 

catalana. 

 
Poc abans de preparar el volum Cap al tard, Joan Alcover rellegí algunes de les 

seves poesies castellanes. D’aquell ram primerenc trià l’apòleg La nube y la fuente, del 

llibre Poesías (1887), escrit en plena joventut. Pel ressò lul·lià que contenien els seus 

versos es decidí a traslladar-lo a la llengua materna amb el nom de Maternitat, com un 

homenatge a la natura, tot seguint l’exemple de Ruskin, a l’aigua que es congria en els 

núvols, omple la fontana i nodreix la terra de vida. Era la versió catalana en la qual Joan 

Alcover recreava el tema de la ingratitud humana, present en el Llibre del cel, de 

Ramon Llull, on el pastor filòsof exposa diverses ensenyances a Fèlix per tal que sia 

humil i agraït. Si Ramon Llull se centrava en l’esplendor de la lluna plena, que 

esdevenia ingrata després de rebre tota la llum del sol, com a exemple de vanitat, Joan 

Alcover prenia com a paradigma de la ingratitud humana la fontana, “pel bes ardent del 

sol afalagada”, que es plany del núvol quan aquest s’interposa entre ambdós, entre el sol 

i la lluna, i li rapta la seva llum. Maternitat és una cançó de la Serra, on el nostre poeta 

presenta un diàleg entre la fontana (exemple de supèrbia estufada) i la boira (paradigma 

de tendresa maternal) que li censura la seva actitud ingrata. Així, quan la fontana 

queixosa interroga el núvol: “―Per què em prives, crudel, de mon tresor?” “La boira li 

respon”: 

 

                                                 
889 “Sembla paradoxal la coincidència de Quadrado i Peña en valorar les institucions medievals 
mallorquines de democràtiques i donades per un paternal i liberal Jaume I. Aquesta valoració no era 
exclusiva dels nostres historiadors, ja que com afirma Manuel Jorba, Pau Piferrer i els altres romàntics 
catalans ja havien begut aquesta idea de Victor Hugo, el qual considerava el gòtic com l’expressió d’una 
societat democràtica.” Vegeu Isabel PEÑARRUBIA: “Quadrado historiador”, dins Josep M. Quadrado i el 
seu temps, d’autors diversos (Mallorca: Miquel Font Editor, 1997), pàg. 30. 
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“―Si, gota a gota, 
raja l’heura del penyal veí 
l’aigua qui te nodreix, ¿no saps que tota 
  davalla de mon si? 
 
¿No saps que quan la migdiada encesa 
seca la terra amb son alè de foc, 
el sol enamorat, mentres te besa, 
  t’eixuga poc a poc? 
 
No ploris, doncs, així, desagraïda 
a  la fonda tendresa maternal, 
perquè et guarda l’amor que dóna vida 
  d’un altre que és mortal.―”    (PC, 207) 

 
 
LA MORT DE TERESA MASPONS  

 
Per la nova primavera de 1908 la fortalesa de Teresa Maspons s’havia afeblit a 

poc a poc, car aquell hivern de fredors gèlides no havia pogut vèncer l’embat d’una 

forta epidèmia gripal. Els anys i la dissort que havien acompanyat el seu fill poeta 

també havien minat el seu esperit. Teresa Maspons, que, amb els ulls astorats, havia 

enterrat el seu marit i tres fills i havia vist partir del seu costat Rosa Pujol i Guarch, la 

seva nora, i tres dels seus néts a l’altra banda del riu, ara també culminava el terme del 

seu viatge. Amb els vents rúfols de la nova primavera, Teresa Maspons Serra 

s’acomiadà de Joan Alcover i el dia 30 de març de 1908, a les tres del capvespre, 

després de rebre la benedicció apostòlica, es reuní amb els morts que tant havia estimat. 

Per a Joan Alcover, la seva mare havia estat un puntal, un arbre on sovint s’havia 

aixoplugat durant els terribles vents huracanats, que l’havien assotat. Als ulls del nostre 

poeta, Teresa Maspons havia abrigat totes les vides estimades, que la mort esglaiadora li 

havia arrabassat, car ell sentia que vivien en ella de manera silenciosa.  

Al cap de poc, mentre la modista vestia la difunta i es feien tots els preparatius, 

Joan Alcover avisava Mossèn Antoni M. Alcover per comunicar-li la notícia i pregar al 

bon canonge que intercedís davant el bisbe perquè concedís a la seva mare les 

indulgències que tant havia desitjat en vida: 

 
“Estimat amic: 
Ma mare ha mort avui prop de les tres. Demà a les onze li diuen el rosari a la parròquia de 

Santa Eulària, i seguidament, antes de la conducció del cadavre al cementeri, el funeral també a 
Santa Eulària. 

Voldria que el Sr. Bisbe concedís les acostumades indulgències an als qui preguin per ma 
mare; i si vostè li volgués trametre aquest desig i enviar-me la concessió tan prest com pugui, a fi 
que demà puga sortir a s’anunci de La Almudaina, le hi estimaria son afm. amic 



 584 

Joan Alcover.”890 
 

L’endemà, a les onze del matí, tal com havia anunciat Joan Alcover, li resaren 

un rosari a la parròquia de Santa Eulària i tot seguit s’oficià el funeral per l’ànima de la 

seva mare. A la sortida de l’església, Joan Alcover, amb els seus germans i la seva 

família, seguiren el carruatge fúnebre amb les despulles de Teresa Maspons, que, 

acompanyat per catorze nines de l’asil, s’encaminà camí de les Quatre Campanes, on va 

romandre alguns dies insepult entre ciris encesos i misses celebrades a l’oratori del 

cementiri.891 Amb la mort de Teresa Maspons, es tornaren a obrir les antigues ferides 

mal cicatritzades, que havien esqueixat el cor de Joan Alcover, segons manifestà el 

poeta uns dies més tard, el 7 d’abril, a Bartomeu Amengual: 

 
“Mi querido amigo: Agradezco a usted de corazón las frases afectuosas con que se asocia usted a 

mi duelo por el fallecimiento de mi excelente madre (q.e.p.d.). En el calor de su alma seguían 
viviendo los hijos que he perdido, y al marcharse ella de este mundo se renuevan en mí heridas mal 
cicatrizadas. ¡Cómo ha de ser! La vida se oscurece cada vez más; pero en cambio los muertos 

amados nos reconcilian con la eternidad que nos espera.”892 
 

Encara que la mort de Teresa Maspons era llei de vida, el tronc ferit del poeta 

només trobava conhort en el seu propi dol. Sospirava l’eternitat per reunir-se amb els 

éssers estimats, car cada llum que s’apagava de la seva vida, encenia una llàntia a l’altra 

banda de l’abisme. I així cada dia que passava, el poeta sentia més a prop “el misteri de 

la mort”, que, a poc a poc, l’anava escalfant. Cada branca de vida esqueixada del seu 

tronc era una llum que s’encenia en el buit de l’eternitat, com diria més tard en aquest 

proverbi: 

 
“Vora del riu que ens separa 
del paratge inconegut, 
la claror d’abans és ara 
ombrívola solitud. 
 
Cada llum aquí extingida  
s’encén a l’altre costat, 
i l’escalfor de la vida 
palpita en l’eternitat.”        (PC, 343) 
 

El poeta, refugiat en el seu dolor, rebia dels seus amics les notes de pietat que 

tant anhelava i el seu cor afligit agraïa amb sinceritat emotiva les belles paraules que li 

                                                 
890 Carta de Joan Alcover a Antoni M. Alcover, escrita el Palma, 30 de març [1908]. Correspondència. 
[ARM- Alcover-Moll]. 
891 Informació acreditada pels rebuts que es conserven a l’Arxiu del Regne de Mallorca. [ARM-JA, 16]. 
892 Carta de Joan Alcover del 7 d’abril de 1908 a Bartomeu Amengual. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 737. 
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adreçaven els bons amics, com les que Joan Lluís Estelrich li havia tramès, segons els 

mots de gratitud que Joan Alcover li envià en la carta del 9 de abril de 1908: 

 
“Querido amigo: 
He recibido tu afectuosa carta y te agradezco de veras que nos acompañes con tu recuerdo en 

estos días tristes y te asocies a nuestro duelo. Bien dices que cuando el tronco se desgaja las 
ramas crujen. Toda una dispersa familia se congregaba en torno de mi buena madre; viéndola o 
sin verla, nos sentíamos amparados a la sombra de su cariño, y privados de este abrigo, parece 
que nos falta algo esencial para la vida. Con ser anciana y vivir reducida por sus achaques a la 
crónica reclusión, yo me había acostumbrado a ver cercana la hora de su muerte. Tantos 
temporales había pasado en salvamento, que en la última afección gripal a que ha sucumbido, 
todavía, hasta el postrer instante, tuve confianza en su resistencia. ¡Como ha de ser! El mundo se 
oscurece para mi cada vez más. La única compensación consiste en que la proximidad de la otra 
vida se va iluminando con la luz que aquí se apaga.  

Espero con vivo interés que me mandes el segundo tomo para completar la lectura de tu 

Schiller.”893 
 

Encara que Joan Alcover sabia que la vida i la mort es donaven la mà, no pogué 

deseixir-se del dolor que li causava la partida de la seva mare vers el reialme dels finats, 

perquè en la seva mirada serena havien brillat les essències més dolces dels éssers 

perduts que l’havien lligat a la terra. Teresa Maspons, que havia vist com el destí 

esqueixava cadascuna de les branques del seu fill, havia sabut conhortar-lo amb sàvia 

paciència i amor abnegat. Havia custodiat dins ella la memòria d’aquells tres éssers 

estimats que havien acompanyat el seu fill en el trajecte de la vida. Joan Alcover 

acceptà la voluntat divina i, com Jesús, begué d’aquest licor amarg que fermenta en 

l’ànima i ennobleix l’esperit de l’home. S’emmirallà, com sempre havia fet, en la mare 

naturalesa, que li descobria ressonàncies anàlogues, i cercà la resposta en els llibres 

sapiencials de la Bíblia. Llavors, refugiat en el bàlsam de la poesia, la seva veu 

adolorida cantà una tènue melodia que sonà amb ritmes d’amorosa resignació en les 

cordes serenes i profundes d’aquests proverbis, probablement escrits per aquesta època:  

 
 “Cau la fulla: se’n dol sa companyona; 
 però passa un instant, i la segona 
  el mateix vent s’enduu. 
 El mort amat és la primera fulla, 
   i la segona, tu. 
 ¿Per què plor tan amarg ta galta mulla 
  si és un alè tan breu 
 el que separa son morir del teu?”  (PC, 340) 

 
Malgrat tot, el cor del poeta, que era com un cabàs de dolor que duia a l’esquena 

ple d’enyorances dels seus morts, s’adonava que la vida era fugaç com un sospir i fràgil 

com una fulla caduca, com diu en aquest proverbi anotat. Imbuït per aquesta certesa, 

                                                 
893 Carta de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich (datada el 9 d’abril de 1908). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 694.  
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comprenia que a tots, un dia o altre, ens arriba l’hora de pagar el deute amb la natura. 

Endevinava que, mentre s’afanyava per eixugar-se les llàgrimes amargues que 

destil·laven els seus ulls enyoradissos, caminava freturós amb passa ferma i decidida 

cap al llindar dels seus morts per abraçar-los en una eterna carícia, segons es desprèn 

dels versos d’aquest altre proverbi: 

 
 “La vida, com la mort, és coneguda 
 tan sols pels qui sabem el seu destí, 
 i és el misteri de la mort temuda 
 el que la nimba de quelcom diví.”     (PC, 343-344)  

 
 

1909: CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE CAP AL TARD  
 
Joan Alcover, que ja tenia un bon grapat de poemes diversos, estotjats al llarg 

d’aquests anys, anà aplegant les seves poesies tardorenques al costat de les juvenils per 

compondre el bell ram de Cap al tard, que veié la llum el gener de 1909. Amb aquest 

títol Joan Alcover el 1909 donava a conèixer el primer fruit del seu amor amb la Musa 

catalana. Era el primer poemari escrit en la llengua materna, després d’una llarga 

trajectòria com a poeta en llengua castellana i després d’haver trobat la pròpia veu. Era 

la revelació d’un poeta nou que tenia poc a veure amb el poeta de Poemas y armonías o 

amb el de Meteoros.  

El títol de Cap al tard (associat en el tombant de la vida) ens revela un sentiment 

de noble tardor, un sentiment profund d’haver arribat tard davant l’autèntica poesia, 

perquè Joan Alcover aleshores ja tenia cinquanta-quatre anys i es trobava amb la vida 

escapçada: havia perdut la primera esposa i els fills Teresa i Pere, i el fuet del temps 

pesava de manera implacable sobre el seu cap voluminós, que començava a mostrar 

alguns filaments d’argent. 

 

Per la primavera de 1908 l’aplec de poesies Cap al tard estava en mans de 

l’editor Gustau Gili.894 Joan Alcover ja n’havia donat a tastar una petita degustació a 

Teodor Llorente, que les havia celebrat amb entusiasme líric i àdhuc havia versionat 

L’ermità qui capta amb ritmes castellans. Per aquells dies Miquel Costa també ultimava 

el volum de Visions de Palestina. Tot era a punt per assaborir aquests dos rams de 

                                                 
894 Segons manifestà Miquel Costa i Llobera a Joan Lluís Estelrich en la carta del 13 de maig de 1908: 
“Juan Alcover tiene ya impresa y a punto de salir su colección de Poesies editada por Gili.” Vegeu 
Bartomeu TORRES GOST: Epistolari de Costa i Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich, op. 
cit., pàg. 188-189. 
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poesies que els dos poetes mallorquins ja tenien a la impremta. Mentrestant el món 

literari català s’anava obrint a les noves tendències i s’anava poblant de noves 

col·leccions d’aroma noucentista.  

 Arribà l’estiu, arborat de claror i de fúria encesa, i Joan Alcover partí amb la 

seva família a aixoplugar-se de l’ardor estival a l’ombra plàcida de la casa de Cor Marí, 

envoltada dels paratges verdosos de Gènova. Aquells dies de claror intensa, vora la 

llibreria d’aquest refugi obert a la claror del cel, on el poeta conservava alguns volums 

d’obres de certa rellevància,895 Joan Alcover tornà a despenjar la seva lira romàntica i, 

com un bell trobador, polsà les seves cordes enyoradisses amb algunes cançons novelles 

per a completar el ram de poesies que preparava aleshores, així com alguns articles de 

prosa, segons digué a l’amic Àngel Ruiz Pablo, el 25 de setembre de 1908, des de 

Gènova: 

 
“Yo sigo en Cor Marí con la familia. Espero regresar a Palma antes de fin de mes. Este verano 

he leído algo y escrito poquísimo. Algunas poesías catalanas (para la colección que estoy 

comprometido a publicar) y unos breves articulejos críticos.”896   
 

Joan Alcover, amb l’esperit encuriosit per l’art, seguia de prop el fluir poètic de 

les noves generacions que s’acostaven ufanes a la nova riba literària. Quan la feina de 

l’Audiència li ho permetia, es deseixia vora la foganya de la seva tasca monòtona i grisa 

amb la lectura de les noves creacions poètiques que sorgien en el món literari català. 

Aquells dies gèlids del desembre de 1908, en plena efervescència del noucentisme, Joan 

Alcover llegia el poemari La Muntanya d’Ametistes, de Jaume Bofill i Matas, amb el 

qual trobà algunes analogies de caire estètic i ideològic, com la mirada serena del 

paisatge que l’esperit contemplatiu del poeta català reflectia en el poemari. Impressionat 

per la bellesa clàssica d’aquesta muntanya violàcia, clapada de pedres precioses, el 

nostre poeta s’afanyà per comentar les seves impressions a l’autor de tan belles 
                                                 
895 Joan Alcover anotava en una llibreta els pocs volums que conservava a la llibreria de Gènova. Entre 
aquests pocs llibres figuraven: Diccionario de la lengua castellana; Historia de Espanya, Mariana. 2 
tomos; La Santa Bíblia en tres toms; España Baleares de J. M. Quadrado; Llibre de Contemplació de 
Llull, toms I i II; Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Discursos); Certamen Literari de 
1903 (Mallorca); Jocs Florals de Mallorca, 1904; Rondaies Mallorquines de Mn. Alcover; Ensayos de 
Crítica Musical d’Antoni Noguera; Literatura Popular Mallorquina, toms II i III de Josep Rullan; Año 
Cristiano, 5 toms; Misterios del mar - Manuel Aranda; Discursos de don Leopoldo Cano y Alejandro 
Pidal; El descans dominical d’Andreu Pont, pvre.; Cúria Eclesiàstica de Mallorca. Varias causas; Bolletí 
del Diccionari de la Llengua Catalana -Tom V; Vicente Rubio y Díaz. Folleto; El anarquismo en 
Barcelona, Cándido Corti; Una misión filológica a Mallorca, A. Morel Fatio; Arte de ver en las bellas 
artes del diseño; Las relaciones de Espanya y América, R.M. de Fabra; Socialismo y democracia cristiana, 
Mariano Pascual; Regionalisme i federalisme, Lluís Duran Ventosa; Flors de Mallorca, Geroni Rosselló; 
Leconte de Lisle; Eschile; Odysee; Iliada; Sophocle; Horace, traduccions nouvelles. 
896 Carta de Joan Alcover a Àngel Ruiz Pablo (datada el 25 de setembre de 1908). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 771. 
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harmonies, tornejades amb traç lluminós per la ploma esvelta de qui sap contemplar 

amb penetració subtil al marge de qualsevol orientació estètica. L’Epifania de 1909 

Joan Alcover escrivia a Jaume Bofill i Matas aquestes paraules: 

 
“Aqui’m te llegint a la vora del foch La Montanya d’Amethistes, llibre fort y sotil, obra de 

contemplador y mestre en l’alquímia del pensament. Du a l’art una nota personalíssima y revela 
qualitats excepcionals. Aquest es el secret: fer bona feyna, y no tal o cual orientació. 

Deu li doni salut y llarga vida perquè la nostra literatura rebi de V. tot el benefici qu’es pot 

esperar d’una mina tan opulenta.”897 
 

Mentrestant, el dia 3 de gener de 1909, Joan Alcover a les pàgines d’Ilustració 

Catalana havia donat a conèixer Reials Mercès, un poema narratiu d’inspiració 

mítica,898 que devia tenir estotjat en el calaix. Joan Alcover, immers en el llegendari 

popular, defensat tant pels romàntics com pels modernistes, hi reprèn amb un total de 

58 versos heptasíl·labs i decasíl·labs, disposats en estrofes de quatre versos, excepte una 

de sis el tema de l’adulteri i el càstig que el rei ofès imposa al seu rival competidor. 

El nostre poeta hi perfila a l’estil de les llegendes o dels romanços populars la història 

d’un rei que fa guarir a mans d’un savi metge musulmà l’agressor que l’ha traït amb la 

reina, per tal de venjar-se’n amb l’espasa. L’aparent generositat del rei envers el seu 

enemic deslleial mostra la set insaciable de venjança que plana per l’ésser humà. El 

tema del mal pel mal plantejat com una dissonància que trenca l’harmonia del cosmos 

que hem vist a El vianant irromp en l’escenari poètic de Reials Mercès per 

mostrar-nos de bell nou com l’home tendeix a esgrimir la part fosca de la seva 

naturalesa. Perquè Joan Alcover, que fondejava en el cor de l’home per bastir el seu 

univers poètic, li interessava tot el que fes olor d’humanitat, tot el que dugués un rastre 

d’afectes o d’odis, de records o de ressentiments, com havia dit a Humanització de 

l’art.899 

Gairebé al mateix temps en què apareixia el poema Reials Mercès, publicat a les 

pàgines d’Il·lustració Catalana, sorgia als aparadors de les llibreries el novíssim ram de 

poesies catalanes de Joan Alcover sota el títol de Cap al tard.  

El divendres 1 de gener de 1909 Mateu Obrador anunciava a les pàgines de La 

Almudaina el naixement del volum de les poesies de Cap al tard amb aquestes paraules 

entusiasmades: 

                                                 
897 Carta de Joan Alcover a Jaume Bofill y Matas (datada el 6 de gener de 1909), dins Enric BOU: 
“Correspondència d’escriptors mallorquins amb Guerau de Liost”, Randa, 15 (1983), pàg. 115. 
898 El poema fou publicat a Ilustració Catalana, 292 (3 de gener de 1909), pàg. 6 
899 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 229. 
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“Nada más simpático ni más grato, para esta envejecida pluma periodística, que el inaugurar las 

notas bibliográficas de año nuevo anunciando la inminente publicación de un libro sabrosísimo, de 
mérito singular, de los que marcan con piedra blanca. 

Hecha queda a estas horas la impresión, húmeda aún la tinta, de los postreros pliegos del 
volumen novel, que no tardará muchos días en exhibir sus pulcras y elegantes cubiertas en el 
aparador de las librerías. 

El nombre de su autor, escueto y sin encomios (que para nada necesita) será el mejor emblema y 

dará la medida más cabal de su valía literaria...”900 
 
Amb aquest bell ram de perles primoroses, confegit nel mezzo del camin di la 

sua vita, quan el sol ja es ponia rere els anys escolats, Joan Alcover assaborí la glòria 

del Parnàs que tant havia anhelat en la seva joventut. Malgrat els diversos llenguatges 

estètics que el configuren, el poeta es guià sempre pels principis que defensà a 

Humanització de l’art, perquè l’art, per a Joan Alcover, era l’expressió suprema de la 

vida i de l’home. Escrit en el crepuscle de la seva vida, espremuda en la llàntia del 

dolor, Cap al tard traspua l’esperit poètic i l’ànima humana de Joan Alcover, que gira la 

mirada nostàlgica vers el Paradís Perdut d’un món esbucat.  

Cap al tard mostra l’essència poètica del paisatge interior de l’escriptor 

mallorquí i, com si fos un ram de flors variades, aplega un bon grapat de poemes 

diversos, cada un dels quals és independent i té vida pròpia. Perquè aquest llibre 

segons manifestà el poeta al capdavant del pròleg que l’acompanyava “no respon a 

la unitat de sentiment que en sos començos va dictar-lo.”901 En aquest paisatge interior 

de flors i d’arbres diversos, fulls vius d’una existència esqueixada, la veu lírica de Joan 

Alcover al llarg de Cap al tard expressa les emocions íntimes del seu jo líric, 

emmirallat en personatges, elements o éssers diversos.  

Adesiara es confon amb el ciutadà burgès que, des de casa seva, enyora la vida 

camperola idealitzada a La Serra; amb l’ermità que, humil i solitari,  contempla la 

natura, la recorre pam a pam i penetra en l’essència dels éssers i de les coses per 

convertir-los en Art a L’ermità qui capta; amb el pi de la costa que saluda de lluny els 

navegants que s’acosten a l’illa a Cançó dels pins; amb El vianant que tresca per dins la 

Serra i veu la mà sacrílega de l’home, l’únic que envileix la terra; amb el voltor engabiat 

que, acostumat a viure empresonat, rebutja la llibertat a El voltor de Miramar; amb la 

vella consirosa que, des de la fonda solitud, espera el retorn dels seus fills a Dol i amb el 

captaire que du l’ànima ferida pels seus éssers estimats perduts pel camí també a Dol; 

amb l’esqueix d’un arbre colpit per la fúria esglaiadora del llamp al sonet Desolació; 

                                                 
900 Mateu OBRADOR, La Almudaina (1 de gener de 1909). 
901 Joan ALCOVER: “Al lector”, Cap al tard, OC, pàg. 3. 



 590 

amb el poeta que implora un raig de llum consoladora a la Musa perquè il·lumini les 

seves llàgrimes i amb la Musa, alter ego del seu pensament estètic, que l’empeny a 

fructificar el seu dolor a Col·loqui;  amb l’arbre arrelat a la fossa dels seus fills també a 

Col·loqui; amb el badoc que contempla el paisatge i veu l’onada de generacions que el 

travessen i s’encaminen vers l’abisme del mar a �otes de Deià; amb l’home nostàlgic 

que plora davant la font eixuta del seu passat i de la seva joventut a La Relíquia; amb el 

pescador solitari que, assegut damunt el penyal, anhela amb desig eròtic fusionar-se 

amb la natura a La sirena... Imatges totes que, entre d’altres, ens donen la mesura i la 

profunditat del seu pensament poètic. 

Les trenta-cinc composicions de la primera edició de Cap al tard anaven 

agrupades en quatre seccions: Cançons de la Serra, Elegies, Endreces i Juvenils, més 

quatre poemes que anaven solts (La llengua pàtria, La Creu, Reials mercès i 

L’Espurna).902 

Les Cançons de la Serra sorgien motivades per l’enyorança de l’escenari rústic, 

abeurat de records d’infantesa, que el poeta sentí en el clos tancat de la vida ciutadana. 

Naixien d’un desig de llibertat i de l’ànsia romàntica de comunicació directa amb la 

naturalesa, que el poeta experimentà quan entrà a l’edat madura. Les Cançons de la 

Serra responen a la defensa d’un art arrelat a la terra i a la vida col·lectiva, a la realitat i 

a l’ideal, que Joan Alcover formulà a Humanització de l’Art, on afirmava: “Som de 

terra i terrejam diu l’adagi  de Mallorca, i en l’obra nostra, per a néixer vivent, han 

de barrejar-s’hi un poc de terra i un poc de blavor de cel.” 

Però un vent d’infortuni corsecà l’esperit del poeta, glaçà la nova primavera que 

inspirava les Cançons de la Serra i donà pas a les melodies més punyents, que 

conformen les sis Elegies de Cap al tard (1909), considerades per Miquel Ferrà com el 

Temple del Dolor.  

                                                 
902 La primera edició de Cap al tard de Gustau Gili Editor va aparèixer amb ortografia prefabriana i 
constava d’un pròleg de Joan Alcover, titulat “Al lector” i de quatre seccions: CANSONS DE LA SERRA (La 
Balenguera, La Serra, L’ermità qui capta, Cansó dels pins, El voltor de Miramar, La Sirena, �otes de 
Deyà, El Rey, Ave-Maria, Miramar, Anacreòntica, Maternitat, Salutació, El vianant); ELEGIES (Les 
Campanes, La Relíquia, Anyoransa, Desolació, Col·loqui, Dol); més La Llengua patria i La Creu, fora de 
cap secció; ENDRECES (Morí jove, L’hoste, Als autors de «Horacianes» y «Enllà», A-n En Mateu Rotger, A-
n En Joaquim Ruyra, Lo foraster a Mallorca, La Cansó popular, Fill d’ánima, El cacich, Recort de Sóller); 
més Reyals Mercès i L’Espurna, fora de secció; i JOVENILS (La llágrima, Dins lo temple, Quiromancia, 
Plor d’infants, Mallorca y Ramon Llull); més les notes. 
A l’edició de Poesies de 1921 els poemes La Llengua pàtria i La Creu,  Reyals Mercès i L’Espurna, que 
van al marge a la primera edició, apareixen incorporats en el llibre tercer amb el títol de Vària amb noves 
incorporacions, com A la vora del Tàmesi, Certamen, Beethoven, Al vencedor de Port-Artur, Havent rebut 
“Cants i Al·legories”, Resposta a una lletra i An En Teodor Llorente. I la secció CANÇONS DE LA SERRA 

afegeix un nou poema titulat En la badia de Pollença.  
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Les Endreces constitueixen la tercera secció del llibre, formada per deu 

composicions dedicades a personatges distingits i a artistes de l’època, que sovintejaven 

les reunions del Saló Beethoven o les tertúlies literàries, que Joan Alcover oferia els 

diumenges capvespre al saló rosat o al jardí de casa seva. Bastides un poc a l’estil dels 

retrats, cadascuna d’aquestes endreces dibuixa l’essència de l’artista homenatjat o 

perfila la fesomia del seu art. (Tal és el cas de Santiago Rusiñol a El cacic; de Rubén 

Darío a L’hoste..., de Miquel Costa i de Joan Maragall a Als autors d’Horacianes i 

Enllà;  o  del vers noucentista de Josep Carner a Record de Sóller...). 

Juvenils és la secció que tanca l’aplec, amb cinc composicions de caire amorós i 

sentimental, amb alguns ressons autobiogràfics, que Joan Alcover va escriure durant la 

seva joventut. El poeta assegura que quasi totes “són poesies d’adolescència” i, encara 

que creu que desentonen un poc en un aplec de maduresa, han estat bastides amb 

sinceritat i amb sentiment. 

Cap al tard traspua la sensibilitat novella del modernisme, que es caracteritza 

per l’observació impressionista de la natura, per la imitació de les formes populars i per 

la reivindicació d’un art basat en la sinceritat.  

Amb les Cançons de la Serra, com a símbol de la pàtria que conserva l’ànima de 

la col·lectivitat, i amb la melodia punyent de les Elegies, com a eixos principals, Joan 

Alcover seguí, onada rere onada, el ritme dels versos que li dictava la Musa, a cops 

d’enyorança. Perquè la seva lira era l’eco d’un ritme interior, que s’emmirallà 

principalment en les “Elegies”, les quals traspuen aquella empremta romàntica que 

Wordsworth definia com “l’esclat espontani d’uns sentiments poderosos”, que brollen 

vigorosos com l’aigua d’una font, però que són afaiçonats amb la serenitat i l’harmonia 

d’una profunda reflexió. Per a Wordsworth, com per a Joan Alcover, la Poesia té 

l’origen en la intensitat de l’emoció contemplada en serenitat, el record de la qual fa 

brostar en l’ànima del poeta una nova expansió emotiva plena de lirisme.903  

Joan Alcover que creia en l’expressió sincera de les emocions i, en bé d’aquesta 

sinceritat, defensava ja el 1887, quan encara es trobava lluny de tot aquest malastre, que 

per expressar l’emoció viva dels sentiments calia deixar refredar la natural torbació que 

impedia plasmar-los amb tota llibertat i vigoria. A diferència de l’espontaneisme que 

Joan Maragall defensava a la paraula viva, Joan Alcover considerava que, en benefici de 

la sinceritat, calia distanciar-se del turment i mirar el dolor amb serenitat i harmonia per 

                                                 
903 Vegeu Santiago CORUEGO i José Luis CHAMOSA: “Introducción” a Baladas líricas, de W. 
WORDSWORTH i S.T. COLERIDGE (Madrid: Cátedra, 2001), pàg. 66. 
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captar-lo amb tota la seva esplendorosa intensitat en l’obra lírica. Joan Alcover defensà 

aquest plantejament estètic a les pàgines del Museo Balear quan parlava del llibre de 

poesies Records i esperances de Pere d’Alcàntara Penya i Nicolau, de les quals preferia 

les Cançons d’amor a les Cançons de dol, perquè aquestes traspuaven de manera 

desfermada el tremolor de la seva mà adolorida: 

 
“En conjunto preferimos las Cançons d’amor a las Cançons de dol. La herida que inspira las 

segundas es demasiado viva y reciente para que el autor cuide de escoger los momentos más 
adecuados para la expresión de su dolor. Nadie con más fe que nosotros proclama en la poesía el 
dogma de la sinceridad misma, pero en beneficio de la sinceridad misma, sostenemos que así 
como la ocasión en que se experimentan los horrores de un naufragio no es la más oportuna para 
pintarlo fielmente, tampoco la hora crítica en que hierve todavía el oleaje de los naufragios del 
alma se presta a revelarlos poéticamente y en toda su triste verdad. La natural turbación de 
nuestras potencias impídeles entonces funcionar con el vigor y libertad necesarios para traducir 
el estrago que la ofusca, oprime y debilita. Imposible expresar lo que no se sienta; pero es 
imposible también expresar el sentimiento, aunque se tengan facultades para ello, en el momento 

álgido de su explosión avasalladora.”904 
  

Si Joan Alcover s’acostava a Joan Maragall per la defensa de la sinceritat, se’n 

decantava en sotmetre la mossegada cruel a la reflexió, com a mesura per pintar 

l’explosió dels sentiments, car entenia que amb la serenitat i l’harmonia el poeta podia 

discernir la veritat de les emocions amb més claredat i brillantor. 

Joan Alcover vivia un moment d’esplendor poètic, fruit del seu art obert i popular 

a les Cançons de la Serra, on havia sabut copsar l’ànima del poble, i de la sensibilitat de 

les Elegies, on, amb llàgrimes amargues, havia bastit un monument d’amor a la 

memòria dels seus éssers perduts, flors tendres, segades abans d’hora del seu jardí.  

Mentre, amb l’esguard ferit, havia contemplat la devastació del seu jardí desolat, 

havia anat confegint, vers a vers, els fulls vius d’una existència esqueixada pel fuet del 

temps i per la virulència de la mort. I els seus versos vessaven el perfum d’un dolor 

autèntic, que corprenia el lector amb la mateixa intensitat emotiva que l’havia inspirat. 

Adesiara, però, Joan Alcover havia contemplat la grandesa dels poetes i dels artistes que 

havia conegut i l’havia cantada en cadascuna de les Endreces, havia replegat algunes 

perles de la seva joventut i havia enfilat algunes notes disperses de la tradició popular i 

de l’amor a la pàtria. 

 

RESSÒ DE CAP AL TARD 
 
Cap al tard no solament va seduir el cor dels amics poetes de Joan Alcover, sinó 

que embriagà d’entusiasme totes les veus de la crítica literària de l’època en considerar-
                                                 
904 Joan ALCOVER: “Records i esperances, poesías de don Pedro de A. Peña y Nicolau”, OC, pàg. 651-652. 
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lo el seu millor llibre, que brillava per l’expressió humana i per la intensitat emotiva 

dels seus versos elegíacs. 

Josep M. de Sagarra, que admirava les cordes fines de Cap al tard, assegurà que 

el debut de Joan Alcover “en la poesia catalana fou una revelació sensacional” en tots 

els àmbits de la societat catalana, de tal manera que el llibre “va meravellar d’un cop 

infinits lectors que repetien els seus versos i se’ls aprenien de memòria, i no es cansaven 

de ponderar aquelles ales policolors, i aquelles sonoritats insospitades que havien 

crescut en la nostra poesia.”905 Joan Alcover havia assolit el seu anhel poètic de 

penetrar amb la seva poesia en les consciències dels homes i dels ciutadans, perquè “tot 

l’amor acumulat per la seva terra durant anys i anys, tota la gràcia intacta d’una 

jovenesa que havia sabut mantenir com per miracle, garbellat per un sentit crític 

finíssim, per un bon gust excepcional i per una divina intuïció del mot viu i de la imatge 

precisa” 906 romania en cadascun dels seus poemes. 

 El nostre poeta, que s’aferrava a l’arbre de la poesia per esplaiar el seu dolor a 

les Elegies, trobà conhort en les notes melodioses del seu llaüt i assaborí les delícies 

d’aquest licor amarg. Així, quan el mes de gener d’aquest 1909 el bell ram de poesies de 

Cap al tard va aparèixer als aparadors, arrancà les notes d’admiració més elogioses tant 

dels llavis del poetes mallorquins com dels prohoms de Catalunya. Amb l’edició a la 

mà, Joan Alcover començà a regalar el nou llibre de les seves poesies als seus amics i 

als intel·lectuals catalans.907 El nostre poeta també envià un volum de Cap al tard al 

seu germà Pere, que llavors era notari de Sóller, amb qui trobà un aliat, enamorat de la 

musa, encara que no sabia com fer-la cantar. El notari, que llegí amb gran deler el 

poemari del seu germà, assaborí punt per punt cadascuna d’aquelles poesies que li 

havien fet sentir tota la intensitat emotiva amb què Joan Alcover les havia escrit i li 

havien fet brollar dels seus ulls espurnes de dolor. Al cap de poc temps, el 19 de febrer 
                                                 
905 Vegeu Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover” dins Cafè, copa i puro, dins Obres Completes, op. cit., 
pàg. 408.  
906 Vegeu Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, Cafè, copa i puro, Obres Completes, op. cit., pàg. 408. 
907 Joan Alcover deixà escrit en una llibreta de notes el nom de totes les persones a les quals havia enviat 
el seu volum de poesies Cap al tard.  Així trobam per escrit que envià el poemari a Antoni Maura, Díez 
Canedo, Andrés González Blanco, Marcelino Menéndez Pelayo, José Martínez Ruíz (Azorín), Ms. Marcel 
Robin, Dr. E. Vogel, François Tesserre, Antoni Rubió Lluch, Ramon de Perés, Miquel dels Sants Oliver, 
Josep Pijoan, Joaquim Ruyra, Santiago Rusiñol, Joan Maragall, Bartomeu Amengual, Narcís Oller, Josep 
Carner, Joan Torrendell, Jaume Bofill i Matas, Jaume Massó i Torrens, Llorenç Riber, Teodor Llorente, 
Eduardo López Chavarri, Gabriel Vidal, Miquel Costa, Antoni M. Alcover, Miquel Ferrà, Francisco 
Garriga (Oviedo), Francesc Alcover, Pere Alcover, Eugeni d’Ors, Ramon E. Basegoda, Cebrià Montoliu, 
Díaz Canedo Echegaray, Manuel de Montoliu, Gabriel Alomar, La Veu de Catalunya, Guillem Alcover, 
Joan Lluís Estelrich, Felix Escalas, Joan Maluquer, Francesc Maura, Francesc Maspons Anglasell, Rafael 
Llobera, Frederic Mistral. [ARM-JA, 23] 
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de 1909, Pere Alcover envià una carta plena de sentiment al seu germà poeta, en què 

reconeixia la bellesa del llibre, alhora que s’emparava dels versos d’El voltor de 

Miramar per compartir la sensació que ambdós ja havien entrat a la vellesa: 

 
“Estimat germà: mil mercès del tomet de tes hermoses poesies ‘Cap al tard’. Tenia el propòsit, 

com he fet quelcom, temps enrere, de darte les gracies, y ademés el meu judici de la teva obra. 
Pero ¡jo si que hi estic Cap al tard! 

¡Per a mi que sempre ha sigut tard, sí que puc dir de bon de veres que mai he trobat la forma 
d’irradiació prou agradosa perquè’l sentiment se transmeti ab netedat y escalfor! 

Aucell, també engabiat, però mai la calor y la saba per animar-les, mai llecor suficient per una 
sola mostra de mes elegies. 

Exclamant doncs com tu que ma  
‘Carrega feixuga, ma esperit enrampa 
Y el pensament eixuga.’ 
Sols te diré que crec haver lograt penetrar ab ma pobre esperit dins el temple de tos 

pensaments, tan fondament sentits y tan pulquerrimament expressats; y allà, com devot humil he 
dites per oracions tes poesies; y ab llur lectura ha vibrat el meu cor y s’ha condolit de lo que tu te 
condols, y s’[ha] alegrat de lo que tu t’alegres. 

Res més: això és lo únic que’t pot dir ton germà que deveres t’estima, 

Pere.”908 

 

El poeta mallorquí rebé una allau de mostres d’afecte i d’admiració dels 

noucentistes, dels prohoms del món de les lletres catalanes, que llavors maldaven per 

construir la Ciutat Ideal i desterrar-la del caos modernista. Immersos en aquest afany 

trobaren aixopluc en els cànons d’una bellesa poètica estilitzada, guiada per l’equilibri, 

per la serenitat i per l’harmonia que els donava el món clàssic, banyat per la claror 

lluminosa del Mediterrani. Aquests principis dels noucentistes s’avenien amb la 

personalitat de Joan Alcover, que era per naixença inclinada “a la temperança i 

l’equilibri; i si qualque vegada” segons dirà un any més tard a Reacció literària 

havia provat de sostreure’s “a tota llei d’eurítmia”, no s’havia “trobat bé en l’ús d’una 

llibertat immoderada i sense voler” havia “retornat al fre” del seu “instint propi”909, a 

l’harmonia i a la contenció. 

  Josep Carner, paradigma de la poesia noucentista, s’afanyà amb grans elogis a 

donar la benvinguda al poeta de Cap al tard a l’article Los jardines del Renacimiento 

catalán. Juan Alcover, que va aparèixer el 10 d’abril de 1909 a les pàgines de La 

Cataluña. Des d’aquest fòrum, Josep Carner pretenia divulgar la figura i l’obra de Joan 

Alcover entre els intel·lectuals castellans. El poeta noucentista, en un text carregat de 

lirisme, es desdoblava en la veu de Mallorca com la veu de la cançó popular que al 

poema La Serra es torna visió en la fantasia poètica de Joan Alcover. L’aura de la 

Mallorca més ancestral entona, en la ploma lírica de Carner, un elogi abrandat de 
                                                 
908 [ARM-JA,70] 
909 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 240. 
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gratitud i d’admiració a la figura del poeta mallorquí, que sabé copsar l’ànima d’aquesta 

terra i, amb les seves cançons, la coronà de glòria immortal. La veu de Josep Carner 

s’erigia en la veu de Mallorca i, en una mena de cançó carregada de flors evocava les 

joies més destacades de Cap al tard. Així a la mateixa hora capvespral, en què del fons 

de la Serra sortia una harmonia que es tornava visió, Josep Carner feia sonar la veu de 

l’illa que, com una dolça carícia, venia a expressar el seu amor al poeta que, amb la seva 

paraula, havia sabut elevar les coses de la vida quotidiana (els paratges i els costums) 

d’aquesta terra a la categoria universal. La veu amorosa de Mallorca sonava en la ploma 

lírica de Carner com una dolça exhalació que resseguia els poemes més emblemàtics 

que retenen l’ànima d’aquesta terra: de Cançons de la Serra, assenyalava la bellesa dels 

pins de la costa plasmada a la Cançó dels pins, l’esveltesa de la pageseta dibuixada com 

una figura grega enmig de la Serra, el cabal impetuós de l’aigua que baixa pels torrents 

de �otes de Deià amb gran profunditat metafísica, la força màgica de les rondalles que 

brolla dels llavis admirats dels dos porquerols al poema El rei, l’amor que brilla en el 

capvespre d’encesa vermellor a Avemaria, la grandesa d’himne nacional que sorgeix de 

la tonada popular de La Balanguera... La veu de l’illa, meravellada pel geni subtil del 

seu cantor, afegia al collar de perles poètiques la dignitat amb què Joan Alcover havia 

defensat la llengua catalana i la fraternitat entre Catalunya i Mallorca, unides en la 

corona de Jaume I, a L’Espurna; evocava la seducció que Mallorca provocà en el cor 

del Conqueridor a Lo foraster de Mallorca; assenyalava l’hospitalitat amb què l’illa 

sabia acollir els seus hostes com Rubén Dario a L’hoste o Santiago Rusiñol a El cacic... 

Sense deixar de perfilar tots els encants plasmats en el paisatge de Cap al tard, la veu de 

l’illa daurada en la ploma lírica de Carner evocava el dolor i les llàgrimes vessades a les 

Elegies o l’amplitud beethoviana desplegada al poema Beethoven. Així sonaven les 

paraules admirades que Josep Carner feia dir a Mallorca com un homenatge al geni 

poètic de Joan Alcover: 

 
“Yo, emanación suave de la Isla Dorada, vengo á regalarte con mis caricias. Yo te amo y te 
venero. Tú eres nuestra divinidad autóctona. Tu ingenio es sutil y tu palabra maravillosa. Tú 
conviertes en gentileza inmortal la vida de las cosas ordinarias. Plasmados en tu verso, los pinos 
conservan la huella plateada del contacto de las apariciones nocturnas; la campesina emula la 
esbeltez de las tanagras; el agua que cunde por el callejón de la aldehuela pintoresca revela los 
arcanos de la muerte y la eternidad; suenan en la conversación de dos pastores los giros 
inusitados y peregrinos de los cuentos de hadas; el atardecer reviste los amores de una delicada 
aureola vinciesca y emergen del incoherente estribillo popular la grandiosidad, la emoción de un 
cántico nacional definitivo... La dignidad de tu verbo superdialectal, lo mismo que tu generosa 
ensoñación patriótica unen á la Isla con su hermana continental; tus estrofas, con gallardía de 
blancas naves alígeras, van á las playas de do partieran las naves del Rey Conquistador, y 
restablecen la unidad de dos pueblos... Con elegancia de señor y árbitro dices la hospitalidad de 
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tu reino á los huéspedes que no aciertan á dejar el país de olímpicas bienandanzas sin llorar la 
fugacidad de las horas de encanto... 
Y al exaltar los acerbos dolores de tu vida, entonas las puras elegías, íntimas á veces como un 
sollozo, otras veces de una amplitud beethoviana en que parecen sonar el viento de las selvas y 

el rumor infinito de los mares...”910 
 

L’exhalació càlida de la veu de Mallorca traspua la veu meravellada de Josep 

Carner que veu en la ploma lírica de Joan Alcover una afinitat poètica que s’acorda amb 

els principis noucentistes que lidera. Amb aquest encís poètic, Josep Carner es declara 

captivat per la paraula d’Alcover, pel seu art humà, generós i viu tant en el dibuix de la 

fesomia mallorquina com en el traç del seu dolor, seduït per la seva inspiració i pel seu 

pensament estètic, per la seva visió política i per l’habilitat arravatadora de la seva 

oratòria. Josep Carner culminava aquest panegíric sobre la figura i el verb de Joan 

Alcover, tot evocant la fecunda tertúlia dominical del saló de casa seva, on tenia cabuda 

el vell i el nou, la Renaixença amb les noves tendències, i l’impuls vigorós que havia 

donat al renaixement de la poesia mallorquina amb renovada visió nacional. Així de 

contundent es manifestava la veu de Mallorca en la ploma admirada de Carner: 

  
“Te amo y te venero porque hallo en tu espíritu, convertidas en gracias espirituales, todas las 

gracias exteriores de la tierra baleárica. Tu palabra es amable como nuestros collados femeninos, 
y vibrante como las ramas del pino dorado, ó la columna fabulosa de nuestras cuevas. Tu arte es 
generoso y viviente como nuestro mar, intachable como nuestro cielo. Con gallardía se mece tu 
pensamiento sobre un fondo de luz, como las palmeras. En tus poemas de dolor, como en 
nuestros olivares, las raíces diformes, los troncos acerbos dan vida al primor exquisito de unas 
hojas de orfebrería. Tu inspiración, tus cánones estéticos, tu visión política, no son más que 
teorizaciones sobre Mallorca; no son más que hojas doradas, bahías límpidas, horizontes 
risueños, sublimados á una estupenda mitología. 

Mallorca te retiene con delicia. Tu oratoria que es, en dos lenguas, la más inspirada de España, 
te granjearía todas las victorias. Pero debes permanecer acá, en tu santuario, en tu relicario. Las 
muchedumbres no te merecerían, y además sabes perfectamente que tu palabra se oye allá abajo 
con prodigiosa claridad, gracias al beato silencio que rodea la isla. No hay que olvidar tampoco 
que tu presides al renacimiento de los catalans de Mallorca, y pones nuevamente en vigor la 
designación nacional de Ramón Llull; ¿quién acertaría á limitar la próxima fecundidad de la 
tertulia dominical de tu salón, en el cual se dan cita cantos arqueólogos aviesos y jóvenes poetas 

melancólicos?”911 
 
Per totes aquestes virtuts que vessaven de Cap al tard, el poeta noucentista 

votava per la permanència immortal d’Alcover entre el paisatge d’aquesta terra, que li 

prometia un culte sagrat enllà dels segles i el convertia així en el poeta representant de 

l’illa: 

 
“Oh, sí, permanece entre nosotros perdurablemente, que andamos celosos de ti! Toda Mallorca 

te promete que no cesará jamás en su culto á su ídolo nervioso y elegante...” 

                                                 
910 Josep Carner: “Los jardines del Renacimiento catalán. Juan Alcover”. La Cataluña, núm. 80, (10 
d’abril de 1909), pàg. 223. 
911 Ibídem. 
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Esto le dice el aura al poeta mallorquín en los instantes sagrados de la muerte del día. Esto le 
dice el aura, y nada nuevo podría añadir la palabra humana, este balbuceo, al fin y al cabo, que el 

poeta musulmán equipara al indeciso arrullo de los vientos...”912 
  

Però Josep Carner no s’aturà aquí, sinó que s’afegí al grup de joves noucentistes 

per celebrar el verb i l’estil de Cap al tard. Josep Carner amb Jaume Bofill i Mates, 

Eugeni d’Ors, Josep M. López Picó i Joaquim Ruyra —el modernista de la natura 

plàcida— aplaudiren amb entusiasme el naixement de Cap al tard i volgueren deixar 

amb la seva lira un testimoni de la seva admiració per Joan Alcover, que llavors acabava 

de ser proclamat Mestre en Gai Saber i s’havia revelat com el poeta humà per 

excel·lència. Jaume Bofill i Mates, Josep M. López Picó, Josep Carner i Eugeni d’Ors, 

que aleshores constituïen la joventut literària barcelonina, els joves poetes de la nova 

generació noucentista que consolidava les seves posicions, escrigueren algunes 

composicions per festejar l’entrada de Joan Alcover en el casal de les muses catalanes, 

que deixaren estampades en les pàgines de la revista La Cataluña, en la secció que deia 

“Información. En honor de D. Juan Alcover”. 

Joan Alcover estava al dia de les novetats literàries que venien de Catalunya, 

amb la qual matengué sempre un fort lligam afectuós. Havia llegit els diversos llibres, 

que havien anat sortint del cenacles catalans i amb tots havia tengut sempre belles 

paraules de cortesia i d’elegància exquisida vers les obres de llurs autors, amb els quals 

nuà una bona amistat i una llarga correspondència. 

El poeta noucentista Jaume Bofill i Matas llegí el poemari Cap al tard amb 

avidesa i, l’endemà mateix, el 9 de febrer de 1909, envià a Joan Alcover uns mots 

encomiàstics pel seu bell art poètic, que definí de “faisó viril i exquisida”. La 

musicalitat que vessava dels rims harmoniosos de Joan Alcover reconcilià Guerau de 

Liost amb la polimetria. En llegir els versos de Cap al tard el poeta noucentista hi trobà 

afinitats pel sentiment elegíac que batega en els seus versos:  

 
“Abans d’ahir vaig acabar la primera lectura de Cap al tard en l’exemplar que tingué 

l’amabilitat d’endreçar-me.  
Lo que més s’adiu ab la meva manera de sentir y d’entendre la poesia ho coneixia casi del tot. 

És d’una faisó viril y esquisida. No més V. fins ara, me reconcilia ab la metrificació polimètrica. 
El sentiment que hi batega també s’avé ab les meves aficions. També jo, ab menys traça y 

estre tinc cantades les fondes recordances dels morts predilectes.”913 
 

 A més a més, Jaume Bofill i Matas correspongué a l’atenció del poeta mallorquí 

amb un poema, que li trameté, bastit a l’estil de les endreces que Joan Alcover solia fer 

                                                 
912 Ibídem. 
913 [ARM-JA, 118] 
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als personatges que admirava. Jaume Bofill hi perfilava les virtuts del poeta mallorquí 

amb aquella ironia que solia caracteritzar la poètica noucentista. El poeta català anava 

enfilant el retrat de Joan Alcover amb alguns motius referents a la seva poesia, com les 

composicions emblemàtiques d’El voltor de Miramar i de La Serra, alhora que el 

presentava com un aristòcrata, com un promotor de la cultura mallorquina, que, reclòs 

com un frare a la calma de l’illa daurada, obria la porta de casa seva a tots els 

intel·lectuals encuriosits per parlar d’art i de poesia amb la seva paraula senyorívola i el 

seu somrís elegant. Així mateix Bofill i Mates l’endevinava aixoplugat rere els seus 

versos de claror àtica, vora la calma del Mediterrani, amb la mirada expectant que 

observa la venguda d’un nou classicisme, al qual aspirava l’ideal noucentista:  

 
“A D. JOAN ALCOVER, POETA  
 
Don Joan Alcover,  
mecenes de Palma, 
qui serva la calma 
d’un àrid coster, 
 
en son locutori 
de penyes i bruc 
o dins l’oratori 
de qualque arxiduc 
 
qui, a l’ombra d’un àtic, 
aspecte en l’abim 
l’empori sublim 
d’un nou Adriàtic; 
 
Don Joan Alcover 
qui serva la calma 
d’un ex-cavaller 
fet frare de Palma; 
 
Don Joan, amador 
de la gentilesa: 
la  vida pagesa 
se us torna visió; 
 
Se us torna substància 
de vostre esperit, 
amb una elegància 
d’aroma de nit; 
 
Se us torna la brida 
de vostre dolor; 
se us torna cançó 
i us dóna la vida... 
 
Don Joan Alcover, 
damnat a la calma 
d’un ex-cavaller 
fet frare de Palma; 
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poseu, d’un Marquès 
de Spínoles, l’àtic 
somrís diplomàtic 

en vostre comès.”914 
 

Vet aquí el posat senyorívol i distingit amb què el poeta català identificava la 

imatge de Joan Alcover amb el gest elegant i noble d’un Marquès de Spínola915 i amb el 

somriure asserenat de les escultures clàssiques. Joan Alcover, en rebre les perles 

d’aquest retrat poètic que Jaume Bofill i Matas li havia enviat poc abans de publicar-lo a 

les pàgines de la revista La Cataluña, va correspondre, en un gest de gratitud, amb 

aquestes paraules que li adreçà l’1de juny de 1909: 

 
“Benvolgut company: 
He assaborides les estrofes que te la bondat de dedicarme, fetes ab l’art y la gentilesa peculiars 

de V. ab elles y les dels amichs Ruyra, Sitjar916 y López Picó, com ab les de Xenius y les qu’en 
Carner me te promeses, m’enjoyaré molt ufanós. 

L’obsequi de Vs. es una prova més de la simpatia ab que m’afavoreix la més florida joventut 
catalana. ¿Quin privilegi es el meu? Será que’n els 20 anys, per aixutor de temperament, vaig esser 
molt avar de jovenesa, y ara’m toca beneficiar els interesos acumulats d’aquells estalvis; será qu’en 
mi, l’egoisme artistich se sobreposa al egoisme de l’edat madura y’m fa coincidir ab Vs. tot alló 
qu’afalaga la sensualitat estética, naturalment copdiciosa de la tendró dels fruits novells, 
preservantme de l’anyoransa senil de D. Bartolo quan suspirava la música del mio tempo era altra 
cosa; será lo que sia; val més ag[r]air y aprofitar aquesta fortuna sense entossudirme en cercar 
l’explicació. 

Sempre seu son afm.” 

Joan Alcover”917 

 
Joan Alcover se sentia afalagat pels comentaris dels joves poetes de la nova 

generació noucentista, que li retornaven l’esplendor d’una joventut poètica poc fruïda. 

L’enyorança d’aquella època esvaïda li feia sospirar pel gaudi d’una joia que ara li 

arribava a la tardor i que poc s’avenia amb l’enyorança senil de D. Bartolo, personatge 

de l’òpera bufa de Rossini Il Barbiere di Seviglia, a què al·ludia Joan Alcover a la carta. 

Perquè Joan Alcover gaudia aquells instants de glòria com un regal de la joventut 

perduda.  

                                                 
914 Poema de Guerau de Liost (publicat a La Cataluña, III, núm. 91, 26-6-1909, pàg. 402). Dins GUERAU 

DE LIOST (Jaume BOFILL I MATAS): Obres Completes (Barcelona: Editorial Selecta, 1983), pàg. 1012. 
915 Bofill i Matas fa referència a la família Spínola, que foren polítics i diplomàtics espanyols: Ambrosio 
Spínola Doria, marquès de Balbases (Gènova 1569-Castelnuovo Scrivia 1630) o Pablo Spínola Doria 
(Milà 1628-Madrid 1699). 
916 Francesc Sitjà i Pineda (Barcelona 1880-1940). Era un poeta que forma part del grup literari de Josep 
Carner, el qual l’influí en la seva poètica. Va publicar els poemaris: XII sonets (1909), Poemes (1911), 
L’ànima oberta (1922) i Poemes diversos (1929). 
917 Carta de Joan Alcover a Jaume Bofill i Matas (datada l’1 de juny de 1909), dins “Correspondència 
d’escriptors mallorquins amb Guerau de Liost”, op. cit., pàg. 115-116. 
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D’altra banda, la joia poètica amb què Eugeni d’Ors va ofrenar Joan Alcover fou 

el sonet titulat Don Joan Alcover, en el qual el fundador del noucentisme retrata el 

nostre poeta amb una pinzellada irònica, ben ajustada a la frescor viva del seu perfil i 

del seu tarannà. Eugeni d’Ors glossà amb visió ardida d’un humor desenfadat la 

personalitat de Joan Alcover, que oscil·lava entre dos pols antitètics: entre el 

romanticisme de Victor Hugo i la serenitat del classicisme noucentista, entre l’esperit 

abrandat de les emocions intenses i la contenció equilibrada pel seny. Perquè Eugeni 

d’Ors, que havia captat l’ànima de Joan Alcover, l’endevinà tot sencer i el dibuixà com 

un home situat al bell mig de l’equilibri entre dues faisons que, lluny d’oposar-se, es 

complementaven i s’harmonitzaven en la personalitat distingida i equànime del nostre 

poeta. 

Per a l’autor de La Ben Plantada, Joan Alcover era vist com un “home reposat”, 

mesurat, ponderat sempre entre dues forces antagòniques com la de ser un “funcionari 

poeta”, un “eròtic casat”, un “amic de bohemis”, com ho foren Santiago Rusiñol i 

Rubén Darío, i un “magistrat agut”, que sabé harmonitzar aquestes dues concepcions 

vitals amb gran mestria en el seu bon gust i en el seu quefer. Més encara, el glossador de 

la vida quotidana havia captat en profunditat l’esperit eròtic i vitalista del nostre poeta, 

que li lluïa en l’esguard contemplatiu, quan sovint guaitava les al·lotes, encisat per la 

seva bellesa, o somniava reines i princeses en la seva fantasia desbordada, perquè tot 

l’impulsava a la vida i al seu gaudi com un Epicur, malgrat la seva dissort. També 

l’havia copsat tant bon lector de la poesia francesa, especialment de Verlaine, com gran 

amador de la seva ciutat provinciana i l’havia endevinat tant bon pagès com ciutadà de 

ciutats ignotes, perquè Joan Alcover, com suggerí el glossador del noucentisme, es 

mogué sempre entre la ponderació i l’equilibri, entre la mesura i la contenció dels seus 

sentiments i de les seves emocions. Així, el comparà a un riu cabalós que, esdevingut 

torrent, desembocà en un mar sublim i poderós, que impulsat per tempestuoses energies 

s’inflamà vers l’infinit. Eugeni d’Ors havia copsat l’ànima del poeta mallorquí en tota la 

seva magnitud: l’havia endevinada docta i peresosa alhora, sensual i vitalista i l’havia 

definit gran amador de la Bellesa i dels plaers de la vida.  

El mateix Joan Alcover, conscient de navegar algunes vegades entre les aigües 

estancades de la indolència, s’hi havia referit en alguns dels seus versos proverbials i 

sentenciosos. Perquè en més d’una ocasió havia hagut de combatre amb gran esforç 

aquesta peresa que engrillonava les seves passes pels camins erms de la literatura; 

d’altres vegades aconseguia vèncer-la i passar àgil entre els meandres eixuts del seu 
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pensament per mitjà de la poesia epigramàtica que cantà amb una elegància sinuosa i 

sensual en alguns dels seus Proverbis. Eugeni d’Ors, que havia descobert la personalitat 

esbiaixada de Joan Alcover, glossà, ben esparpillat, la figura del poeta en aquest sonet 

de to humorístic amb motiu d’haver estat nomenat Mestre en Gai Saber: 

 

  “Don Joan Alcover, home reposat918, 
  funcionari poeta, eròtic casat. 

  Desertor919 hugòlatra, venut a la calma, 
  lector de Verlaine i veí de Palma. 
 
  Amic de bohemis, magistrat agut. 
  “Faune mutilat, brollador eixut...” 
  Pagès. Ciutadà de ciutats ignotes 

  somiador de reines920, guaitador d’atlotes. 
 
  Jo us compar a un riu, qui va ser torrent, 
  i, vingut a mar, serà novament 

  sublim temporal o921 infinit atzur. 
 
  Mes qui, en l’entretant, docte i peresós, 
  llisca, joguineja, se fa sinuós  
  entre els Hermes blancs de l’hort d’Epicur. 

        Eugeni d’Ors.”922 
 

 Joan Alcover, que havia enviat un volum de Cap al tard a Eugeni d’Ors, al cap 

de poc temps va rebre una carta de Xènius, datada el 8 de febrer de 1909, que des de 

París es desfeia en una torrentada d’elogis. Les seves paraules manifestaven no tan sols 

un gest de gratitud sinó que pretenien acostar-lo a l’estètica noucentista. Perquè la 

poesia de Joan Alcover segons digué Eugeni d’Ors no solament havia entrat en les 

cases i en el cor de la gent de Catalunya com anhelava el poeta, sinó que havia 

inaugurat el nou esperit de la poètica catalana, que fluïa gràcil al compàs d’un ritme 

harmoniós i d’una melodia rodona. Per a Eugeni d’Ors, Joan Alcover havia sabut 

destenyir la poesia catalana del color dialectal i, amb l’endreça El cacic, li havia atorgat 

un valor més universal i alhora nacional, que la situava al costat de l’oda La Pàtria, de 

                                                 
918 En el manuscrit d’aquest poema “En honor de D. Joan Alcover” que Eugeni d’Ors envià a Joan 
Alcover diu “reposat” que, en ser publicat a la revista La Cataluña, III (1909), canvià per “mesurat”.  
919 A l’original manuscrit diu “desertor”, que canvià per “renegat” en ser publicat a la revista La Cataluña, 
III (1909). 
920 En el poema publicat el 1909 a la revista La Catalunya [III, , núm. 91 (26 de juny de 1909)], Eugeni 
d’Ors canvià el “somniador de reines” pel “vident de princeses”. 
921 A l’original d’Ors hi havia “tempestat i”. 
922 Poema que va aparèixer publicat el 26 de juny de 1909 a les pàgines de la revista La Catalunya (any 
III, núm. 91, pàg. 402) en la secció “Información. En honor de D. Juan Alcover”. L’original és escrit a 
tinta, signat per Xènius. Aquest poema d’Eugeni d’Ors va ser transcrit pel Doctor Joan Mas i Vives quan 
va mirar les carpetes del Fons Joan Pons i Marquès, cedides a l’Arxiu Lluís Alemany (Consell Insular de 
Mallorca). 
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Bonaventura Carles Aribau. Eugeni d’Ors assegurava que, malgrat les prevencions 

contra els parnassians que Joan Alcover havia expressat al capdavant del pròleg de Cap 

al tard, la seva poesia mai no podria ser refusada per aquests defensors d’una estètica 

marmòria per la noblesa i per la puresa dels sentiments que hi bateguen. Així, doncs, tot 

el cabal emotiu que vessava de les Elegies de Cap al tard, esdevenia als ulls d’Eugeni 

d’Ors una mena de fris clàssic i serè que s’allunyava del patetisme i de l’estridència 

romàntica. I així li deia l’ideòleg del noucentisme:  

 
“Mon car poeta: He rebut la postal i el llibre. No sabria com donar-vos-en prou mercès. Els 

poetes, segons penso, tenen un gran poder de benedicció: aixís al vostre carinyós auguri, per a 
l’any en què havem entrat, ens portarà sort, sens dubte, a tots els de casa. Sobre Cap al tard, 
¿què voleu que us digui, que no us soni ja a repetició, dins la cadena d’elogis, donats per tothom 
a unes poesies, que ja mitja Catalunya se sap per cor? La toaleta [?] civil de la poètica catalana, 
se va iniciar, no fa gaire estona  ―tots ho sabem― davant el pur espill de composicions com ‘La 
Balanguera’ i ‘Relíquia... I sembla que ja puguem donar l’obra com a per vinguda a terme 
ditxós, quan llegim aquesta ‘Endreça a Rubén Darío, de tan meravellosa música, que, no entren 
solament desitjos de recitar-la, sinó prurit de dansar-la i tot, ferint la terra amb el peu, a cada 
rotunda caiguda de l’íctus. 

Entre aquestes endreces, mon petit hereu ha enyorat aquella de què, ara farà un any, li 
concedíreu la mercè i l’honor. Però jo l’en [sic] he volgut aconsolar fent-li ressentir els 
magnífics accents lírics amb què celebreu ‘la febre d’ideal’ del nostre amic Rusiñol, en l’oda 
amical, que segurament les nostres antologies de l’avenir col·locaran al costat d’aquella gloriosa 
i venerable, adreçada a Remisa per en Bonaventura Carles Aribau —mostrant com en mitja 
centúria una poesia pot passar del balbuceig dialectal a l’imperial perfecció sense perdre el 
perfum dels més delicats sentiments de bona companyia...— Però el sentiment és sempre en vós, 
mon car don Joan, ben pur de ‘pathos’. No necessitava certament Cap al tard, la precaució, amb 
què, en el pròleg, voleu enginyosament desarmar el parnassianisme. El parnasià més exigent no 
trobaria sinó motius d’admiració a les vostres Elegies, a on la melancolia és tan pura, tan neta de 
qualsevulla inmixtió de lo anecdòtic o lo patètic. Una sola composició potser, dins el vostre 
llibre, i aquesta curta i inclosa entre les Jovenils (la rotulada ‘Plors d’infants?), podria resultar 
afavorida, amb l’advocació del ‘major orgull’, que vós presenteu... ¡Però l’‘Enyorança’, però la 
‘Relíquia’, però el ‘Col·loqui’, que són com estàtues de marbre, tot just tenyides, a la manera 
dels grecs!... ‘Enyorança’, més que una estàtua, és un fris, com és un fris ‘La Serra’, a on els 
versos avencen solemnialment, aixís en teoria montant-te al Parthenon, per a oferir el peplum a 
Pal·las. A mi em semblen aquests poemes vostres, (amb la seva versificació que els francesos 
anomenarien lliure) dictats per la mateixa noble musa qui acompanya les hores millors d’Henri 

de Regnier923... 
Mon car poeta, una enhorabona, un remerciament encara i adéu. Presenteu els meus respectes 

a la vostra família, rebeu els millors records de la meva i un nou testimoni de la vella admiració i 

amistat de Xènius.”924 
 

Vet aquí amb quin entusiasme exagerat Eugeni d’Ors comentava les millors 

poesies de Joan Alcover que el dugueren a assenyalar com la musicalitat dels seus 

versos no solament havien arrelat en la ment del glossador noucentista i sinó en la de 

                                                 
923 Henri François de Régnier: poeta simbolista i parnassià, nascut el 1864 a Honfleur (Calvados) i mort a 
París el 1936. S’inaugurà amb el poemari Les lendemains. Però la publicació de Poèmes anciens et 
romanesques (1887) palesen la seva adhesió al moviment  simbolista. Concilià el simbolisme amb 
l’academicisme. La seva poesia tradueix una influència de Chénier, Heredia, Moréas, d’Annunzio. També 
abans de 1909 havia escrit els poemaris Jocs rústics i divins (1897), Medalles d’argila (1900), La ciutat de 
les aigües (1902) i La sandàlia alada (1906). 
924  [ARM-JA, 339] 
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mitja Catalunya. Distingia l’endreça El cacic com una bella oda amical dedicada a 

Santiago Rusiñol digna de figurar al costat de l’oda La pàtria de Bonaventura Carles 

Aribau i com tot l’aplec era una mostra reeixida de l’evolució de la poesia catalana, tot 

mostrant que en mig segle la poesia havia passat “del balbuceig dialectal a l’imperial 

perfecció” sense perdre l’essència poètica dels sentiments autèntics. Perquè Eugeni 

d’Ors, que endevinava l’home rere el poeta, albirava l’autenticitat i la puresa dels 

sentiments que el nostre poeta havia expressat en els versos de les Elegies, una sinceritat 

que, malgrat les prevencions de Joan Alcover al pròleg del llibre, Ors assegurava que no 

podien desplaure al bon gust dels millors parnassians com Henri de Regnier. Tanmateix, 

Eugeni d’Ors, amb la voluntat d’afalagar el nostre poeta i, potser, amb el sentiment 

noble d’assaborir aquests versos d’Alcover com un dels millors vins estotjats, saludà 

Cap al tard malgrat anar contra els principis estètics que Ors havia defensat. Corprès 

per la bellesa dels versos elegíacs d’Enyorança, de La Relíquia i de Col·loqui el pare 

del noucentisme, que reivindicava un retorn al món clàssic, les definí “com estàtues de 

marbre, tot just tenyides, a la manera dels grecs!...” i  en els ritmes impressionistes de 

La Serra hi veié un fris “on els versos avencen solemnialment, aixís en teoria montant-

te al Parthenon, per a oferir el peplum a Pal·las.” 

També Josep Carner, acariciat pels ritmes musicals de Joan Alcover, ofrenà el 

nostre poeta en ser proclamat Mestre en Gai Saber amb un poema de to panegíric, 

estampat a les pàgines de la revista La Cataluña. El Príncep dels Poetes el distingia amb 

la màxima categoria, com si fos un mestre il·luminat pel saber que, amb la seva lira, 

conhorta i allibera l’ànima humana emportada per l’amor que hi batega i per la serenitat 

dels seus rims. Josep Carner arrenglerava la poesia de Joan Alcover en la bellesa 

diamantina del classicisme i la submergia en la claror diàfana del Mediterrani, una 

poesia “sacrosanta” que l’acostava a la puresa de les cançons del vell Anacreont i a la 

sublimitat del gran Homer, car com ells el nostre poeta ―que, segons Carner, tenia el 

do dels cantors grecs― havia de recollir les roses d’un talent, que havia demostrat amb 

la seva cítara. Convençut del mestratge poètic de Joan Alcover, s’hi adreçava amb 

aquestes paraules: 

 
“Mestre d’aquell il·luminat Saber 
que l’ànima de l’home fa lleugera 
―com un oratge d’ala volandera, 
o com l’amor, que no coneix la fe― 
en la teua cançó que ens allibera 
hi haurà tothora el sacrosant deler 
del bes, del fruit, del dematí serè, 
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de la daurada i fina polseguera. 
Que dins de la bellesa, oh pur cantor, 
―tremolant com el vell Anacreó 
o com Homer amb les parpelles closes― 
en tu bategarà l’amor sublim, 
la teua boca dirà d’esma un rim 

i a les palpentes colliràs les roses.”925 
 

Tanmateix Joan Alcover estava per damunt de qualsevol tendència estètica, ja 

fos el modernisme o el noucentisme ―com havia apuntat a Humanització de l’art i com 

havia expressat a l’endreça Als autors d’«Horacianes» i d’«Enllà»―, perquè per a Joan 

Alcover la Poesia tant “amb cabells a lloure” o “amb cabells nuats, túnica grega i cítara 

a les mans” sempre és la mateixa, la vera, la gran, digna poesia que fa avançar un poble.  

El 20 de febrer de 1909 Joan Alcover envià un exemplar de Cap al tard al seu 

amic Joan Lluís Estelrich, que llavors era catedràtic de l’Institut General Tècnic de 

Cadis.926 Al cap de set dies, el 27 de febrer del 1909, Estelrich contestà a Joan Alcover 

que havia rebut el seu llibre, bona part de les poesies del qual ja coneixia. Però sembla 

que encara no s’havia detingut a llegir-les en calma i bona atenció, perquè només havia 

tengut temps de fullejar-lo. L’amic Estelrich, que llavors traduïa la poesia de Goethe, li 

explicava les dificultats que tenia amb la traducció del poeta alemany; també li 

comentava les Visions de Palestina, el darrer llibre de Miquel Costa: 

 
“Hace dos días recibí tu postal y hoy el libro Cap al tard, muy bien editado. Ya lo he ojeado, y 

todo está molt curro, pero como comprenderás no he tenido tiempo de hacerme cargo de él. Hoy 
sólo te acuso recibo. Referente al mismo vi en La Última Hora un cariñoso artículo de Oliver, más 
aún para tu persona que para el mismo libro. De él ya te hablaré más adelante. Veo que en él has 
esmerada tu producción mallorquina sin desdeñar antiguos versos. 

Con Goethe me atranco con frecuencia porque sé poco de alemán para la empresa y porque 
cosas hay que no sé cómo traducirlas. A todos los momentos de su vida hizo los correspondientes 
versitos; tiene un fondo de folklórico endiablado y temo que aquí, leído sin preparación y 
suministrado por mis manos no produzca el efecto que se merece. En verano, Dios mediante te 
leeré y consultaré no pocas cosas de eso. 

Las Visions de Palestina, de Costa, me gustaron de veras, dentro del convencionalismo en que 
hay que colocarse; pero es un lozano esfuerzo de su inspiración y un nuevo intento de forma muy 
peligroso, en que Costa ha terminado [?], aunque no es para repetirlo ni para imitarlo. Dentro de la 

                                                 
925 Josep Carner, dins revista de La Catalunya [III, núm. 91 (26 de juny de 1909)], en la secció 
“Información. En honor de D. Juan Alcover”, pàg. 402. 
926 Tarja postal de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich [Palma, 20 febrer 1909?].  
“Sr. D. Juan Luis Estelrich 
Catedrático del Instituto General y Técnico de CÁDIZ 
 Querido amigo: Acabo de mandar al correo para ti, certificado, un ejemplar de mi libro Cap al tard.  
Deseo que a ti y a los tuyos os encuentre buenos. 
Aquí seguimos sin novedad. 
Tu afmo.  
Juan Alcover 
Supongo que recibiste mi carta última.”  BBMarch i també OC, pàg. 694-695. 
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producción de Costa señala otro de sus ricos procedimientos que no podrá olvidar quien a Costa 

estudie.”927 
 

Al cap d’un mes, el 15 de març de 1909, Joan Lluís Estelrich, quan hagué llegit 

amb calma tot el llibre de Cap al tard i, vers a vers, hagué assaborit tot el perfum que 

destil·la, va escriure aquestes paraules encomiàstiques al gran poeta, colpit per l’emoció 

que vessava del seus ritmes, espill de la seva ànima afligida: 

 

“Queridísimo Juan: porque te acusé inmediato recibo de tu tomo Cap al tard, porque casi todas 
las composiciones en él comprendidas las conocía ya y de ellas te he hablado, porque aquí somos 
también insulares y perezosos, he tardado más que debía en darte cuenta de la lectura del conjunto 
de tu última publicación, que resulta notabilísima. Como no habías formado colección de tus 
versos catalanes, los más escritos en la plena madurez de tu vida, y después de dominar los medios 
artísticos, esta colección señala con notas más características que las anteriores tu personalidad 
literaria, y bien has podido decir que si una lengua ha sido tu Lía otra ha sido tu Raquel.  

‘La Balanguera’, ‘La Serra’, ‘El Voltor de Miramar’... son composiciones que no se pueden 
escribir sino en el dominio de la vida. De las Elegías no te hablo: siempre la nota personal se te ha 
mostrado propicia, y aún en poesías como ‘L’Espurna’ la aparición de tu ‘Beatriu Catalanesca’ es 
lo mejor de ellas. Estas Elegías no se tocan sin sagrado respeto ni se leen sin lágrimas, y a buen 
precio has pagado tu última inspiración, y con serena tranquilidad de artista has sabido encauzar el 
torrente desbordado de tus amarguras. Es lo mejor del tomo, pero te aseguro no te doy por ellas la 
enhorabuena que se merecen sin escalofríos. 

‘La Relíquia’, cuando la vi la primera vez, me gustó mucho, y ahora, al volverla a leer, me gusta 
más y más. Es en todo, una felicísima composición, sin pretensiones ni resonancias, pero que 
determina bien una de las formas más jugosas de tu lírica... Deseo que el tomo haya obtenido en el 
catalanismo toda la importancia que se merece, y no dudo que los de buen paladar lo habrán 
acogido con triunfo. Es cierto que hay ricas joyas en el renacimiento catalán, pero también hay que 
confesar que un chauvinisme y un entusiasmo destemplado nos meten cada pepla [?] que corta el 
misterio, y no deben confundirse con estas apreciables producciones lo que de veras vale, como es 
Cap al tard. 

Yo estos días he estado también muy versichorreante, pero no tengo humor ni paciencia para 
copiarme, y por esto no te envío mis versos. Ya las veremos en verano si Dios quiere. 

Un fuerte abrazo de mi parte. Saluda a los tuyos de parte de los míos, y sabes [que] te quiere y 
admira siempre tu affm. 

Estelrich”928 
 

Joan Alcover amb Cap al tard havia arribat al cim del Parnàs. Però ara, que 

assaboria els llorers dels poetes, se sentia una mica atordit. Els elogis abrandats que van 

ploure sobre el seu cap, encara que el van omplir de goig, també el van aclaparar en 

sentir aquella onada d’atencions i li van deixar una lleu amargoreta, com digué a Teodor 

Llorente el 26 de febrer de 1909: 

 
“Me da calor refrigerante la buena acogida que le merece Cap al tard. Aquí y en Cataluña se 

dicen de este libro cosas tan por encima de mis ambiciones que no son para repetirlas; pero para 
que me contenten es precisa la sanción de los grandes maestros como usted, superiores a toda 

preocupación de escuela y adoctrinados en la intimidad de los mayores poetas del mundo.”929 

                                                 
927 Carta de Joan Lluís Estelrich a Joan Alcover (datada  el 27 de febrer de 1909 ). [ARM-JA, 188] 
928 Carta de Joan Lluís Estelrich a Joan Alcover (datada  el 15 de març de 1909). [ARM-JA, 188]  
929 Carta de Joan Alcover a Teodor Llorente (datada el 26 de febrer de 1909). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 673. Uns mesos més tard, el 16 de maig de 1909, també li deia: “Me abruma usted con sus 
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La publicació de Cap al tard va tenir gran ressò en els àmbits literaris i trobà 

belles paraules elogioses d’altres escriptors catalans, com Joan Maragall, Josep M. 

López-Picó, Narcís Oller... Joan Maragall, encara que ja coneixia bona part d’aquestes 

poesies, en rebre-les aplegades en volum assaborí amb més intensitat tot el nèctar poètic 

que desprenien els seus versos. Per aquells dies, que Catalunya vivia immersa en la 

fredor de les aigües del noucentisme, Joan Maragall saludà Cap al tard com una nova 

albada per a Joan Alcover. Amb gran entusiame lloà la intensitat emotiva de les Elegies 

amb què el poeta mallorquí havia sabut fer escruixir el jo més íntim del lector. Si 

Eugeni d’Ors havia comparat les Elegies de Cap al tard a estàtues de marbre dignes de 

figurar en el temple de Pal·las i Bofill i Matas les endevinava amarades de claror àtica, 

Joan Maragall, en canvi, les considerava embolcallades “d’una intensitat desconeguda 

de tot lo que sia perfecció.” I, empès per una onada de lirisme, exhortà el nostre poeta a 

no amagar els seus sentiments rere la màscara d’una poètica artificiosa com la que 

defensava el noucentisme, car als ulls del poeta modernista, aquesta nova tendència 

estètica identificava noblesa amb fredor i emoció amb incorrecció. Joan Maragall, que 

era gran lector de Novalis, coneixia el poder redemptor de la Poesia i sabia que el poeta 

només podia atènyer l’elevació de l’ésser, l’essència de l’art quan la poesia naixia de les 

profunditats més íntimes del seu cor. Impressionat per la sinceritat emotiva i per la 

intensitat lírica dels versos de Cap al tard, Joan Maragall el dia 10 de febrer de 1909 

s’afanyà a trametre al nostre poeta les seves impressions, que connectaven de ple amb la 

seva manera d’entendre la creació poètica, i li expressà l’entusiame davant aquest 

poemari que feia vibrar el cor del lector amb la mateixa intensitat amb què l’autor 

l’havia sentit: 

 
“Amic i senyor: Li estimo molt el present que m’ha fet del seu Cap al tard. M’és un gran bé 

posseir aixís aplegades tantes belleses que havia fruït escampades i que no trobava a mà tantes 
voltes com el record me les feia desitjar presents. Ara les he retrobades totes d’un seguit i d’aquest 
seguit he vist més clarament resultar la sencera figura poètica, noble i apassionada ensems, i per 
això singular en la nostra literatura (com ho fóra també potser en totes les literatures), en què 
sembla que noblesa impliqui fredor i emoció incorrecció. Jo crec que La Serra és la poesia de 
major equilibri que s’hagi fet en català, és un model d’emoció serena, és dir, una obra artística 
model. Però jo haig de dir que lo que més fortament em pren d’aquest llibre són les Elegies. No 
que cap d’elles em sembli tan perfecta com La Serra, però hi ha moments d’una intensitat 
desconeguda de tot lo que sia perfecció. Hi ha fragments (i això és l’única poesia vera, lo 
fragmentari) com les dues primeres estrofes de Les Campanes, com alguns versos de La Relíquia, 
com ‘des que se n’anaren per aquell camí’, com ‘se tancà la porta de ma casa una nit sens que ell 

                                                                                                                                               
atenciones, y de cuantos halados me depare, a falta de méritos positivos, mi buena fortuna literaria, 
ninguno me llega tan al alma como los juicios optimistas de usted, que tanto valora el alto prestigio de 
quien los suscribe.” Ibídem.  
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tornés’ (quina plenitud! Això sol és un poema), i l’estrofa ‘Com en el fons d’un vell retaule’, digna 
del Dant... Això és poesia, Don Joan. No es defensi d’haver posat trossos del seu cor en la seva 
poesia: sols allò que ens ha fet tremolar fa tremolar; tot està en convertir-ho en art redemptor de la 
cruesa del dolor real, de la baixa realitat del dolor. Això no pot fer-ho sinó el poeta; mes el poeta, si 
no fa això, què farà? 

Jo li estimo especialment això, mes amb això i amb lo altre tot el llibre es compon, tot ell ardent, 
dels distints moments de poesia. Enhorabona. Que aquest Cap al tard sia albada. Pel dia gran que 
anhelem tot és albada. L’abraça amb efusió i grans mercès son amic, 

        Joan Maragall.”930 
  

També Narcís Oller, que ja tenia a casa seva un volum de Cap al tard, en rebre’n 

un altre que el nostre poeta li enviava com a mostra d’afecte i de consideració, el 2 de 

març de 1909 s’afanyà a regraciar amb belles paraules l’amable atenció amb què Joan 

Alcover l’havia obsequiat. Admirat pel lirisme d’aquestes poesies, el considerà un poeta 

tot sencer per la mestria de la paraula amb què havia esculpit els seus versos; per la 

visió contemplativa que desprenien les seves impressions líriques, per la traça amb què 

havia sabut captar l’essència del paisatge, impressions esteticoliteràries que s’avenien 

amb les tesis artístiques del novel·lista quan deia que “En la contemplació de les coses 

reals és on he trobat sempre mos principals deliquis, tota la inspiració de mes narracions 

i mes novel·les”; “no hi ha bona obra d’art que no es basi sòlidament en la 

Naturalesa”931. Perquè Narcís Oller, que com a artista ―segons havia expressat a Enric 

Galwey― pretenia descobrir “el gran contingent de poesia que conté a voltes el natural 

per qui sap observar-lo.”932 El novel·lista català trobà punts de contacte amb la teoria de 

la contemplació que Joan Alcover exposà a Humanització de l’art i que havia sabut 

plasmar amb eficàcia a L’ermità qui capta. Impressionat per la sinceritat de la seva 

pinzellada i per la penetració del paisatge que Joan Alcover havia sabut dibuixar en 

algunes de les composicions de Cap al tard, li digué:  

 
“Molt distingit i volgut amich meu: tenia ja a casa un exemplar del seu Cap al tard quan me 

vaig veure afavorit per vostè ab el present d’un altre exemplar de la mateixa obra, lo qual vol dir 
que’l seu bon afecte per a mi y la meva admiració pera vostè corren parelles. He llegit l’obra, y 
encara qu’una bona part d’ella m’era ja ben coneguda, no per això ha deixat de delectarme ni 
privat d’admirar més y més totes les delicadeses de sentiment y de forma qu’ella conté. Vostè es 
tot un poeta que pensa y sent fondament, un gran pahissatgista a voltes, y sempre, sempre un 
cisellador de la llengua verament admirable y envejable. 

Vulga Deu conservarnosel molts d’anys y vostè admetre aquesta modestíssima mostra del 
agrahiment y admiració que pera vostè sent son af[ectuosíssi]m a[mic] y ja vell company que 
s[a] m[a] b[esa]. 

                                                 
930 Carta de Joan Maragall i Gorina a Joan Alcover (datada el 10 de febrer de 1909). Joan MARAGALL: 
“Epistolari”, Obres Completes. Obra Catalana, volum I (Barcelona: Editorial Selecta, 1960), pàg. 927. 
931 Antònia TAYADELLA: “Narcís Oller i el naturalisme”, dins Història de la Literatura Catalana, de 
RIQUER-COMAS-MOLAS (Barcelona: Editorial Ariel, 1986), pàg. 624. I Narcís OLLER: Enric Galwey, 
Obres Completes (Barcelona: Editorial Selecta, 1985), pàg. 645. 
932 Antònia TAYADELLA: Ibídem. I Narcís OLLER: Ibídem. 
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 Narcís Oller.”933 
  

  Antoni Rubió i Lluch, des de Barcelona, després de llegir les poesies de Cap al 

tard, les deixà reposar uns dies per poder reflexionar més intensament sobre aquests 

poemes que surten “de lo vulgar i duen una forta vibració al nostre esperit.” El 12 de 

març 1909 començà a escriure les virtuts que havia descobert en els nous versos de Joan 

Alcover. L’erudit creia que no calia que el poeta canviàs de llengua per demostrar que la 

seva poesia s’havia enlairat per damunt de les ones de la vulgaritat i havia sabut 

connectar amb el cor de l’home, amb les seves emocions més intenses. Perquè Joan 

Alcover ja havia canviat de veu poètica i, com a mostra d’aquest canvi de to poètic, 

Rubió destacava Contemplación i �oche de Reyes, dues poesies de caire emotiu i 

personal que, embolcallades en un aire de tènue enyorança i de tristesa elegíaca, 

preludiaven les Elegies de Cap al tard. Encara que Antoni Rubió creia que no calia 

haver canviat de llengua per sentir vibrar el cor del poeta, assegurava que en el seus 

versos catalans, el trobava tal com era en realitat, amb el seu gest natural i la seva 

mirada intensa, com si el sentís de prop alenar i parlar en català, “amb la mateixa veu, 

sense cap mena d’afectació fonètica, que sembla portar-ne aparellada una altra 

d’espiritual”. Antoni Rubió, que havia notat en les Elegies “l’aspror ombrívola i 

solemnial” d’Ausiàs Marc, assegurava que la intensitat lírica amb què havia expressat 

les seves emocions s’acostaven a la força dramàtica de Shakespeare, perquè cadascuna 

d’elles “mostra l’esqueix de la ferida en l’amor paternal, amb una intensitat que 

esborrona”. Assenyalava que la musicalitat dels seus versos, com el ritme verlainià de 

La Relíquia, li atorgava un doble encís poètic, car unia amb harmonia “imatge i 

melodia, goig del cor i de l’oït; tan musicals són els seus versos que s’aprenen de 

memòria a les poques llegides”. Antoni Rubió anava desgranant aquestes i moltes 

d’altres reflexions de caire literari sobre els versos de Joan Alcover en aquesta carta, 

que li envià des de Barcelona:  

 
 “Benvolgut amic, fa molt de temps que tinc el seu darrer llibre de poesies damunt la meva taula, 
esperant que m’arribi l’hora, no de llegir-lo, que això ho vaig fer tot d’una, sinó de parlar-li d’ell, i de 
remerciar-li el bell present. I no ho he fet fins ara, d’una banda per la vida feinera i neguitosa que 
porto, i que vostè ja coneix, i d’altra banda per la mena de respecte que sempre fa, el parlar dels 
llibres que surten de lo vulgar i duen una forta vibració al nostre esperit. 
 Vostè ja havia sabut trobar en la llengua castellana una emoció fonda i personalíssima, plena 
ensems de tendror i dolcesa; vostè no necessitava canviar de llengua per a esser poeta. Jo no sé llegir 
Contemplación, sense participar del sentiment enyoradís i del misteri que li inspiren el capvespre de 
la seva vila nadiva, i encara se m’humitegen els ulls amb la �oche de Reyes, tal vegada perquè só 

                                                 
933 Carta de Narcís Oller del 2 de març de 1909 a Joan Alcover [ARM-JA, 337]; “Cartes de Narcís Oller a 
Joan Alcover”, op. cit., pàg. 444-445. 
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pare de dugues [sic] nines —una d’elles, toda cabellos, toda ojos, que em tenen el cor robat. 
 Mes sense rebaixar en res, tot quant de bell i d’exquisit vostè ha produït, i és molt, en els seus 
versos catalans, me fa l’efecte de que el trobo a vostè tal com és vostè quan parla la nostra llengua, 
amb la mateixa veu, sense cap mena d’afectació fonètica, que sembla portar-ne aparellada una altra 
d’espiritual; en un mot, com diu vostè molt bé, els seus versos catalans, arriben més endins en les rels 
del seu cor. Semblen més mascles i més fondos, amb una serietat sincera, sense cap pose acadèmica. 
De vegades, s’hi sent, sobretot en la corda elegíaca, una aspror ombrívola i solemnial, que recorda la 
d’Ausiàs March, com en Desolació i en el Dol, tal vegada amb La Balanguera, la seva obra mestra. 
Res crec que vostè hagi produït de superior per la seva intensitat, i per sa sobrietat forta d’expressió, 
a en aqueixes elegies. Les campanes, Enyorança, Dol, Desolació, quant més se llegeixen, més dretes 
van al cor. En elles se mostra l’esqueix de la ferida en l’amor paternal, amb una intensitat que 
esborrona, com un dolor shakesperià.  
 Jo voldria parlar-li de moltes altres poesies que m’encisen, d’un gènere diferent, si bé gairebé 
totes, qual més, qual menys, sobretot les millors, duen una claror elegíaca de posta de sol, com v. gr. 
l’exquisida Balanguera, La Serra no menys sentida i primorosa, El vianant, La relíquia, tan 
verlainiana, tan musical, L’espurna, plena d’enyoraments d’amor, de pàtria i de paternitat, tan mal 
compresa... Són brillantets de fina entalladura, Les notes de Deià, i per sa perfecció de forma se 
m’afigura una de les composicions més ensopegades, La Sirena; d’aquesta perfecció clàssica, què li 
he de dir, sinó que és un dels grans mestres de la nostra llengua? La seva poesia té ademés el doble 
encís d’esser alhora imatge i melodia; goig del cor i de l’oït; tan musicals són els seus versos que 
s’aprenen de memòria a les poques llegides. 
 Rebi la meva enhorabona més coral. És l’enhorabona d’un antic i bon amic que ja l’admirava a 
vostè en el temps en què jo era un obscur estudiant. Vostè era també un estudiant com jo, però amb 
una auriola, que ens el feia semblar ja un home respectable, a pesar de viure en aquella alegre casa de 
despeses [sic] del carrer del Regomir, tota plena de mallorquins. 
 Res puc enviar-li de la meva collita que tingui la importància del seu darrer obsequi; flor de la 
seva ànima i de la seva vida. Tan de bo pugui interessar-lo un xic l’estudi d’erudició que li dedico, en 
el que almenys he procurat sentir la poesia de la història i vibrar amb el record de les nostres 
grandeses. 
 La meva esposa i els meus fills el saluden coralment, a l’ensems que a la seva, a la qual envio 
també els meus records. Sap que l’aprecia i admira de debò son antic i invariable amic,  

A. Rubió i Lluch.”934 
 

Cinc dies més tard, el 17 de març, Joan Alcover contestava, complagut, a Antoni 

Rubió i Lluch pel comentari que li havia fet sobre Cap al tard. Amb les paraules 

d’aquest erudit, el poeta mallorquí se sentí encoratjat i satisfet perquè les impressions 

tan elogioses que li anotava venien de la mà d’un mestre, d’un esperit refinat i distingit 

com era el seu, la qual cosa constituïa la major aspiració d’un artista. Amb 

correspondència a la seva atenció, Joan Alcover llegí el preciós estudi històric 

L’Acropolis d’Atenas que Antoni Rubió li envià: 

 
“Molt estimat amich: Me complauen fondament les impressions que me tramet en sa carta del 
dia 12. M’arriben del llibre Cap al tard comentaris que sobrepujen les meues ambicions, més no 
acab de fiarme’n mentre no vengue la sanció, per mi definitiva, de mestres com V. El seu judici 
m’encoratja, provantme qu’he lograt quelcom de la comunicació ab les ánimes escullides, qu’es 
el suprem desideratum del artista. 

Ab gran plaer he llegit el preciós estudi L’Acropolis d’Atenas. Be es veu qu’en la persona de 
l’autor se reuneixen l’erudit, el poeta y el viatger, que no sols ha estudiat sinó qu’ha viscut 
l’assunto. El discurs es l’obra d’un investigador d’esquisida conciencia, que te al seu servici un 

                                                 
934 [ARM-JA, 417] 
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artista, sens qu’aquest pretengue manifestarse més que p’el poder d’evocació y els reflexes d’or 

vell que comunica a la forma bellament severa y escalfada.”935 
 

Però Cap al tard no sols havia captivat l’esperit dels noucentistes i d’alguns 

romàntics com Narcís Oller i Joan Maragall, sinó que també havia seduït la mirada 

bohèmia dels modernistes com Santiago Rusiñol, que per aquells dies, quan Cap al tard 

sortí a la llum, era a París. Santiago Rusiñol, que de bell antuvi admirava el nostre poeta 

pel lirisme dels seus versos i per les seves dots artístiques, tot just li arribà a les mans el 

volum de Cap al tard volgué acaronar l’esperit del poeta mallorquí amb paraules 

afectuoses. El 29 de maig de 1909, des d’aquesta ciutat cosmopolita, on acudien en llarg 

pelegrinatge els artistes modernistes, l’autor del Jardí abandonat va trametre a Joan 

Alcover un record afectuós, en què breument li deia que, des dels bulevards parisencs, 

havia assaborit de bell nou tot el licor dels seus versos en companyia d’altres ferits per 

la flama de l’art: 

 
“Ben estimat mestre: De París, on fa dos dies vaig tornar a trobar el nostre estimat gran cacic, us 
envio el meu respectuós i cordial record. Tinc amb mi Cap al tard, del qual hem rellegit en plena 

animació del bulevar alguns serens poemes.”936 
 

 D’altra banda, l’autor dels Jocs Florals de can Prosa acaricià l’arpa delicada de 

Joan Alcover, que expressà amb paraules molt afalagadores a l’article Versos de Joan 

Alcover (1909), que publicà a les pàgines de L’Esquella de la Torratxa, recollit el 1927 

a Coses viscudes. A Versos de Joan Alcover (1909), Santiago Rusiñol ―com molts 

intel·lectuals catalans anaven fent, un rere l’altre― elogià de manera encomiàstica els 

poemes de Cap al tard, tot afirmant que la grandesa i l’essència de la seva bellesa rau en 

l’ànima que hi batega, al marge d’escoles, la qual cosa palesa que “només n’hi ha una 

d’estètica: l’estètica de no tenir-ne”. Ben segur que el poeta mallorquí assaborí amb 

gran delit les paraules exquisides i encertades que Rusiñol li dedicava, perquè 

connectaven de ple amb les que Joan Alcover havia defenssat a  Humanització de l’Art 

(1904), on en matèria literària s’havia declarat “partidari de la llibertat absoluta”, perquè 

creia “més en els individus que en les escoles”. Santiago Rusiñol, amb l’eloqüencia i 

l’entusiame que li vessava per la punta de la ploma, anava dibuixant les qualitats 

poètiques que destil·laven els versos de Joan Alcover i exhortava els lectors perquè 

s’impregnassin del flamant lirisme que desprenia el llibre Cap al tard: 

                                                 
935 Carta d’Antoni Rubió a Joan Alcover (datada el 17 de març de 1909), dins Contribució a l’epistolari 
de Joan Alcover, op. cit., pàg. 53. 
936 Carta de Santiago Rusiñol del 29 de maig de 1909 a Joan Alcover. Santiago RUSIÑOL: “Epistolari”, 
Obres Completes (Barcelona: Editorial Selecta, 1976), pàg. 933.  
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“El gran poeta Joan Alcover, que fa poc ha publicat el seu llibre de poesies Cap al tard, ens ve 

a confirmar una estètica que ja sospitàvem: ens ve a dir, amb fets, és a dir, ens ve a dir amb versos, 
que només n’hi ha una d’estètica: l’estètica de no tenir-ne. 

Fa un quant temps que a casa nostra es pateix de manament. Tothom classifica, tothom mana; 
no hi ha escriptor que, agafant la ploma, no mani el que hem d’ésser, no marqui un pentagrama 
estètic, i pobre del que no el segueixi! S’ha d’ésser això, s’ha d’ésser allò. S’ha acabat el 
romanticisme. S’ha d’ésser parnassià fins a cert punt; s’ha d’estilitzar, no s’ha d’estilitzar; els 
versos han d’ésser de làpida, o de pedra picada, o de bronze, essent aixís que hi hauria una forma 
de dir les coses clares i precises només dient una cosa: els versos han d’ésser bons, i si ho són, 
siguin romàntics, siguin parnassians, siguin clàssics, estan bé, perquè són bons, per més que diguin 
les estètiques. 

Els versos de l’Alcover tenen això: que són bons i no són res més. Si els jutgem pel sentiment, 
direm que són sentimentals; si anem a la imaginació, direm que són quasi romàntics; si els 
amidem, direm que són clàssics; si els amidem més, que són parnassians. Però com que no els 
amidarem ni els retolarem, ni els examinarem, perquè quan veiem un tapís no en mirem el 
canemàs, sinó el seu aspecte plàstic, i en comptes d’estudiar llegim, i si llegint-los ens emocionem 
o ens donen la sensació de bellesa inexplicable que tenen les coses ben fetes, els tornarem a llegir, i 
els aprendrem a recitar, i quan una cosa entra al cor i el cor està de rebre-la, rieu-vos, caríssims 
amics, del que us diguin els preceptes: aquells versos tenen ànima; i uns versos que tenen ànima ja 
podeu dir que són bons, encara no ho manin les estètiques. 

En Joan Alcover té una cosa de la que no en poden dir res els llibres, perquè els llibres són per 
a ensenyar, i el que ell té no s’aprèn. Té l’instint del bon gust, té el senyoriu que han de tenir els 
sentiments quan es transformen en plàstics; té el do, té l’art i té el tacte, aquesta vergonya noble de 
dir tot el que es pot dir fins a la fita del bon gust; aquest no sé què inexplicable de saber fins a quin 
punt es poden obrir les portes dels sentiments amagats, i fins a quin punt han de cloure’s. Joan 
Alcover és això: un poeta que només parla quan té belles coses per dir-nos. 

Alcover no és, com diu en el pròleg, ‘d’aquells que es passen la vida composant-se els plecs de 
la túnica per afectar serenitat’. El que la sap portar, la túnica, només té que deixar-la caure, i els 
plecs mateixos ja prenen forma i es pleguen sempre dignament. I si Alcover sap portar-la, obriu el 
tom de Cap al tard i llegiu La Balenguera, La Serra, El voltor de Miramar, L’Hoste, La Relíquia, 
totes les elegies, les endreces; més ben dit, llegiu tot el llibre, i sentireu a dintre el cor aquest 
pessigolleig intern, aquest espurneig en els ulls, aquesta frisança benaurada que són les úniques 

senyals amb què es coneix un poeta, sigui de l’escola que sigui i digui el que digui l’estètica.”937 
 

Tots aquests prohoms de la intel·lectualitat catalana havien remarcat la presència 

d’unes mateixes coordenades poètiques en la poesia de Cap al tard i tots havien 

subratllat la fondària de les Elegies i la serenitat i l’equilibri de les Cançons de la Serra. 

Però, Joan Alcover també rebé les simpaties i les felicitacions d’alguns escriptors 

de fora de l’àmbit català, que sempre havien mantengut molt bones relacions. És el cas 

de Fréderic Mistral i de Marcelino Menéndez y Pelayo. 

El 23 de març de 1909 Joan Alcover enviava un volum de Cap al tard a Frederic 

Mistral, que portava una dedicatòria que resava: “A Mistral de qui Provença ha rebut la 

sobirania poètica del nom. L’autor.” Joan Alcover a la carta, que acompanyava el volum 

de poesies, s’adreçava al gran poeta de Mireio, amb l’esperit humil i amb la veu 

germana que escalfa un mateix ideal, perquè acollís el seu present poètic com un gest 

d’admiració sincera i una ofrena d’afecte i simpatia al poeta provençal, que per als 

                                                 
937 Santiago RUSIÑOL: Coses viscudes, dins Obres Completes, op. cit., pàg. 213-214. 
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poetes mallorquins era l’“encarnació viventa de la poesia”, un esperit germà escalfat per 

ideals comuns: 

 
“Honorable Senyor: Fa cinquanta anys viviu en plena immortalitat. 
Mes no’ns allunya de vos com un cruel enlluernament, el brill de vostra gloria.  
Quelcom de paternal y hospitalari aplega a l’entorn vostre l’innombrable munió d’esperits que 

veuen en vos la més alta encarnació viventa de la poesia. 
Ademés, els de Catalunya y Mallorca, ens sentim atrets a la vostra llar de Maiano, per 

l’escalfor de comuns ideals y els vincles de consanguinitat que perduren a despit de les fronteres. 
Per això, els nostres llibres, per poch que valguen, van a vos, humils i confiats, no sols com 

homenatge d’admiració, única y ferventa, sinó com ofrena familiar d’afecte y simpatia. 
Jo us prec que vullau acullir com a present d’un pais assoleyat per la mateixa llum del regne 

de Mireio, el petit llibre Cap al tard que us envia, besantvos les mans ab reverencia 

Joan Alcover y Maspons”938 
 

No debades aquesta admiració per l’autor de Maiano es fonamentava en certes 

afinitats poètiques i de sentiment envers la terra i la llengua, car un i altre amb la seva 

lira contribuïren a enaltir-la com a idioma literari. Hom ha assenyalat el parentiu poètic 

entre la visió lírica d’Alcover i la de Mistral, així com l’existència d’algunes analogies 

entre ambdós poetes, tant en els ritmes com en la concepció lírica del paisatge i de la 

seva gent. Nou anys més tard, el 1918, Joan Alcover convertí l’admiració que sentia pel 

poeta provençal en un elogi efusiu a la conferència La juventud de Mistral. 

La primavera de 1909 El Poble Català es feia ressò del poemari de Joan Alcover 

en la ploma de Manuel de Montoliu. El crític català endevinava dues categories de 

poetes que, a parer seu, tracen el nord de la poesia. En uns poetes predomina el “poder 

de creació” i en d’altres el “poder d’expressió”. Els primers aporten emocions noves a la 

sensibilitat humana. Els altres, encara que canten sentiments universals, “no aporten cap 

nova frisança, però expressen les velles d’una manera nova”, alhora que els infonen un 

alè de vitalitat i de joventut. Segons Manuel de Montoliu, el poeta creador i innovador 

s’avé amb el geni romàntic, mentre que el poeta que infon a la poesia un alè nou es 

correspon amb l’harmonia i la serenitat del món clàssic. Aquest crític veia la poesia de 

Joan Alcover immersa en aquesta segona categoria de poetes que parlen dels sentiments 

eterns de l’home amb una expressió nova, capaç de corprendre l’ànima del lector. 

Aquesta forma d’expressió vella i nova alhora és la que dóna a la poesia de Joan 

Alcover la categoria de clàssic. Montoliu, impressionat pels versos elegíacs de la poesia 

de Joan Alcover, l’endevinava com el paradigma d’un poeta nou que sabia cantar amb 

profunda sonoritat els temes de sempre, les antigues emocions del cor de l’home, amb la 

lira afinada de sonoritat expressiva, tot mantenint l’equilibri entre el vell i el nou. 

                                                 
938 Esborrany manuscrit de Joan Alcover [ARM-JA, 314]. 
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Afirmava que Alcover tot partint d’un vers de l’endreça L’hoste no havia comès el 

delicte punible “d’afegir a la lira la sèptima corda”, de què hom acusava Rubén Darío, 

perquè el poeta mallorquí havia tensat les cordes de la seva lira sense allunyar-se de la 

melodia clàssica. Vet aquí com Montoliu expressava aquesta visió amb aquestes 

paraules a les pàgines d’El Poble Català: 

 

...“si algun dels nostres poetes encarna plenament el tipus perfecte del poeta ab un poder eminent 
d’expressió molt superior al d’invenció, és en Joan Alcover. Ell realment ha trobat una nova y 
arrobadora sonoritat pera expressar els vells sentiments del cor humà. Ell ha fet realment [versos] 
nous sobre pensaments antics. Ell no ha comès ‘el delicte d’afegir a la lira la sèptima corda’, com 
ell mateix diu ab [la seva] gentilesa en l’hermosíssima poesia L’hoste. Però de les velles cordes 
d’aquesta lira nostra catalana n’ha sabut arrancar sons tant profonds, tant nous, tant inesperats, que 
de vegades, en un moment de sugestió, m’he arribat a demanar interiorment si aquella llengua 
divina de màgiques ressonàncies y de ritme corprenedor era la meva mateixa llengua catalana.” 

939 
 

Segons Manuel de Montoliu, la sonoritat i la musicalitat dels versos de Joan 

Alcover revelaven al món literari el poder líric i la bellesa d’una llengua catalana, 

que ara lluïa un esplendor i una vigoria que fins aleshores els poetes no havien 

mostrat als lectors, perquè no havien sabut tensar les cordes de la seva lira amb la 

intensitat i la cadència dels ritmes de Joan Alcover. Amb aquest do, gairebé màgic, 

de la llengua alcoveriana, Montoliu creia que Joan Alcover havia encetat un estil 

superior comparable a les innovacions que els poetes italians del dolce stil nuovo 

havien inaugurat amb la seva poesia: 

 
“L’Alcover ab la seva exquisida obra de poeta ha revelat al món una íntima, una secreta bellesa 

de la nostra llengua que fins ara ignoràvem. Tot un curs d’estètica llingüística brollaria dels seus 
versos davant del que tingués la perseverància de voler cercarhi’l secret d’aquesta música insinuant 
de flauta frígia que mena la dansa cadenciosa de les rimes y de les estrofes alcoverines. [...] El 
poder màgic, la virtut d’encís que té una llengua no’s pot haver revelat mai d’una manera superior. 
Y si se’m permet reproduir una vella frase, ell ha trobat en la seva llengua il dolce stil nuovo, ha 
revelat ab la mateixa forsa del Dant y dels trescentistes italians fins ont pot arribar la música y 

l’eufonia d’una llengua considerada generalment com dura y ingrata.”940 
 

 Manuel de Montoliu assenyalava les Elegies com les joies més preuades de Cap 

al tard, en les quals Joan Alcover es manifestava com un elegíac de tots els temps. 

Perquè en les sis Elegies el poeta feia rodolar les seves llàgrimes en una tendra melodia 

de versos decasíl·labs (de 5+5), que Montoliu, en comptar les síl·labes a la castellana, 

identificava amb versos dodecasíl·labs. A més a més, assegurava que aquesta 

musicalitat era única en la poesia del moment, només comparable amb la melodia dels 

                                                 
939 Manuel de MONTOLIU: “Cap al tard”, El Poble Català (5 d’abril de 1909). 
940 Ibídem. 
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rims d’Ovidi del llibre Tristia (I, 3) o del poema L’infinito de Leopardi. D’aquesta 

musicalitat que Joan Alcover havia sabut modular amb la seva lira, Montoliu 

assenyalava com a paradigma els versos de La Relíquia, Enyorança i La Serra:  

 
...“l’Alcover és el primer dels nostres elegíacs presents y passats de la nostra poesia renaixenta. 

[...] Les perles del llibre’s troben precisament en la secció que ha intitulat Elegies. Un plor 
dolcíssim y refrigerant com una rosada d’un matí de primavera, com una sacra unció imposada per 
una mà de sacerdotal dolcesa damunt el dolor del viure, flueix entre’l rodolar de perles dels versos 
dodecasílabs, tant característics y personals de l’Alcover, de les poesies La Relíquia, Anyorança, 
La Serra. Una melangia tota ovidiana plany ab una suavitat corprenedora al travers dels 

‘Pensaments, que volen com a caravanes 
de fulles empeses pels mateixos vents’, 

al travers d’aquella ‘melodia de tot lo qui mor’ que’l poeta sent vibrar tant intensament en els 
moments de gràcia de la seva vida de poeta. Realment no’s troba punt de comparació, al recitar ab 
sentiment la melodia, la veritable melodia d’aquests versos, sinó ab el suavíssim Cum subit illius 
tristissima noctis imago d’Ovidi, o aquell sublim: E il naufragar m’e dolce in questo mare de 

Leopardi.”941 
 

Manuel de Montoliu saludava la poesia de Joan Alcover, que venia a refrescar i a 

vivificar la lírica catalana del moment, que aleshores es complaïa amb la imitació d’un 

parnassianisme fred i preciosista, més atent a l’estil formal que al verisme i a la 

sinceritat de l’ànima. Perquè observava el crític Joan Alcover havia reprès la 

bandera abandonada del lirisme pur del romanticisme, que canta la bellesa immortal de 

les passions humanes, sense artificiositats ni càrregues inútils, ans al contrari el poeta 

s’endinsa de ple en les seves emocions i en els seus sentiments dolorosos:  

 
“Molt ens plau senyalar ab l’obra de l’Alcover un rejoveniment de la nostra lírica que saludem 

ab tota l’efusió del nostre cor. No és que volguem dir ab això que fora de l’Alcover la lírica 
catalana no tingui al present altres representants. Els nostres joves poetes, els de la nova plèiade, 
són una prova de que’l lirisme busca entre nosaltres noves vies y nous horitzons. Però aquesta 
plèiade nostra cultiva un lirisme barrejat de parnasianisme. Y lo notable del cas Alcover és que ha 
tornat a aixecar bandera en aquests temps darrers pels furs del lirisme pur, del lirisme d’oda y 
d’elegia, del lirisme que reivindica la bellesa immortal de les velles y eternes passions humanes 
sense refinaments més o menys postissos y sense preciosimes y fards psicològics; y no mirant 
aquest món de les passions desde una altura en l’actitut d’un déu impassible, sinó enfonsants’hi, 

amarants’hi tot en el dolor de l’existència.”942  
 

L’abril de 1909 Gabriel Alomar era a Madrid per preparar oposicions a càtedra, 

quan va rebre el volum de poesies de Cap al tard. El poeta mallorquí, que havia assistit 

a les tertúlies literàries de Joan Alcover i havia escoltat en primícies la lectura 

d’aquestes poesies, s’afanyà a mostrar la seva visió sobre el nou poemari en un article 

titulat “Al marge de Cap al tard”, que va aparèixer l’11 d’abril a les pàgines del diari El 

Poble Català. Gabriel Alomar recordava entusiasmat els capvespres dominicals del saló 

                                                 
941 Ibídem. 
942 Ibídem. 
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rosat del carrer de Sant Alonso, convertit en un petit Parnàs presidit per Joan Alcover, 

que hi llegia els seus versos i guiava el grup de joves poetes que hi acudien en corrua. 

Però, Gabriel Alomar no solament s’emocionava en evocar les vivències que havia 

experimentat al costat del nostre poeta, sinó que en la poesia alcoveriana albirava una 

cosa més profunda, com era haver sabut captar amb la seva lira l’ànima de Mallorca, 

atès que en els seus versos retratava l’essència de la terra mallorquina i el viure de la 

seva gent. Així les melodies de Cap al tard i de manera especial les Cançons de la 

Serra eren als ulls de Gabriel Alomar “la poetització de l’ànima de Mallorca” per 

l’essencial genuïnitat de la seva ruralia unida a l’elegància senyorívola de les seves 

estrofes. Perquè Gabriel Alomar endevinava que a Mallorca, perdudes totes les 

coloracions de ciutadania i de nacionalitat, l’essència de la pàtria antiga romania 

justament en la pagesia, com Frederic Mistral sabé plasmar l’ànima de Provença en el 

poema Mireio:  

 
“Hi ha en l’obra de l’Alcover, la poetisació de l’ànima de Mallorca en lo que té de 

consubstancial ab la terra, en lo que té d’independent dels habitants decaiguts, oblidadissos de la 
font catalana originària. Y per què, sobre tot, un ruralisme intens s’uneix a la gràcia patrícia de les 
estrofes? Perquè en els països qui han perdut tota noció de ciutadania y fins de nacionalitat, el reste 
darrer de la pàtria antiga’s sopluja a l’agombol de les pagesies, entre’ls ecos familiars de les 
montanyes, ont sembla que la bellesa de la nació morta posa un rastre amb la bellesa boscarola de 
les joves.  Així, per exemple, en la noble hermosura de la camperola Mirèio jo hi veig una 
pastora idílica unirse a l’idioma essencialment aristocràtic de la Provensa trovadoresca, avui 
desaparescuda sota l’invasió de la llengua d’oil. 

L’Alcover, doncs, representa a Mallorca la poetisació d’aquesta ànima catalana dispersa en 
l’emanació dels pins de la ribera, en el color rogenc y típic de les montanyes, en el fum dels 
formiguers, en la fortor de les garberes. Y la rotonditat de les estrofes, bessones ab el concepte, 
segella de classicisme mallorquí la concepció total. Sentiu bé l’armonia d’aquest vers, per 
exemple:  

 
   o la dolcesa 
 d’esser humil davant la porta closa? 
 

Aquesta aliansa de música y emocionalitat és, doncs, tot l’Alcover.”943 
 

 Gabriel Alomar assegurava que Joan Alcover havia sabut plasmar l’essència de la 

idiosincràcia mallorquina en els seus versos al marge de cap afiliació política 

catalanista, alhora que havia sabut elevar l’incipient regionalisme mallorquí a la 

categoria de nacionalisme català, exemplificada en les conferències i en els discursos 

que Joan Alcover va redactar al llarg dels seus dies. En aquest sentit, remarcava La 

Balanguera i L’Espurna com a poemes emblemàtics d’aquesta identificació simbòlica 

de poetització de la pàtria. Així veia La Balanguera com una representació de l’esperit 

                                                 
943 Gabriel ALOMAR: “Al marge de Cap al tard”, El Poble Català, núm. 1150 (11 d’abril de 1909). 
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de Mallorca, de la pàtria mallorquina, i L’Espurna com la flama que uneix dos pobles 

germans, Mallorca i Catalunya, que, units per la sang i per la llengua, formen una sola 

nació:  

 
“L’Alcover, qui no procedeix del catalanisme polític, ha sentit, ademés, la plena trascendència 

del nostre moviment. Y així com la seva poesia senyala una de les més fortes ascencions del 
‘mallorquinisme’ elevantse a ‘catalanitat’, així ell representa avui una de les integracions més vives 
de Mallorca en la maternitat de Catalunya. Tota la seva obra d’orador, obra admirable, va 
endressada an aquesta finalitat. 

La Balanguera, concreció tradicional de Mallorca, té per a mi proporcions com a de mite 
patriòtic, vigor de fisonomia visible y familiar. Y en L’Espurna he sentit jo vessarse tot el fervor 
del vincle esperitual entre Catalunya y Mallorca, encarnant una poesia que no té, en tal concepte, 

rival ni precedent.”944  
 

Gabriel Alomar, que havia assistit a la tertúlia de can Joan Alcover i havia vist 

com el poeta recitava complagut les primícies de la seva poesia, no es considerava el 

jutge més adient per fer-ne una valoració literària de forma neutra i objectiva, atès que 

la música dels versos del nostre poeta li era massa familiar per poder-se’n distanciar. 

 
“Una íntima y vella amistat m’uneix al nobilíssim autor d’aquests versos. Jo no sabria ferne un 

judici fred. Jo no alcansaria tampoc a dirvos fins a quin punt la meva ànima tremola al so de 
cada una d’aquestes paraules, com al record de l’amic qui les va dictar. Ara mateix, desde lluny, 
tot recitantles, escolto, en la fantasia, la recitació meravellosa que l’autor en fa, y sento el vers 
escandirse sonorament en la cadència de la veu rítmica. Jo he assistit a la germinació de quasi 
totes aquestes poesies. Jo he fruït de moltes d’elles, les primícies. Quasi diré que tal com anaven 
brollant de la font nadiva passaven a esser substància meva pròpria, y que sento com un orgull 
d’autor tot saborejant la carícia de la glòria qui avui les consagra.  Alguna d’elles, com El 
vianant, són tan consubstancials ab mi mateix que no sé llegirles sense que tot lo que jo en diria 

el meu ‘arc interior’ vibri al tacte de no sé quines mans incorpòries.”945 
 
  Joan Alcover també va rebre la felicitació de l’erudit Marcelino Menéndez. La 

carta que contenia les notes elogioses de Menéndez li arribà en dues ocasions: una, poc 

després d’haver aparegut el llibre, i l’altra, quan l’eminent santanderí ja feia un any que 

havia deixat aquest món de vanitats. Aquesta darrera fou enviada per Enrique, el germà 

de l’erudit, que, en descobrir-ne una còpia i pensar-se que Alcover no la coneixia, la 

donà a Antoni Rubió perquè la hi fes arribar. Aquest, el 7 de maig de 1913, la hi va 

trametre des de Barcelona amb aquestes paraules:  

  
“A pesar de l’ocupadíssim que estic avui, interrompo la preparació d’una lliçó de classe de molt 

compromís, per a trametre-li l’adjunta lletra del plorat Menéndez, que li durà com d’una veu 
d’ultratomba, accents d’emoció, i un tribut de justícia, que no dubto l’ompliran de goig i de 
recança. Jo no he vist mai judicades aquelles sentides Elegies seves, que jo no puc llegir sense 
calfreds i espaordiments, d’una manera tan fonda i tan intensa com ho fa aquella ànima superior i 
selectíssima, que era com un misteriós reflector de les més nobles vibracions. Ell entenia moltes 
voltes les nostres coses millor que nosaltres mateixos. La carta que el nostre malaguanyat amic se 

                                                 
944 Ibídem. 
945 Ibídem. 
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va descuidar de tirar al correu, o demanar que la hi enviessin, l’ha trobada el seu germà Enrique, 

entre els seus papers, i me l’ha tramesa, perquè jo la faci arribar a mans de vostè.”946 
 

 Fou així que el nostre poeta rebé per segona vegada la carta que l’eminent filòleg 

li havia escrit des de Santander el 15 d’octubre de 1909. El petit misteri que surava 

entorn d’aquesta carta duplicada ben aviat fou desvetllat per Joan Lluís Estelrich a les 

pàgines del diari La Última Hora, on la va transcriure amb aquestes paraules: 

 
“Mi querido amigo: He leído con sumo placer el precioso tomito Cap al tard, en que usted ha 

recopilado sus versos catalanes, así los de la juventud como los de la edad madura. En estos me he 
fijado principalmente. Conocía y admiraba a Vd. como poeta castellano de los más excelentes de 
nuestro tiempo, pero algo reservaba usted para la lengua nativa en el fondo de su alma 
sinceramente lírica, algo que reclamaba la expresión ingenua y directa que sólo puede lograrse en 
el habla conque a solas platica cada uno con su conciencia. En las Cançons de la Serra y en las 
Elegías encuentro lo más hondo del sentir poético de Vd., su intensa y personal emoción enfrente 
de la naturaleza, sus propios e íntimos dolores, que manan sangre todavía, aún después del bálsamo 
que sobre ellos ha derramado la mano casta y gentil de la Musa en tan buen hora invocada. Son 
páginas de noble y suave tristeza, que llaman a las puertas de toda alma honrada y la atraen con 
irresistible simpatía. Es una lamentación elegíaca que no se parece a otra ninguna, y da una nueva 
nota en el concierto dulcemente doloroso con que la poesía mitiga el infortunio humano. 

La interpretación del paisaje mallorquín en las Cançons de la Serra tiene un grado pasmoso de 
evidencia y novedad. La contemplación plena y objetiva de la naturaleza no se empaña nunca con 
recuerdos literarios, o los domina y hace olvidar; y el sentimiento es tan vivo, tan personal, que 
sería imposible falsificarlo. No parecen tales poesías un monólogo sino un diálogo continuo entre 
la isla y el poeta enamorado de ella. 

La técnica me parece exquisita en todo el libro, y de un buen gusto irreprochable, sin rendirse a 
temerarias novedades, sin exquivar legítimos progresos. Pero hace Vd. muy bien en no 
preocuparse de insustanciales artificios, y buscar la irradiación más pura del pensamiento poético 
en la forma nítida y correcta posible. 

Que no sea perpetua su infidelidad a las musas castellanas. Vd. que es catalanista sin 
exclusivismo, puede continuar siendo poeta bilingüe como hasta ahora lo ha sido, puesto que le 

sobran alientos para ello.”947 
 
 També el crític Joan Estelrich i Artigas, poc temps després de la mort de Joan 

Alcover, el 1926, perfilà a les pàgines de la Revue Bleue la impressió que li mereixia 

l’expressió poètica del nostre poeta, a qui albirava vestit d’austeritat poètica, de rigor 

formal i de sobrietat expressiva en constant anhel de perfecció i d’autoexigència. Una 

perfecció que segons Estelrich no admetia cap negligència no sols en la seva obra, 

sinó tampoc en cap gest de la seva personalitat; i, malgrat la seva dissort, s’aferrà al pal 

de la resignació sense caure en la deixadesa; igualment com tampoc no deixà traslluir, a 

mode de confidència, cap de les seves conviccions més íntimes, ni els seus dubtes ni la 

seva desesperació: 

 
“Bien qu’enfermé, comme le vautour de Miramar, auquel il voulut se comparer, il ne pouvait pas 

cacher les signes de grandeur qui étaient en lui. I était un gentlemen par la lignée et par l’âme. S’il 
                                                 
946 [ARM-JA, 417]. 
947 Marcelino Menéndez y Pelayo: carta transcrita per Joan-Lluís Estelrich, a l’article signat amb el 
pseudònim ESPINILLA: “Menéndez y Pelayo y Juan Alcover”  La Última Hora (12 d’abril de 1921). 
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laisse bien des choses pour écrire, c’est qu’il tenait à limiter son champ d’action et qu’il aspirait à 
la perfection. Il ne voulut profiter de rien qui ne l’intéressât très vivement. Il fut un homme 
équilibré, non pas par un éclectisme conciliateur, mais par une supérieure harmonie. Il fut exigeant 
pour lui-même, et pour les autres, ainsi que l’ont été tous les purs poètes et tous les caractères 
austères. Il désira que tout le monde pût se perfectionner et s’il exprima parfois des plaintes, ce fut 
pour regretter qu’un poète très doué négligeât des thèmes d’envergure ou qu’un critique avisé 
n’osât dire toute sa pensée. Bref, nous ne lui avons pas connu de défaillances intellectuelles; des 
premières poésies castillanes aux dernières études et épigrammes, sa force, sa profondeur et son 
humanité allèrent toujours en croissant. Il n’était pas possible de l’éblouir avec des trompe-l’oeil ni 
de le séduire par des flatteries; il ne fut accessible qu’à la conviction solidement raisonnée. Après 
ses malheurs [...] il conservait toute sa sérénité sans se plaindre. Il avait la résignation, mais il 
n’avait pas un geste de lassitude. Malgré son austérité et sa sobriété, ses passions concentrées 
jaillissaient parfois dans des apostrophes foudroyantes d’indignation. Alors, dans son visage 
énergique et pâle, ses yeux noirs brillaient comme ceux d’un aigle. Mais il ne se dépensa jamais 
dans des confidences sur ses doutes ou sur ses convictions les plus intimes, sur sa tranquillité 

d’esprit ou sur son possible désespoir”948... 
 

                                                 
948 Joan ESTELRICH: “Un poète catalan: Joan Alcover”,  Revue Bleue. Revue Politique et Literaire, núm. 
10 (1926), pàg. 304-305. 
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JOAN ALCOVER I ANTONI MAURA ENTRE LES CLARORS I LES PENOMBRES DE 

1909-1918 

 

Antoni Maura tornà a ocupar la presidència del Govern el 25 de gener de 1907. 

El polític mallorquí negà l’esperit del catalanisme i s’enfrontà a qualsevol regionalisme 

que segons el seu pensament posàs en perill la unitat d’Espanya. Malgrat tot 

impulsà una llei que intentava descentralitzar els ajuntaments i les administracions 

locals, en les quals, gràcies a l’empenta de Prat de la Riba, contemplà les 

mancomunitats. Així s’alineava amb els sectors més moderats de la Lliga Regionalista 

de Francesc Cambó. L’acostament d’Antoni Maura al catalanisme moderat de Francesc 

Cambó i de Prat de la Riba es degué, en bona part, als vents favorables que bufaven des 

de Mallorca, empesos pels llaços d’amistat que l’unien amb Joan Alcover i Miquel dels 

Sants Oliver, segons manifesta Gregori Mir: “no hi ha dubte que determinats 

plantejaments de Maura s’expliquen, en bona part, a través de Mallorca i de 

personalitats com Joan Alcover i Miquel dels Sants Oliver.”949 Tanmateix, Joan 

Alcover amb el temps descobriria que el seu amic polític s’allunyava de l’essència de 

l’esperit catalanista. 

Per aquelles saors, arran de les eleccions generals de 1907, Antoni Maura havia 

accentuat el seu conservadorisme i havia usat antics mètodes tradicionals caciquistes per 

obtenir una àmplia majoria. Amb aquesta pràctica aconseguí el descontent de l’oposició 

republicana, que augmentà quan intentà instaurar una llei antiterrorista i, sobretot, quan 

impulsà la intervenció espanyola al Marroc, on, des de 1902, Espanya tenia un 

protectorat. Amb les noves eleccions municipals de maig de 1909 la separació entre els 

conservadors i la resta dels partits es va consolidar i a l’Ajuntament de Palma es formà 

una aliança entre els liberals i els republicans, que lluitaren units contra els 

conservadors. A Barcelona, el malestar entre la població va créixer, quan el juliol de 

1909 es produïren els fets de la Setmana Tràgica, provocats pel fet que els reservistes 

catalans foren obligats a formar files per anar al Marroc, la qual cosa féu esclatar una 

revolta anarquista. El caos social esclatà com una bomba cega i destructora, que fou 

durament reprimida per Antoni Maura, davant els ulls atònits de la població. Enmig 

d’aquest clima de repressió, entre l’onada de foc insensat i de sang innocent vessada, 

l’oposició contra Maura va créixer exacerbada, àdhuc a Mallorca, quan el pedagog 

                                                 
949 Gregori MIR: Miquel dels Sants Oliver. �acionalisme i síntesi liberal-conservadora (1898-1919) 
(Palma: Miquel Font, 1993), pàg. 323. 
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Francesc Ferrer i Guàrdia fou condemnat a mort sense proves i afusellat l’octubre de 

1909. “La Setmana Tràgica suposà una inflexió en el maurisme mallorquí més tolerant”, 

encara que el bisbe “Pere Joan Campins donava suport a Antoni Maura i a Juan de la 

Cierva en aquella hora difícil, però també hagué d’assumir el fracàs de bona part de les 

il·lusions que havien depositat en el regionalisme i en l’apropament a la política 

maurista.”950 Aquest fet tràgic donà ales als grups més reaccionaris per estimbar els 

ideals del bisbe Campins, de Joan Alcover i de Miquel Costa, entre d’altres. La Setmana 

Tràgica, però, va sacsejar seriosament l’esperit sensible dels poetes catalans, com Joan 

Maragall, que, colpit per aquella tragèdia, se’n féu ressò als articles L’iglésia cremada i 

La ciutat del perdó, o Miquel Costa i Joan Alcover, que es ressentiren profundament 

d’aquest fet cruent i sanguinari. Miquel Costa, davant la profanació de temples i de 

convents que dugueren a terme els anarquistes, el 3 d’agost comentava a Joan Rosselló 

de Son Forteza la impressió amarga que aquest fet li havia produït: 

 
“¿Has vist quin soscaire desolador això de Barcelona? ―Pobre cap i casal de Catalunya!― Lo 

pitjor és que davant molta gent se converteixen en recriminacions a la Ciutat el atropells de què 
ella és víctima...  

Hi ha tanta gent qui no sap... ¡I qui no vol distingir! ― ¡Déu no ens desempari!”951 
 

Encara uns dies més tard, el 22 d’agost de 1909, quan feia poc que s’havia mort 

Mateu Obrador, Miquel Costa explicava a Antoni Rubió que les llàgrimes de la seva 

mort no li foren amargues del tot, perquè li havien deixat un regust de tendresa 

consoladora, en morir com un sant―deia el poeta de Pollença. Però ben diferents eren 

els seus sentiments davant les morts violentes ocorregudes aquells dies insensats a 

Barcelona, que feien perillar tots els ideals nacionalistes i embrutaven l’ànima de 

Catalunya. Així d’esverat s’exclamava el poeta de les Horacianes pels fets de la 

Setmana Tràgica: 

 
“Ben distint és el regust d’un altre dol que entristeix la teua arribada: l’horror i la vergonya de 

la setmana sacrílega, estigma de Barcelona. ¿A on som? No sols és abominable lo que han fet les 
turbes d’incendiaris profanadors i lladres, sinó lo que ha deixat fer una ciutat de 600.000 
ànimes... 

Ja sent totes les excuses; però totes, per més valedores que sien, no compensaran la decepció 
rebuda de propis i estranys. ¿Com demanar autonomia en nom d’un poble qui se declara sense 
pàtria? ¿Com predicar cultura des d’una població qui és mostra bàrbara sense grandesa tràgica, 
amb la baixesa sols pròpia del seu blasfemar? ―Ah! No cregues que jo vulla afligir més els bons 

                                                 
950 Vegeu Pere FULLANA I PUIGSEVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit, pàg. 
184. 
951 Carta de Miquel Costa a Joan Rosselló de son Forteza (datada el 3 d’agost de 1909). Miquel COSTA I 

LLOBERA: “Epistolari”, Obres Completes, op. cit., pàg. 1124. 
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fills de Barcelona. És que em consider com un d’ells, i sent com si fossen meues llurs ferides. Jo 
l’he estimada tant aqueixa bellíssima ciutat, jo confiava tant en la seua força i en ses glorioses 

destinacions!... Que Déu hi posi remei, que aquest remei haurà d’esser com un miracle.”952  
 

  Joan Alcover, que era a Manresa quan es produïren els fets tràgics de Barcelona, 

no solament sentí l’esqueix violent, obert en el cor de la Ciutat Comtal, com quelcom 

d’íntim, sinó que visqué uns moments de llarga angúnia lluny de la seva família, sense 

poder comunicar-los que no temessin per la seva persona, que el foc no l’havia ferit. 

Però la nit d’aquella setmana sinistra a Manresa el nostre poeta, aclaparat per aquella 

bogeria de foc i de sang, pensà en l’ànima de Catalunya, que tot just començava a 

caminar, en com podria guarir-se d’aquelles terribles ferides, que potser li impedirien 

créixer amb pacífica fermesa. Quan la primavera de 1912 Joan Alcover anà a Lleida per 

presidir-hi els Jocs Florals rememorà el trasbals que li provocaren aquests fets dissortats 

en el Discurs Presidencial, que pronuncià amb aquestes paraules davant aquell auditori 

de prohoms distingits i de gracioses lleidatanes: 

 
“En la setmana terrible de juliol de l’any 1909, jo em trobava a Manresa, incomunicat de ma 

família, i amb el neguit de pensar la inquietud que els meus passarien. Doncs, en la nit sinistra dels 
incendis, enmig de tantes preocupacions, un pensament me dominava. ¿Com sorgirà d’aquesta 
commoció l’esperit de Catalunya, el nervi, la fe, la voluntat de prosseguir amb pacífica fermesa 
l’obra iniciada fa mig segle? ¿El problema català, desenfocat i entenebrit, no sofrirà un retrocés o 
una funesta desviació? I, en efecte, el desconcert momentani fou visible, i de llavis prestigiosos 
eixiren paraules d’amargor i defalliment. Passà la crisi, és cert, vingué la convalescència; però ¿qui 
sap si la confiança i el coratge necessari per les pujades aspres i difícils se mantindria sense els 

estímuls de l’entusiasme comunicatiu?”953 
  

 Tal com havia temut Joan Alcover, bona part de la confiança i del coratge que 

havia esperonat la societat catalana i els seus intel·lectuals a seguir pel camí del progrés 

i de la cultura es perdé entre el caos i l’anarquia d’aquells dies turbulents. Perquè la 

Setmana Tràgica havia sembrat el dolor entre la població catalana i també havia 

escampat un raig de desesperança en el cor dels poetes mallorquins, com Miquel Costa, 

Miquel dels Sants Oliver i Joan Alcover. Per l’octubre de 1909 l’aire encara seguia 

tenyit d’un boirós desencís que abocà el país al marasme d’una profunda crisi política 

com a conseqüència d’aquests esdeveniments sagnants. L’execució de Francesc Ferrer i 

Guàrdia, acusat d’instigar la població a la revolta, arrossegà pel terra el prestigi 

d’Antoni Maura, que havia reprimit amb duresa la revolta de la Setmana Tràgica, i el 

seu govern es precipità cap a l’abisme. Al cap de poc, el polític mallorquí, en no tenir el 
                                                 
952 Carta de Miquel Costa a Antoni Rubió i Lluch (datada el 22 d’agost de 1909). Miquel COSTA I 

LLOBERA: “Epistolari”, Obres Completes, op. cit., pàg. 1124 
953 Joan ALCOVER: “Discurs Presidencial dels Jocs Florals de Lleida l’any 1912”, OC, pàg. 301. 
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suport del rei Alfons XIII, dimití com a president del govern. Joan Alcover, decebut per 

la tragèdia dels fets, durant un temps navegà a la deriva empès per l’atonia política i 

social que aleshores es vivia en la societat i, commocionat, escriví poc. Joan Alcover, 

que comprenia la situació delicada que vivia l’amic Antoni Maura, durant un temps no 

s’atreví a demanar-li cap favor ni tan sols per ell mateix. Aquest sentiment d’inquietud 

és el que el 15 de novembre d’aquell any va transmetre a l’amic Joan Lluís Estelrich: 

 
...“perdona que no haya contestado antes a la [carta] que me escribiste recomendando al 

magistrado poeta. Llegó en momentos que juzgué debían ser de grave preocupación para Maura, 
y aguardaba que la situación se normalizara para que mi tentativa le encontrara de buen talante. 
En esto, lejos de serenarse la atmósfera, fueron empeorando las cosas cada vez más... hasta la 
crisis. Si se tratara sólo de quedar bien, fácil hubiera sido recabar una contestación de Maura 
pedida con el solo objeto de que constaran tu deseo y el mío; pero como no sólo por ti, sino por 
tu recomendado, tenía yo verdadero interés en servirle, me propuse aprovechar la primera 
oportunidad para dirigirme a Maura en términos de eficacia positiva; y en esta actitud expectante 
me ha sorprendido la caída del Gobierno. 

[...] Envíame algo nuevo de tus traducciones de Goethe. Tengo viva curiosidad de ver alguna. 
Yo no hago nada por ahora. Estoy en un período de enfriamiento y de sopor a que han 

contribuido, supongo, las calamidades públicas. Dios quiera que, una vez repuesto del asco y del 

disgusto consiguientes, logre reaccionar.”954 
 

Arran dels fets de la Setmana Tràgica, Antoni Maura va perdre el suport de bona 

part dels mallorquins. Encara que Joan Alcover es mantengué fidel a Antoni Maura per 

l’amistat que l’unia, a poc a poc s’anà decantant del pensament conservador del polític 

mallorquí i a mesura que transcorrien els anys, s’aproximà al catalanisme polític de la 

Lliga Regionalista, de Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya, i de 

Francesc Cambó.  

Encara el juliol de 1911 Joan Alcover, des de Cor Marí de Gènova, s’escrivia amb 

l’amic Antoni Maura i sovint la seva conversa girava entorn de les lectures de tema 

històric: Maura s’interessava pels dos opuscles que Jovellanos va escriure sobre la 

Catedral i la Llonja de Palma, que Joan Alcover guardava a casa seva; i Joan Alcover li 

comentava els capvespres deliciosos que li proporcionava el llibre Carlos segundo y su 

Corte.955 Aquell any sembla que Antoni Maura s’havia replantejat abandonar el 

lideratge del Partit Conservador, car, arran dels fets de la Setmana Tràgica, se sentia 

traït pel Bloc d’Esquerres que s’havia format entorn del Partit Liberal.  

El 1912 Joan Alcover, quan anà a Lleida com a president dels Jocs Florals, deixà 

traslluir alguna simpatia envers la ideologia política de la Lliga Regionalista i de 

                                                 
954 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 696. 
955 Vegeu Carta de Joan Alcover a Antoni Maura (datada el 30 de juliol de 1911). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 730-731.  
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Francesc Cambó, que perseguia la col·laboració de Catalunya en els afers de l’Estat 

Espanyol. Joan Alcover, alineat amb el pensament del catalanisme conservador, 

assenyalà amb aquestes paraules l’evolució favorable que, al seu parer, havia 

experimentat la política espanyola envers Catalunya: 

 
“Fa vint anys ni el senyor Cambó, sense disconformitat dels catalanistes, hauria pogut parlar de 

la col·laboració de Catalunya en la política espanyola, ni el senyor Ossorio y Gallardo hauria pogut 
proclamar sense escàndol l’existència del catalanisme com una realitat que s’imposa als espanyols, 
àdhuc als catalans mateixos. Mes, ¿era aquesta la total empresa? En bona hora s’hagen acabat per a 
sempre els odis i les protestes i les mútues recriminacions de pobles d’una família solidaritzada 
pels interessos, per la sang, per les victòries, pels desastres, per les responsabilitats i per llargs 
segles d’història comuna. En bona hora quedi extingit el foc de la discòrdia, però no el foc de 
l’entusiasme. En bona hora s’acabin, si voleu, els cantors de Catalunya militant, però no els cantors 

de la Catalunya viva.”956   
 

Enric Prat de la Riba, després d’una llarga negociació, assolí la promesa de José 

Canalejas d’autoritzar una mancomunitat provincial, d’acord amb un projecte que 

s’estudià el 1911 i que se sotmeté a l’aprovació de les altres diputacions catalanes. Però 

a principis de 1912 Antoni Maura es va oposar “al projecte de Canalejas sobre les 

Mancomunitats. En el Partit Conservador, Ángel Ossorio defensava un apropament als 

nacionalistes catalans, a Cambó i a la Lliga, mentre un gruix rellevant del Partit no 

simpatitzava amb el catalanisme, entre els quals hi havia molts conservadors 

catalans.”957 Quan el 12 de novembre de 1912 es produí l’assassinat de José Canalejas, 

Alfons XIII no atorgà la seva confiança a Maura i designà el comte de Romanones com 

a nou cap del Govern, en contra de les aspiracions dels conservadors. Antoni Maura, 

desencisat per l’actitud del rei, a qui considerava poc apte per arbitrar aquella situació 

política, renuncià a mantenir les regnes d’aquell partit, cada cop més desdibuixat, i 

proposà a Dato i a Azcárraga la seva sortida com a líder del partit. Tanmateix, Maura 

rebé les mostres de simpatia i d’adhesió dels uns i el refús dels altres, que “no 

compartien la seva opinió, ni la seva postura personal.”958 Vet aquí que Joan Alcover, 

amic de tota la vida d’Antoni Maura, s’afanyà a manifestar-li el seu suport en aquestes 

hores baixesi, tot seguint les seves passes, a retirar-se de manera activa de la política 

darrera d’ell959, segons li digué el 4 de gener de 1913: 

                                                 
956 Joan ALCOVER: “Discurs Presidencial dels Jocs Florals de Lleida l’any 1912”, OC, pàg. 301. 
957 Vegeu Pere FULLANA PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 
191. 
958 Ibídem. 
959 Joan Alcover, en donar suport a Antoni Maura, rememorava els fets convulsos que conduïren al 
desencís de Maura i que s’iniciaren el desembre de 1912, quan Maura tenia preparat un nou govern, que no 
es va arribar a formar perquè Alfons XIII va preferir-ne un altre presidit pel liberal comte de Romanones. 
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“Mi querido amigo: no sé si es oportuno escribirte ahora, pero el corazón me impone decirte 

algo, para mi propio alivio, no para afianzar la paz de tu ánimo, que seguramente no es menester. 
Sin duda, el acto libérrimo de tu voluntad, recibido con sensación enorme (no tanta todavía 

como su trascendencia) responde a madura reflexión. Has pesado el pro y el contra, y al estimar 
llegada la hora en que ya ni sombra de vanidad cabía, te has decidido con perfecta tranquilidad 
de conciencia. 

Pero tal vez no te sea indiferente conocer la conformidad de tus amigos, en quienes el 
fervoroso afecto es garantía de leal franqueza. 

Tu resolución me parece, no sólo justificada sino impuesta por las circunstancias que se van 
sucediendo en España hace algunos años, y por la recta noción del patriotismo. Entiendo que si 
no hay que renunciar a toda esperanza y si de algo puede servir tu ejemplo extraordinario, es 
preciso que el país, privado de tú, aprenda a desearte y a conocer en el trágico vacío que dejas, 
cuanto ha perdido; ya que no ha sabido rendir a tu constancia heroica justicia bastante notoria 
para contrarrestar la pertinaz campaña de la demagogia y la corrupción y sus aliados más o 
menos conscientes. 

Alguien, republicano por cierto, ha dicho estos días en letras de molde, que no obstante las 
altísimas virtudes del hombre y el político, resulta inadaptado. 

Claro! En la inadaptación está tu gloria precisamente. Por esto se imponía, o mutilar y 
reblandecer tu carácter para amoldarlo a las impurezas de la realidad ambiente, y vivir al día, o 
recogerte dignamente con tu fuerza moral intacta, para que mañana la aproveche la nación si se 
da cuenta de que cunde en sus entrañas la podredumbre. Dios quiera que al volver a ti los ojos, lo 
haga en condiciones que te permitan acudir en su auxilio. 

Como yo soy de los que han tenido a honra y gala, en política y en cuanto con ella se 
relaciona, entregarte su vida entera sin otro objeto que secundar tu obra personal, excuso decirte 
que, retirado tú, yo me encierro en el más absoluto apartamiento, con una sola salvedad. Sean 
cuales fueren tus designios para lo futuro, querrás probablemente que tu hijo Gabriel, llamado a 
tan brillantes destinos, intervenga tarde o temprano en la política. Tal vez algún otro de tus hijos, 
si tiene análoga vocación, la siga también. Es posible que la colaboración de tus amigos en 
Mallorca les sea útil. Para este solo caso, yo les ofrezco la mía oscura y modestísima. Con la 
misma resuelta voluntad que he seguido al padre, estaré al lado de los hijos, y éste será el único 

vínculo que mitigue la amargura de tu apartamiento, si persistes en él.”960 
 

Fou així que Antoni Maura, en no sentir-se recolzat pel rei ni pels seus, l’1 de 

gener de 1913 presentà la seva dimissió com a president del Partit Conservador i 

renuncià a la seva acta de diputat. A Mallorca, però, els amics li feren costat i li 

reiteraren fidelitat absoluta. A Joan Alcover, li va doldre de manera especial aquella 

renúncia, perquè sense el timó de l’amic, sense la seva figura carismàtica endevinava el 

partit com un nàufrag perdut a la deriva enmig del mar. Així reunits en assemblea, Joan 

Alcover defensà aferrissadament el lideratge d’Antoni Maura al front del Partit 

Conservador, com una qüestió de confiança absoluta en la seva personalitat, segons li 

manifestà el nostre poeta en una altra carta que li envià l’11 de febrer de 1913: 

 

                                                                                                                                               
El gener de 1913 va ser ratificat cap del Partit Conservador, però l’octubre d’aquest mateix any Eduardo 
Dato va formar govern i es produí l’escissió dels mauristes respecte al gruix del Partit Conservador, que es 
mantengué fidel al nou cap. D’aquesta manera, Antoni Maura es convertí en el cap d’una dissidència 
conservadora important, però minoritària. A Mallorca, l’escissió maurista no es produí fins al 1914 i deixà 
en les mans dels partidaris de Dato la major part de la xarxa caciquil conservadora, si bé el prestigi de 
Maura feia que sempre fos elegit diputat. 
960 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura [JA-ARM, 303]. 
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“Mi muy querido amigo: Con viva complacencia he recibido tu carta del 9. Veo por ella que no 
erré al explicarme tu actitud antes y después de la asamblea de las minorías. En conversación con 
algunos íntimos, la califiqué textualmente con tus mismas palabras (permíteme la pequeña 
vanagloria): cuestión de confianza planteada al partido. Comprendo cuán a gusto hubieras quedado 
libre de la carga y cuánta virtud habrás necesitado para someterte de nuevo a su pesadumbre, una 
vez probada, aunque por un momento, la placidísima sensación del desperezo. El sacrificio añade a 
tus muchos merecimientos casi el de la santidad. Dios lo tome en cuenta para premiarte y volver 

los ojos piadosos a este pobre país.”961 
 

 Aquesta confiança de Joan Alcover i dels seguidors del partit a la figura 

d’Antoni Maura es manifestà en un acte públic a Mallorca. Quan arribà el solstici de 

l’estiu d’aquell 1913, els amics incondicionals de Maura a Mallorca, que el recolzaven 

en tot i per a tot, volgueren donar suport al seu líder amb un banquet que se celebrà el 

21 de juny al Teatre Balear. En acabar aquell àpat d’eufòria maurina, Joan Alcover, 

instat per aquells prohoms, sobretot pels més íntims, a parlar de l’amic polític que 

l’havia distingit com un els millors oradors d’Espanya, s’aixecà enmig d’una onada 

bulliciosa d’aplaudiments. Abans d’encetar paraules d’elogi a la personalitat d’Antoni 

Maura, que llavors passava per un període de calma tensa, Joan Alcover assegurà que 

aquell dia no tenia previst parlar del polític, perquè ja s’havia pronunciat en nombroses 

ocasions, segons digué: 

 
 “He hablado tantas veces del Sr. Maura que hoy me propuse abstenerme; pero llamados a 

decir algo los íntimos de siempre ¿cómo sustraernos al tema palpitante que ha constituido y 
constituye en España la obsesión general? ¿Cómo eliminar de nuestro pensamiento un nombre 
que sobre tocarnos tan de cerca, culmina y centellea con caracteres de fuego cada vez más 

formidables entre las sombras agitadas del espíritu público?”962 
 

Asseguts al menjador del Teatre Balear, que el poeta de manera irònica 

anomenà “pequeño rincón de la Monarquía”, assegurà que, atès que la veu dels 

mallorquins tendria poc ressò en la política general del país, valia la pena parlar només 

d’aquells aspectes que eren d’interès per als ciutadans de l’illa i centrar-se en les seves 

repercussions com a testimonis únics. Joan Alcover s’erigia en nom de tots els 

companys del Partit Conservador com a fidels seguidors de llur líder, atès que 

reconeixien tots els seus mèrits personals i la seva talla política, independentment dels 

càrrecs ministerials que havia ocupat. El suport que ara li manifestaven era un testimoni 

que ultrapassava la seva lleialtat, perquè no volien deixar de sentir la mà protectora 

d’Antoni Maura ni s’avenien a no ser representats per la fortalesa de la seva 

                                                 
961 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura (datada l’11 de febrer de 1913). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 731. 
962 “Discurs de Joan Alcover improvisat durant el banquet ofert a Antoni Maura el 21 de juny 1913 al 
Teatre Balear” L’Almudiana (22 de juny de 1913). 
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personalitat, que havia dut una certa estabilitat i progrés a l’illa. Així, amb la mirada 

estesa al públic i adesiara a l’amic, al líder d’un partit en qui tots confiaven de manera 

cega, Joan Alcover digué: 

 
 ...“no hay miedo que sea refutable nuestro testimonio. Si hombres hay de títulos probados contra 
toda sospecha de adulación, estos hombres están aquí, porque ¿cómo ha de suponerse influidos y 
deslumbrados por los altos prestigios de nuestro Jefe, a los que muchos años antes de la 
consagración externa, supieron afirmarlo resueltamente?  
   El Sr. Maura, Ministro de Ultramar, Ministro de Gracia y Justicia, Ministro de Gobernación, Jefe 
del Partido Conservador, dos veces Presidente del Consejo, preocupación de izquierdas y derechas, 
protagonista principal en el drama de la política española... suponed borrado todo esto, suponed 
que no ha llegado. Pues bien, para nosotros sería el mismo. 
   Debilidad mía será, tal vez, pero yo he de acusarme de ella. Cuando el Sr. Maura publicó, a 
principios de enero de este año, la carta y nota, recibidas con tan enorme sensación en el país, claro 
que no dejó de preocuparme y aún de quitarme el sueño la gravedad del suceso; pero lo que me 
hirió más en el vivo fue la renuncia del acta de diputado, y no me resignaba ni entendía que 
Mallorca debiera resignarse a que este vínculo quedase roto para siempre, y ya cavilaba yo de qué 
manera levantar en mi país esa protesta materna: ‘No, Sr. Maura, usted reflexionará, usted se 
quedará o no recogido en el silencio, usted abandonará o no la dirección activa del Partido 
Conservador, pero la representación de Mallorca no puede usted abandonarla, porque esta 
representación no interrumpida es algo ya como un crisma indeleble.’ (Ruidosos aplausos). 
   También yo quisiera dedicar breve recuerdo al episodio de la última elección provincial. 
Republicanos, jaimistas, liberales, se aliaron contra nosotros, y, al parecer, salieron de la lucha 
muy engreídos del provecho. Ni yo creo en la victoria, ni ellos tampoco. No es eso lo que me 
duele. Lo que me duele es el estímulo a cuyo calor fraternizaron, el íntimo regodeo ante la 
vislumbrada posibilidad de que el apartamiento momentáneo del Sr. Maura se convirtiese en algo 
definitivo. ‘¡Ah, por fin podemos hacer algo!’, dijo un personaje liberal, frase de ingenuidad 
encantadora que denuncia por sí sola un estado psicológico. ¡Rivalidad de género inconfesable, que 
estorbe una gran figura sólo por ser grande! (Grandes aplausos). 
   ¡Ceguedad inconcebible suponer que si el país quedase huérfano de don Antonio Maura, lo iban 
a pasar mejor esos liberales! ¿Pues qué se han figurado? ¿No saben que los amigos del Sr. Maura 
se han quejado más de una vez de la correcta parsimonia en el uso legítimo de su influencia, de la 
extremada escrupulosidad que en ocasiones convierte en motivo especial de respeto la condición 

del adversario?”963 
 

Per aquells dies de crisi política, generada anys enrere pels fets virulents de la 

Setmana Tràgica, Antoni Maura se sentia deslegitimat per bona part dels ciutadans, que 

l’increparen i el convidaren a retirar-se de l’escenari polític. L’odi i l’animadversió 

contra Maura ―segons Miquel dels Sants Oliver― era una forma específica d’odi 

contra Catalunya, que es va estendre arreu de l’Estat. Tots els enemics de Maura, que 

―segons Oliver― eren també els enemics de Catalunya, s’uniren sota la bandera de 

l’anomenat Bloc d’Esquerres, format per liberals, republicans i socialistes. Aquest front 

provocà la caiguda del govern conservador i deixà “Maura en solitari contra el Rei, 

contra Catalunya i contra bona part de l’opinió pública de l’estat.”964  

                                                 
963 “Discurs de Joan Alcover improvisat durant el banquet ofert a Antoni Maura el 21 de juny 1913 al 
Teatre Balear”, op. cit. 
964 Pere FULLANA I PUIGSERVER: ““Miquel dels Sants Oliver, Maura i el maurisme” a El caso Maura, de 
Miquel dels Sants OLIVER (Palma: Lleonard Muntaner, 1998), pàg.15. 
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D’altres, però, com Joan Alcover i els seguidors incondicionals de l’illa, 

orquestraren una campanya favorable a la personalitat del polític caigut per tal de 

refermar la continuïtat al front del Partit Conservador. Més enllà de l’amistat que els 

unia, Joan Alcover sabia valorar els aspectes positius que la benevolença d’Antoni 

Maura i la seva política havia significat per a Mallorca i per al conjunt dels seus 

ciutadans, atès que havia dignificat la vida política i la vida col·lectiva d’una illa 

sotmesa al caciquisme. Als ulls de Joan Alcover, Maura s’havia convertit en una mena 

de benefactor, que havia desplegat tots els seus béns sobre aquesta Mallorca endarrerida 

i políticament amorfa. Per a Joan Alcover era com si Maura hagués obert una mica la 

porta de la llibertat, com si hagués donat veu als ciutadans i els hagués deixondit la 

consciència adormida. Una mena d’heroi nietzschià que havia lluitat a tot vent per 

Mallorca, tot reivindicant els seus drets, cosa que Joan Alcover li sabia i li volia agrair 

de cor, perquè entenia que Maura havia dignificat la política d’aquesta illa mansa i 

submissa al poder estatal. Així, amb l’emoció als ulls i empès per aquesta certesa, 

afirmà: 

 
   “El Sr. Maura representa en Mallorca la dignificación política de nuestro pueblo. No es menester 
estudio muy prolijo de la historia contemporánea para evocar la imagen de lo que fue Mallorca y 
sonrojarnos de su mansedumbre: viejos quedan aún que lo recuerdan. No había elecciones sino 
simulacros, no había ciudadanos sino súbditos. Hay pueblos, inofensivos, sin voz ni voto ni 
espíritu ni nervio ni carácter, con los cuales para nada se cuenta como factores de la vida nacional. 
¡Cómo se encogen para acomodarse dócilmente en el encasillado, y cómo los ministros, 
agradecidos, premian la inhibición voluntaria de esos pueblos que no dan disgustos, con sólo pasar 
la mano por el vellón suave de sus lomos o colgar de su cuello, como esquila dorada, un título de 
fidelísimos. Levantar arcos de triunfo, agotar las flores y los recursos y sentir las entrañas 
conmovidas de gratitud cuando algún excelso personaje se digna a visitarlos: he aquí la única nota 
de civismo de que son capaces. 
   De esos pueblos fué Mallorca. Eran los tiempos clásicos de la adulación, de las intrigas, de las 
agencias, de las simonías, de los padrinazgos mantenidos con periódicos obsequios a manera de 
guirnaldas; del subir de las primicias hacia la corte y el bajar de los volantes hacia las oficinas; eran 
los tiempos en que el feliz descubrimiento de tal nodriza y de su conexión con tal dama, amiga de 
la amiga de otra dama, parienta de un Director o del Subsecretario, servía de resorte para lograr 
prebendas o volver una terna del revés. (Aprobación)  
   Cuando un pueblo, de conciencia dormida, abdica de sus atributos, con algo hay que suplirlos; y 
entonces la realidad es como una mujer cuyo marido tiene que poner en juego las artes 
proxenéticas para ejercer los derechos conyugales. 
   Así vivíamos, señores; y apareció el Sr. Maura en la escena política para contribuir como el 
primero a barrer estas vergüenzas. Claro que un país antes pierde que gana con la protección de un 
alto personaje indígena, cuando este personaje asume para sí el cacicazgo de todo el territorio; pero 
bien saben mis paisanos, y aún algunos lo deploran, que el señor Maura no vino a ser el gran 
cacique, sino la fuerza liberadora, el rescate de la ciudadanía, la defensa del derecho individual y 
colectivo; bien saben amigos y enemigos que la sombra del Sr. Maura en todas partes representa un 
freno contra posibles arbitrariedades, y al día que esta sombra desapareciera ¡cómo le echarían de 

menos los que le siguen, pero más todavía los que le combaten!”965 

                                                 
965 “Discurs de Joan Alcover improvisat durant el banquet ofert a Antoni Maura el 21 de juny 1913 al 
Teatre Balear”, op. cit. 
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Enmig del fulgor discursiu, Joan Alcover elogià la campanya a favor d’Antoni 

Maura que Miquel dels Sants Oliver havia orquestrat des de les pàgines de La 

Vanguardia, diari afí a la política conservadora de Maura i a la dreta de la Lliga, amb 

una sèrie d’articles titulats El caso Maura. Oliver, que havia intentat conciliar el 

catalanisme conservador de la Lliga de Catalunya amb el maurisme, hagué de defensar 

Maura contra l’actitud de Cambó, segons apuntà a La Vanguardia del dia 9 d’abril de 

1913:  

 
“Aún admitiendo la hipótesis de una desaparición de los actuales partidos, por agotamiento y 

rutina, el señor Maura individualmente considerado, es de los que han de sobrevivir porque no 
pertenece a la obra muerta sino a la sana y vital. Vendrán momentos de prueba, vendrán infalibles 
reacciones del espíritu público, vendrán decepciones y desengaños; y no sabemos qué 
presentimiento nos inclina a pensar que los mismos que ahora le atacan [a Maura] acabarán 
encontrándose con él otra vez y por convencerse de que él tan solo, en medio de las veleidades del 
mundo político español, ofreció un contacto firme, leal, inmutable a las aspiraciones de 

Cataluña.”966 
 

 Joan Alcover, aleshores arrenglerat al costat de l’amic defenestrat i vilipendiat, 

agraí la ploma afinada i la paraula didàctica de Miquel dels Sants Oliver, amb les quals 

havia sabut vindicar la dignitat de Maura i, amb gran mestria i talent, havia contribuït a 

recuperar el prestigi del líder del Partit Conservador apartat dels escenaris de la política. 

Així amb paraules agraïdes i fervoroses, el nostre poeta s’afegí a les expressades pel 

jove Bartomeu Fons en honor de Miquel dels Sants Oliver, que havia defensat el cas 

Maura, en un dels periòdics de l’illa. I, enmig d’aquell auditori de mauristes concentrats 

en el Teatre Balear, digué: 

 
  “Nuestro joven amigo don Bartolomé Fons ha dicho algo a que yo quiero sumarme 
expresamente. Ha tenido en sus labios expresión adecuada de la gratitud que debemos a un escritor 
insigne, honra de la prensa española, nuestro compatricio, don Miguel de los S. Oliver, por su 
campaña nobilísima en defensa y vindicación de don Antonio Maura, contra todo linaje de 
adversarios declarados o encubiertos, conscientes o inconscientes. Trátase de un caso que ofrece 
saludables enseñanzas. Yo no sé si algunos de vosotros os fijaríais en el dejo de amargura de un 
artículo que don Miguel S. Oliver publicó hace algunas semanas en La Almudaina, aludiendo a un 
grupo de jóvenes que incurrían en el grave pecado de inocular a nuestro pueblo el sentimiento de 
su personalidad, y gracias a ese pecado se les hizo poco menos que imposible la vida entre 
nosotros. Y sin embargo, el Sr. Oliver ha demostrado ahora que es un ejemplo vivo de esa escuela 
donde se aprende a combatir los falsos estados de opinión, esa escuela del espíritu regional, esa 

                                                 
966 [Miquel dels Sants OLIVER]: “De Barcelona–Comentario”, La Vanguardia (9 d’abril de 1913). 
Reproduït per Gregori MIR: Miquel dels Sants Oliver. �acionalisme i síntesi liberal-conservadora (1898-
1919), op. cit., pàg. 621. 
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escuela de civismo, de sinceridad, de justicia, de celo ardiente y desinteresado por la salud de la 

patria.”967 
 

En aquest discurs apologètic sobre la talla de Maura i sobre la ploma assenyada de 

Miquel dels Sants Oliver, Joan Alcover com en un acte de fe absoluta amb l’amic 

refermava la seva confiança en el polític defenestrat, en qui veia un líder indiscutible 

que patia els avatars tempestuosos de la política espanyola d’aquell moment de crisi. Tal 

era la figura d’Antoni Maura als ulls del nostre orador que entenia que àdhuc fora de la 

política encara era el blanc de totes les mirades acusadores, en les quals suscitava tot 

tipus de controvèrsies. Tanmateix, Joan Alcover creia que Maura n’havia sortit fortificat 

d’aquell mal pas, segons digué en aquest discurs improvisat durant l’àpat en honor al 

líder mallorquí. Immers en aquesta visió carismàtica del polític mallorquí, Joan Alcover 

anà resseguint totes les virtuts que havien caracteritzat la seva personalitat i com a únic 

retret que hom li podia fer no n’endevinava altre que el d’haver mantengut la 

independència de poders entre l’executiu i el judicial, basat en el règim de llibertat. 

Vegem amb quin entusiasme es pronunciava Joan Alcover davant aquell auditori del 

Teatre Balear, que l’escoltava amb la mirada atenta:  

 
    “Hemos pasado, y no sé si pasamos todavía, por un cielo tempestuoso; y si alguien creyere que 
las nubes de este período, cargado de electricidad, fetos [?], equívocos, facundias, confabulaciones, 
odios sectarios abajo, enfriamiento arriba... si alguien imaginase que todo eso se ha señalado por el 
menor síntoma de vacilación o flaqueza en nuestro ánimo, aquí está la contestación, en este acto, 
que es un acto de fe. 
    Pero si yo no participara de esta fe, si yo fuese un recién llegado a la política, sin historia, ni 
afectos ni compromisos, a punto de tomar posiciones donde mejor me pareciere, y empezase por 
examinar fríamente, como factores del problema, los hechos y fenómenos concordados, yo sacaría 
de este examen la misma convicción que tengo ahora; yo hubiera solicitado aquí por vez primera 
un puesto entre vosotros. 
    La explicación es bien sencilla. Es un hecho incontestable que desde 1909 toda la política 
española está vuelta de cara al Sr. Maura. Ordinariamente las oposiciones actúan en frente del 
poder, más agresivas y suspicaces a medida que el mando se prolonga, y basta los ministros dejar 
de serlo para tener asegurado cuando menos un período de reposo. Pues bien, contra el Sr. Maura, 
fuera de gobierno y voluntariamente alejado de toda aspiración a recordarlo, arreció la campaña, 
como si mantuviera en su mano, ya no el poder oficial, otro poder inmanente, de tal manera que 
gracias al Sr. Maura, blanco privilegiado, casi exclusivo de las hostilidades, los gobiernos han 
vivido sin oposición verdadera. ¿Y qué significa esto? Significa que el Sr. Maura salió y continuó 
sano, entero, pujante, con la integridad de su fuerza, patentizada en el asedio de sus adversarios, y 
no sólo en el asedio, sino en algún chispazo de sinceridad mal reprimida, que hace traición a los 
propósitos hostiles. 
   ¿Cómo lo soportan los adversarios? Ahí están periódicos, discursos y todo linaje de 
manifestaciones públicas y privadas. Enmudezcan los amigos, por un momento, y oigamos a los 
detractores. Todos a una, e incluso los más encarnizados, reconocen la recta voluntad, el 
patriotismo acrisolado, el espíritu de sacrificio y hasta los resplandores geniales de un 
entendimiento superior. ¿De qué le acusan, pues? ¿De reaccionario? Ya, ni eso; ya van cayendo en 
la cuenta de que ese tópico gastado no convence a nadie. ¿De algún error circunstancial? No lo 

                                                 
967 “Discurs de Joan Alcover improvisat durant el banquet ofert a Antoni Maura el 21 de juny 1913 al 
Teatre Balear”, op. cit. 
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tengo por imposible ni hemos de negar al Sr. Maura la falibilidad humana. Pero resulta que el 
cargo único consiste en la abstención del poder ejecutivo en un momento crítico, el respeto 
religioso a la recíproca independencia de los poderes, en que se basa el régimen de libertad. Dígase 
claro de una vez. El gobierno presidido por el Sr. Maura no quiso violar ese precepto de la 
Constitución: ‘a los Tribunales y Juzgados deben tener exclusivamente la potestad de aplicar las 

leyes en los juicios y jurisdicciones criminales.’ Tal es el agravio imperdonable. (Aplausos)”968 
 

Interromput per enardits aplaudiments que s’afegien als elogis maurins que sortien 

ben vitencs dels llavis del nostre poeta, aquest els prosseguí i arrodoní la pintura del 

polític amb algunes perles del seu caràcter que el definien com un heroi vitalista, 

nietzschià, o com la figura del guia de Carlyle, car Antoni Maura havia hagut de lluitar 

contra tots els embats i, enmig de la tempesta, s’havia afanyat contra tot vent per aixecar 

el país cap a un futur millor. Joan Alcover prosseguia el seu discurs i, sota el prisma 

d’aquesta idealitació, albirava com les qualitats de Maura, lluny d’empal·lidir-se, 

s’afinaven i cobraven més relleu a mesura que els enemics li llançaven el seu dard 

acusador. I, en aquest estat de coses, refermava la seva admiració i reiterava la seva 

amistat, que es remuntava segons deia a més de trenta anys enrere: 

 
   “[...] ‘Sí, hay que reconocerlo, declaran, es un santo varón, es una gran virtud, un gran carácter, 
pero su inflexibilidad solivianta, la rigidez de su ética lastima; es un hombre lleno de vida y ya 
parece un tipo legendario: no vive en este mundo.’ Esto dicen; y el observador desapasionado nota 
enseguida que la característica del Sr. Maura como hombre público es el vivir intenso; es todo lo 
contrario de lo que se ha llamado ‘el miedo de vivir’, es el ritmo brioso de la realidad que palpita 
en su verbo y en sus actos; y abrazado a la realidad, pugna por extraerla del mundo convencional 
que la sofoca, y ahí está felizmente la desazón de muchos, bien hallados con ese mundo 
convencional a cuya sombra perduran vicios, mixtificaciones y focos de pestilencia. 
    No hay más que averiguar. Por eso he dicho y repito que si yo no fuese amigo del Sr. Maura 
hace más de treinta años lo sería desde ahora, y lo sería cautivado por el relieve de su figura, no tal 
como resulta en los elogios de sus admiradores, sino tal como aparece perfilada, gravada, realzada 
por el brío punzante de la pasión enemiga. 
    Le seguimos unidos y compactos, absolutamente limpios de apetitos y ambiciones. Si fuésemos 
ambiciosos, ya sabemos cual sería la táctica mejor, ungirnos con el picante atractivo de la ilicitud, 
llamarnos radicales o conjuncionistas, y entonces para nosotros serían los arrumacos y las ofrendas 
y hasta nos daríamos en el tono de rechazar hasta la más alta magistratura parlamentaria. Pero poco 
nos importa que tarden las uvas cananeas. Preferimos nutrirnos de verdad, sabrosa como la flor de 
harina del desierto. 
   Estruendosísimos aplausos coronan el brillante discurso del Sr. Alcover siendo 

felicitadísimo.”969 
 

L’endemà, el 22 de juny de 1913, La Almudiana, que era un òrgan d’expressió afí 

al pensament ideològic del partit d’Antoni Maura, reproduí aquest discurs que 

pronuncià Joan Alcover en el Teatre Balear en el decurs del dinar-homenatge que els 

conservadors van dedicar al líder caigut. 

                                                 
968 Ibídem. 
969 Ibídem. 
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Tanmateix, malgrat les veus de suport dels bons amics de Mallorca, Antoni Maura 

renuncià a la direcció del partit quan el 13 d’octubre de 1913, Dato acceptà la 

presidència del Govern, oferta pel rei Alfons XIII. Així es consolidava la ruptura en el si 

del Partit Conservador entre els partidaris de Maura i els de Dato. Joan Alcover i els 

seus germans Josep, Pere i Antoni es mantengueren sempre fidels a l’amic Antoni 

Maura, al qual feren costat en tot moment, encara que la presència de Joan Alcover en el 

futur seria més d’afecte a l’amic de tota la vida que al polític bandejat. Fou així que 

Joan Alcover al poema Abigaïl, dedicat a Miquel dels Sants Oliver, al·ludí a l’amic 

caigut amb la metàfora de la persecució que David patí a mans del rei Saül. I, cinc anys 

més tard, encara commogut per les fosques nuvolades que Antoni Maura havia patit, 

Joan Alcover li dedicà l’Endreça a N’Antoni Maura, que serví de colofó del poema 

bíblic El ginebró.  

El gener de 1916 Joan Alcover va escriure a Antoni Maura en uns termes molt 

afectuosos i plens de bons elogis a la seva persona per impulsar l’amic a participar en el 

llibre que Joan Torrendell preparava, des de Bons Aires, per homenatjar el rei Alfons 

XIII, perquè volia que hi figuressin les veus polítiques més prestigioses que havien 

tengut contacte amb el monarca en el curs dels seus diversos governs. Joan Alcover, que 

s’adreçà a Maura amb l’apel·latiu de “Mi muy querido amigo”, per demanar-li 

col·laboració per al nou llibre de Torrendell, sempre fou molt respectuós amb la 

voluntat i les decisions de l’amic, com traspuen les paraules d’aquesta carta: 

 

“Me dice desde Buenos Aires Juan Torrendell que te ha remitido el libro Bélgica y que a 
semejanza de éste, pero con más escogida colaboración, prepara otro, muy lujoso, titulado Alfonso 
XIII rey de España, con motivo del homenaje que allí se le dedicará en mayo próximo, centenario 
de la independencia de la Argentina. Añade que ha pedido unas líneas a los más altos personajes 
políticos de España, tú el primero, naturalmente. Y temiendo que no le hagas caso, no por avaricia 
de un momento, sino por cualquier otro motivo, me pide que yo me asocie a su ruego. 

No tiene en cuenta el amigo Torrendell que si algún motivo te retrajera, yo sería el primer 
obligado a comprenderlo y respetarlo, y, si no hay tal inconveniente, huelga mi intervención. 

Pero, en fin, para poder contestarle ‘queda usted complacido’, me hago eco de su natural deseo, 
que yo comparto, porque si un párrafo con tu firma es apetecido y codiciado por todos, lo es 
especialmente por tu devotísimo amigo, que te abraza, 

Juan Alcover Maspons.”970  
 

Aquest afecte i aquesta admiració de Joan Alcover per Antoni Maura es 

mantengueren vius llarga estona. Tal era la confiança i la complicitat entre ambdós 

amics que el polític, en no poder assistir a Palma per parlar sobre temes de Dret 

                                                 
970 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura (datada el 19 de gener de 1916). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 732-733. 
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mercantil, confià els folis que tenia escrits per a exposar aquesta conferència davant 

l’auditori del Círculo de la Unión Mercantil al poeta amic per tal que hi posàs la seva 

veu. Fou així que Joan Alcover la nit del 2 de juny de 1916 va complaure Antoni 

Maura: assistí al Círculo de la Unión Mercantil, on va llegir amb gran agilitat el discurs 

sencer que Antoni Maura havia elaborat per dissertar en aquest auditori mallorquí. 

L’endemà, després d’haver donat veu al parlament de Maura, Joan Alcover el felicità 

pel domini dels temes tractats i li comunicà l’entusiasme en què les seves paraules foren 

acollides pel públic que assistí a l’acte: “Te felicito con entusiasmo. Es prodigioso el 

dominio y la familiaridad con que tratas una materia tan ajena al parecer a tus estudios 

de predilección. Lo afirman así especialistas con quienes he tenido ocasión de 

hablar.”971 

Mentre s’intensificava l’admiració que Joan Alcover sentia per l’amic, 

empal·lidia la seva afinitat ideològica amb el polític. A mesura que s’escolaven els 

anys, l’esperit de Joan Alcover, encara que navegava entre dues aigües, trobava més 

aixopluc en el si del catalanisme polític de la Lliga Regionalista de Prat de la Riba i de 

Francesc Cambó que en el partit d’Antoni Maura. Empès per l’onada del nacionalisme 

català, el 1916 Joan Alcover, acompanyat pel republicà federalista Lluís Martí, 

s’entrevistà amb Prat de la Riba per mirar de crear a Mallorca un partit de color 

republicà i regionalista, a l’estil de la Lliga Regionalista de Catalunya.  

 Un any més tard, el juliol de 1917, naixia el Bloc Assembleista, fruit de la crisi 

dels partits de la Restauració, que propugnava l’autonomia i rebutjava el caciquisme. I, 

a finals de 1917, sorgia a Mallorca, a imatge de la Lliga, el Centre Regionalista, el qual 

fou presidit per Guillem Forteza Pinya i defensà una autonomia municipal i regional, tot 

reivindicant la sobirania nacional dins d’un estat federal ibèric. Aglutinà els sectors 

intel·lectuals de la Mallorca del 1917 i La Veu de Mallorca esdevingué el seu òrgan 

d’expressió.972 Els portaveus del Centre Regionalista, amb el qual simpatitzava Joan 

                                                 
971 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura (datada el 3 de juny de 1916). Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 733-734. 
972 “Aquell any de 1917, un grup d’antics mauristes mallorquins, entre els quals hi havia l’arquitecte 
Guillem Reynés, juntament amb altres intel·lectuals regionalistes, s’aglutinaren entorn de La Veu de 
Mallorca (gener de 1917-març de 1919). Es presentaren a les eleccions municipals de Palma formant part 
del Bloc Assembleista i crearen el Centre Regionalista. Proper a aquest grup hi havia el també maurista 
Joan Alcover, el qual ja el 1916, juntament amb Lluís Martí, s’havia entrevistat amb Prat de la Riba per 
temptejar la possibilitat de crear un partit republicà regionalista. Per altra banda, una comissió del Centre 
Regionalista visità Cambó per tal d’aconseguir suport electoral en el seu intent de rompre el caciquisme 
hermètic illenc.” Vegeu Pere FULLANA I PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-
1925), op. cit., pàg. 209. 
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Alcover, es dirigiren a Maura perquè els afavorís en la idea de crear una mancomunitat 

balear.  

Poc abans de la creació del Centre Regionalista, per la primavera d’aquest any 

1917, Joan Estelrich s’havia posat en contacte amb Joan Alcover per induir-lo a 

participar en aquest nou grup de caire nacionalista, obert a tota casta d’idees ja fossin de 

dretes o d’esquerres, monàrquics o republicans. Joan Estelrich assegurava que s’hi 

adherien joves mallorquinistes i els homes de l’antiga Espurna, segons podem observar 

a la carta que envià per aquells dies a Joan Alcover: 

 
“Molt senyor meu i respectable amic! 
    Diumenge passat no vaig venir a ca seva amb els companys perquè m’havia resoltament 
decidit a enviar una prosa als Jocs Florals i només tenia aquell decapvespre per a fer-hi la darrera 
correcció. 
    Jo volia parlar-li personalment de l’assumpte que em mou a dirigir-li aquestes lletres; però els 
amics m’han dit que vostè no tornaria a Palma fins dilluns i per això m’he decidit a escriure-li. 
    És el cas que, d’ençà de fa uns deu dies, estic fent gestions amb alguns amics, per estudiar la 
manera de tenir constituït un centre mallorquinista, una mica incolor, a on hi pugui entrar gent de 
tota casta d’idees, per allà els començaments de l’hivern. Els catalans transeünts o residents aquí 
m’han promès tota la seva ajuda i han començada una llista d’adherits; d’altra banda, jo tenc la 
llista de la cinquantena de joves que es prestaven a formar una joventut autonomista; i a més hi 
ha els elements de l’antiga Espurna i els nous convertits, més o manco, a un mallorquinisme, 
també més o manco radical. 
     La societat se presentaria com a defensora dels interessos morals i materials de Mallorca, 
organitzaria conferències i altres actes i tindria una J[unta] Directiva per a prendre acords en el 
sentit esmentat. 
     És, a mon entendre, una cosa imprescindible que vostè, en primer terme, i en Lluís Alemany, 
per exemple, hi puguin ingressar i actuar sense comprometre’s gens ni mica; i, és per això, que li 
deman que sia servit de dir-nos, en quines condicions podria vostè formar part de l’Agrupació 
projectada. També, ja que no el podem veure personalment, li agrairíem que ens orientàs i donàs 
tots els consells que crega oportuns. 
     Demà, dijous, al vespre, mos reunirem alguns per a designar: 
      1ª Una comissió que presenti un projecte d’Estatuts.  
      2ª Una altra comissió que estudiï la part econòmica, detallant les despeses d’instal·lació per 
una banda i les despeses mesals o ordinàries per altra. 
      Amb cent o cent vint-i-cinc socis l’entitat podria anar molt bé. I confio que els podrem 
trobar. Ja en tenim uns setanta de probables. Bastaria, crec, una quota de cinc reals cada mes. 

      Les noves particulars que rebreu de Barcelona són molt alarmants.”973 
 
Immers en aquestes idees de caire regionalista i d’amor a la llengua catalana, a la 

terra i a la seva gent, Joan Alcover s’adherí a la publicació de la revista setmanal que, 

sota el títol de Mallorca, va sorgir el novembre de 1917 i va finir el juny de 1918.  

Mallorca havia nascut amb certa indefinició política i perseguia la recuperació de la 

identitat cultural i històrica de Mallorca com a principal objectiu. Aquesta revista de 

caire liberal i impregnada de pinzellades regionalistes, que fou impulsada per Emili 

                                                 
973 Aquesta carta apareix sense data. Però podem situar-la pels voltants de 1917, per l’al·lusió que l’autor 
fa a la voluntat de constituir un centre mallorquinista, de caràcter autonomista, que es correspondria amb el 
Centre Regionalista de Mallorca, el qual fou fundat a finals de 1917, sota la presidència de Guillem 
Forteza Pinya. [ARM-JA, 189] 
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Darder, Guillem Roca Waring, Antoni Pujol, Pere Garau, Josep Quiñones, Santiago Pi 

Suñer, fou oberta a totes les plomes que sentien amor a Mallorca. Joan Alcover s’hi 

adherí amb aquestes paraules, datades l’octubre de 1917, que van aparèixer al primer 

número: 

 
“Muy Sres. míos: los nombres de Vds. me inspiran firme confianza de que no habrá 

incompatibilidad entre el espíritu dominante en su revista y mi manera de apreciar los problemas 
más vitales de Mallorca. Siendo así, me propongo corresponder a su honrosa invitación con algo 
de mi escasísima cosecha literaria. 

Con tal motivo, tengo sumo gusto en ofrecerme de Vds. affo. y s.s. 

  Juan Alcover y Maspons”974 
 

Aquell 1917 s’apagà la veu d’Enric Prat de la Riba, que havia impulsat la 

creació la Mancomunitat de Catalunya i havia realitzat una tasca ingent de reconstrucció 

nacional, però havia deixat encesa la flama del catalanisme polític en mans de Francesc 

Cambó.  

Durant aquest període de 1917 el govern del país era dirigit per García Prieto del 

Partit Liberal, el qual no aconseguí superar les noves eleccions generals per encàrrec 

d’Alfons XIII. Antoni Maura, després de la crisi governamental de 1917, presidí el nou 

govern (març-novembre de 1918), format per conservadors, catalanistes i liberals de 

diverses tendències. Francesc Cambó, que ocupà el ministeri de Foment i Obres 

Públiques, aconseguí excel·lir en aquella conjuntura, malgrat les dificultats 

d’enteniment que hagué de salvar entre el Govern central i la Mancomunitat de 

Catalunya. Joan Alcover, que ja nedava de ple amb el cor i el pensament en les aigües 

del catalanisme polític, quan sabé que Francesc Cambó entrava a formar part del nou 

govern presidit per Antoni Maura, sentí vibrar una esperança novella en el seu esperit 

catalanesc. Miquel dels Sants Oliver, com un visionari, havia albirat aquesta nova 

aliança entre el polític mallorquí i Francesc Cambó, l’antic enemic que havia blasmat 

l’actitud d’Antoni Maura. I, ben aviat, quan tot just feia quinze dies que Francesc 

Cambó havia estat cridat per formar part del nou govern, el 5 d’abril de 1918 el nostre 

poeta s’afanyà a felicitar el nou ministre de Foment i Obres Públiques amb aquestes 

paraules, que traduïen un bell entusiasme esperançat davant aquell avenç de la política 

espanyola, que semblava havia d’afavorir les mancomunitats: 

 
“Amic i senyor meu: Seguint la meva costum, no he sigut dels primers a felicitar-lo, però sí dels 

més entusiastes. No era necessària la meua firma al peu dels milers de telegrames, perquè constés 
la meua gran satisfacció. No solament satisfacció per la seua entrada en el Govern, sinó per motius 

                                                 
974 Dins la secció “Como juzgan nuestra idea”, Mallorca, número I (8 de novembre de 1917), pàg. 2. 
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nombrosos que vénen ja d’enrera. Si els que seguim atentament les campanyes de V. li enviéssim 
l’enhorabona per cadascun dels discursos o dels actes que ens semblen un avenç formidable cap a 
l’ideal patriòtic, no pararíem mai. Fa alguns anys, quan titular-se cruament catalanista era quelcom 
subversiu, hauria semblat absurde lo que ara tothom accepta i reconeix com a legítim i necessari. 

Lluny de produir estranyesa que En Ventosa i En Rodes975 fossin cridats als consells de la 
Corona, era ja opinió vulgar que V. col·laboraria en la formació del Ministeri. Així fou, i va quedar 
demostrat lo que V. deia en el seu admirable discurs del Palau de la Música, anterior a la crisi: el 
fet de que dos ministres entressin i sortissin del Govern amb l’integritat del seu catalanisme. I ara 
és V. una de les columnes sense les quals no hi ha situació possible, i ademés En Ventosa va de 
bell nou a un lloc que les circumstàncies enlairen a la categoria ministerial. I tot això, notem ho bé, 
amb la conformitat i àdhuc l’aplaudiment general, com a cosa prevista, que respon a les 
palpitacions de l’hora. De manera que l’empelt del catalanisme en el règim pot donar-se per 
definitiu, i si no ho fos, si vingués alguna interrupció, ja els nous intents trobarien la terra molt més 
assaonada. I em sembla que la ràpida conquista és principalment obra de V. i del plorat amic Prat 
de la Riba. I jo que veig avui junts en el Govern presidit p’En Maura, homes de la meua especial 
predilecció, i amb això la comptabilitat d’elements nacionals que semblaven de fusió difícil o 
impossible, començo a creure conciliables, en la realitat, coses inseparables dins la meua 

ànima.”976 
 

El 1920, però, Joan Alcover ja s’havia decantat dels principis ideològics que 

guiaven les passes del seu amic Antoni Maura, segons digué l’11 d’octubre a  Miquel 

Ferrà. De tal manera que Joan Alcover no volia demanar cap favor, sobretot pels seus, a 

Antoni Maura per tal de no comprometre la seva integritat ideològica. Tanmateix, el 

poeta, que era home de generoses qualitats envers els amics, deixà una porta oberta per 

a complaure Josep Carner. Pel que hom dedueix d’aquesta mateixa carta, el poeta de Els 

fruits saborosos havia demanat a Joan Alcover que intercedís davant Maura per algun 

favor personal, probablement perquè l’afavorís en la seva carrera consular i diplomàtica 

que, per aquells dies, Carner ultimava. I així ho comentava a Miquel Ferrà:   

 
“Tendré gust especialíssim en complaure en Carner fins allà on pugue. Ja deu haver notat vostè 

que del meu maurisme a penes en resta algun petit residu. No ho he dit a n’en Maura, però no és 
dubtós que ho ha ensumat. Per això tenc resolt no demanar-li absolutament res, sobretot per mi o 
pels meus. Però com que no vull que en Carner m’acusi de tebior, li he enviada una carta per don 

Antoni. Ell mateix la podrà entregar (que és lo més convenient) o tirar-la al correu.”977 
 

A mesura que el cor de Joan Alcover envellia, el seu catalanisme s’anà revifant al 

llarg dels anys, encara que tenyit d’un cert escepticisme en veure que el seu ideal de 

pàtria no s’havia assolit amb la conjunció de Maura amb Cambó al govern de l’Estat. 

De manera que el 1921 arribà a confessar a Miquel Ferrà que no li il·lusionava gaire “la 

possible aproximació d’En Cambó i En Maura. ¿Vol dir que En Maura s’acosta al 

                                                 
975 Joan Ventosa fou ministre de Finances el 1917 i de Proveïments el 1918 i Felip Rodés fou ministre 
d’Instrucció pública el 1917. 
976 Carta de Joan Alcover a Francesc Cambó (datada el 5 d’abril de 1918). Contribució a l’epistolari de 
Joan Alcover, op. cit., pàg. 83-85. 
977 Carta de Joan Alcover a Miquel Ferrà (datada l’11 d’octubre de 1920). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 716. 
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catalanisme o que En Cambó se’n desvia? En tot cas, més val així; sempre és un consol 

que la distància espiritual amb els meus amics polítics s’acursi un poc.”978  

 
LES RELACIONS EPISTOLARS DE JOAN ALCOVER AMB EL SEU FILL GAIETA 
 

L’octubre de 1908 Gaietà Alcover Pujol encara estudiava a Barcelona. La tardor 

d’aquest any es va matricular de les assignatures que li mancaven, algunes de tercer i de 

quart curs. Joan Alcover, que vetllava de Mallorca estant les passes del seu fill per la 

Universitat Politècnica de Barcelona, volia saber en què Gaietà esmerçava el temps i els 

doblers. Fou així que el 5 d’octubre, Gaietà Alcover Pujol explicava al seu pare la 

relació de les assignatures i de les hores de classe.979 

Però el jove estudiant Gaietà Alcover Pujol, que llavors tenia vint-i-tres abrils, 

havia caigut, com antany el seu pare, en la xarxa de l’Amor. Feia temps que havia 

conegut Magdalena Miquel, una jove mallorquina de qui s’havia enamorat de manera 

abrandada. El fill de Joan Alcover havia perdut la serenitat i la quietud per la que, amb 

el temps, seria la seva esposa, però no sabia com dir-ho al seu pare. Tanmateix, malgrat 

la veneració, el respecte i la distància que marcava la relació paterno-filial, el jove 

Gaietà pensava que l’esperit sensible i delicat del poeta bé havia de comprendre la febre 

amorosa que l’abrusava i el seu desig de casar-se. La primavera encara atià més l’ardor 

del jove Gaietà i el 22 d’abril de 1909 es decidí a obrir la finestra del seu cor al seu pare, 

que endevinava comprensiu i clarivident, dolç i assenyat: 

 
“Querido padre:... 

                                                 
978 Carta de Joan Alcover a Miquel Ferrà (datada el 27 de febrer de 1921). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 718. 
979 “Querido padre: le incluyo por separado, en la presente el cuadro de las asignaturas, con las horas de 
clase, los profesores y el nombre, entre paréntesis, con que solemos designarlas. Como verá son ocho; la 
que me queda del 3r curso y todo el curso 4º; pero aunque sean ocho no es tan pesado como parece. Hay 
una asignatura, la de Máquinas que por el profesor es de las pesadas de la carrera; hay la que me queda que 
también lo es, aunque como comprenderá se aminora mi trabajo en ella; las demás no lo son; la Economía 
Política y la Metalurgia apenas (tal como por nosotros son estudiados) merecen el nombre de tales. El 
curso de proyectos consiste en dibujar  uno  en casa durante el curso  y uno de examen en la Escuela, se 
copian y en caso necesario se encargan. 

En cuanto a las horas de clase, como puede ver, tengo ocupados todos los días de las ocho a las once y 
de las dos y media a las cuatro; unas desde las cuatro a las cinco y media tres días de la semana. 

La hora de Orgánica (alterna) y la de Mecánica (diaria) son incompatibles, pero lo he arreglado de 
acuerdo con el Sr. Llatas, quien me ha dicho que vaya solo los días que no tengo orgánica y que no deje  
ningún día de prácticas. 

En cuanto a testos y programas iré comprándolos y pediré el dinero después, pues unos van saliendo y 
otros los adquiriré de compañeros. 

Pedí la mensualidad de 70 duros como el año pasado y seis pesetas para asistir al banquete de Alomar. 
Los primos no están aquí; Pepe no lo sé. Iré a verlo. 
Mande besos a todos y le abraza su hijo Cayetano.”  [ARM-JA, 71] 
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Ahora voy a escribirle sobre un asunto, que enseguida que lo lea va a comprender que vengo 
fluctuando hace mucho tiempo en la duda de hacerlo; a caso encuentre esta la más inoportuna de 
las ocasiones que podía escoger, por estar encima de los exámenes, pero no es así, pues que solo 
escribiendo es como consigo recobrar la serenidad que perdiera en la indecisión continua. 

Ya sabe que estoy enamorado hace mucho tiempo. No quiero hacerle protestas de la firmeza 
ni de la intensidad de mi cariño por esta muchacha, porque no creo que le guste el lenguaje de la 
sensiblería, y pienso que me sabe observar lo suficiente para haberlo comprendido mejor en su 
silencio, que los demás en su curiosidad. Me basta decirle que he encontrado en la satisfacción y 
correspondencia de este cariño, el tónico que ha cambiado completamente mi carácter, de blando 
y pesimista, en alegre y confiado. El resultado de mis exámenes (de junio) de estos últimos 
cursos, mucho mejor que el de los anteriores, lo atribuyo exclusivamente a este cambio. Pero es 
aún mucho mayor mi confianza en el porvenir, sin los obstáculos de ahora. No me hago grandes 
ilusiones; pero tengo la confianza en mi, suficiente para esperar un camino de dignidad y trabajo, 
que antes (se lo confieso) no esperaba, pues mi único gesto era levantar los hombros ante lo que 
hubiere de venir. Creo, ahora, que mi poder es suficiente para alejar de mi todos aquellos motivos 
de infelicidad que no sean por efecto de la desgracia. 

Pero en cambio de esta tonificación de mi carácter, de este bien que me ha hecho (que yo lo 
siento, dentro de mi, inmenso y inexplicable), me ha traído también dos inconvenientes, dos 
obstáculos a que me refería: Una distracción grande y asidua y un afán inmenso de acabar la 
carrera, el cual por su misma impaciencia y junto con su mucho de añoranza, no es un estímulo, 
sino una rémora. Yo creo que he adquirido mucha fuerza de voluntad, pero mientras tanto no me 
sirve sino para desear a [más]; puestos los ojos en el fin, me distraigo de los medios de 
conseguirlo.   

Estos deseos, y esta impaciencia han hecho nacer en mi la idea de que me conviene casarme; 
pienso que faltándome siete asignaturas, como me faltarán después de los próximos exámenes, es 
imposible, por desfallecimientos que se presentaran, que dejara abandonada la continuación de la 
carrera; y pienso que hasta la acabaría más pronto con seguridad, o al menos sacaría producto de 
ella más pronto.  En fin, infinidad de razones, en este momento desordenadas, me hacen creer en 
la conveniencia de dar un objeto y un método, sobre todo un método que sea definitivo a mi vida. 
Yo no dudo que sea posible que todas estas razones no sean sino engaños con que la pasión trata 
de imponerse. Por esto precisamente le escribo; por haberle escrito de esto, y para nada más; 
porque sentía necesidad, desde hace muchos meses de romper el silencio con V. sobre esto; 
porque veo claro [que] Vd. puede calmarme. Creo que es mayor mi esperanza en que me escriba 
una carta que me deje completamente calmado, que no en que me diga ‘cásate’. He buscado la 
tranquilidad de espíritu antes de buscar esto, pero ahora la considero necesaria, y no creo que se 
disguste porque le haya escrito. Nada más lejos de mi gusto que aquellos hijos que se complacen 
en mostrar, con sus padres, una confianza cercana a la sinvergüenza; pero no hay nadie con 
mayor sentimiento, ni mayor autoridad que V. para aconsejarme, y fuera de casa solo encontré 
frivolidad en los que de esto me hablaron.  Necesito hablar de ello en serio, y cuanto más mejor, 
porque he llegado a estar convencidísimo de lo razonable de mis juicios y necesito o bien 
realizarlos o bien que se me muestre su falsedad para estar libre de cavilaciones. 

No quiero trasladar la preocupación, desde mi espíritu al de V.; pero he de rogarle que tenga 
en cuenta las razones de orden sentimental, que aunque sea bueno no mostrarlas, no me 
avergüenzan sino todo lo contrario. 

El tío Pepe me mandó recado de que fuera a comer con él, pero no pude porque me esperaban 
en casa de Llandé; fuí y dejé recado; después no he podido verle. 

Besos a mamá y a los niños y le abraza su hijo que le quiere 
 Cayetano 

  Hoy he recibido su carta.”980 
 

Mes la confessió joiosa i confiada que Gaietà gosà manifestar al seu pare, en qui 

veia un guia espiritual, lluny de trobar la serenitat i el just discerniment, trobà l’enuig 

del poeta, segons es desprèn de la carta que Gaietà li envià el 29 d’abril.  Entre les 

paraules que el jove Gaietà li adreçà sura el disgust que li causà la notícia i el to 

                                                 
980 [ARM-JA, 71]. 
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d’indignació amb què Joan Alcover degué amonestar el seu fill, a qui veia inestable i 

ofuscat, inquiet i bellugadís, com ho havia estat l’avi Pujol, sovint impulsat a bastir 

castells d’arena enlaire. Tanmateix, el jove estudiant, que no albirava recollir cap enuig, 

ans al contrari, esperava trobar del seu pare belles paraules d’esperança i de conhort, 

intentà desmuntar cadascun dels arguments, amb què Joan Alcover havia procurat amb 

to contundent endreçar l’esperit somniós del fill i esbandir-li la idea de casar-se sense 

haver acabat la carrera. Gaietà Alcover s’afanyà a respondre-li amb gest humil i 

resignat. Però, encara que es confessava decidit a renunciar al seu somni de joventut, en 

el fons no acabava d’admetre les raons assenyades del seu pare, com s’endevina 

d’aquesta llarguíssima carta, espill del seu pensament retòric i un xic recargolat, que 

adreçà a Joan Alcover: 

 
“Querido padre: Veo que mi carta le sorprendió muy desagradablemente y siento haberle 

proporcionado este disgusto; pero puede estar tranquilo, porque sin su consentimiento, no de pura 
fórmula, sino nacido de un convencimiento absoluto de que por casarme no había de perder la 
menor cualidad moral, ni había de llegar al caso de arrepentirme del matrimonio, no he de 
pretender casarme; porque no quiero hacerle vivir a V. durante algún tiempo en la constante 
zozobra de temer que su permiso haya labrado mi desdicha. Quedará, pues, enterrado este sueño, 
que no llegó a ser propósito ni esperanza; y no tengo la tristeza de haberme tenido que desengañar, 
pues siempre he tenido mucho valor para toda clase de renuncias. 

No me crea tan desprovisto del sentido de la realidad, que no me hubiera expuesto yo mismo el 
meollo de los razonamientos que me hace. Comprendo que sin tener asegurado el porvenir es 
aventurado el casamiento; y si no lo creo temerario, es por la seguridad de acabar la carrera; pero 
no dejo de comprender que en esta seguridad hay mucho de subjetivo; y que por tanto no había de 
evitarle a V. una angustia especulativa de muchos meses. 

También había previsto el peligro de verme obligado a tener que buscar un destino; y para obviar 
el obstáculo principal que esto tiene, había resuelto, en mi fuero interno, que si llegaba el caso de 
que para casarme lo necesitara, tener sumo cuidado en no aceptarlo sino de tal naturaleza que la 
terminación de la carrera fuera necesaria para mejorarlo, sin abandonarlo; convirtiendo en estímulo 
la posesión de dicho empleo. En Barcelona no faltan de esta naturaleza; y el peligro que representa 
el tiempo que roban a los estudios, no es cosa apreciable; y aún los hay que sirven y ayudan. 

El ejemplo que cita de nuestra familia no es aplicable a mi caso; al hacer esta afirmación no 
pretendo quitar fuerza a sus razones, pretendo únicamente rechazar la comparación, porque creo 
que allí el factor principal de la desgracia está en la poca seriedad de la moral y del criterio de 
todos los de aquella casa; tenían que ser desgraciados por fuerza; y yo tengo el orgullo de no 
creerme comparable, y la satisfacción de que a mi novia no se la pueda comparar con nadie de 
ellos. 

Tiene Vd. razón al decir que nadie importuna nuestras relaciones; si alguien resulta importunado 
es la familia de mi novia, y durante los veranos lo resulta muchísimo por mi o por los dos; pero 
esto no es motivo para que haya podido sospechar ni recelar tan solo, que mis sentimientos revistan 
ni remotamente aspecto de congestión sexual. No se cuenta entre mis defectos el de la lubricidad, 
ni es la belleza de mi novia de la clase de las apropósito  para inspirar pasiones que tengan su 
origen  en los sentidos, sino que sus cualidades del espíritu están muy por encima de los físicos, 
para que los eclipsen hasta el punto de hacerlos olvidar. Si quisiera extenderme en explicar y 
excusar este estímulo mío de casarme tendré que entrar en un terreno de lenguaje impropio para 
hablar con V.; mejor para cartas de enamorados; ya bastante he tenido que hablar en un tono que 
no es el usual y al que siento haberlo obligado a descender, al propio tiempo que lo agradezco 
hasta un punto que V. no puede figurarse. Aparte de estos estímulos hay el de la idea que se había 
agarrado tenazmente de mi pensamiento: que cuando me case seré otro hombre; que seré hombre; 
como lo han sido algunos que conozco; que entonces se habrá acabado la molicie de estas vagas 
indecisiones, y esto es precisamente lo contrario de lo que  se aspira cuando se está dominado por 
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la pasión de los sentidos. 
Comprenderá que si le digo todo esto es únicamente para sincerarme, pues que no puedo seguir 

acariciando ilusiones, porque, repito, para casarme debería contar con su consentimiento más 
íntimo, con su bendición. 

Besos a mamá y a los niños y le abraza su hijo 

       Cayetano.”981 
 

Però la resposta de Joan Alcover contrarià els sentiments i els propòsits de 

Gaietà. Llarga estona pare i fill tensaren l’arc de les seves relacions, que mai no es van 

rompre, perquè Joan Alcover estimava el seu fill en silenci i Gaietà Alcover Pujol 

admirava el seu pare amb aquella tendresa i veneració que hom sol sentir pels grans 

homes plens d’humanitat.  

El fill petit de Joan Alcover i de Rosa Pujol estimava el poeta amb dolcesa filial 

i aquest segons es desprèn d’un dels seus Proverbis enyorava la seva “amor de 

pare”, que, a mesura que el fill creixia, es feia més gran i “més avara d’efusions”, 

perquè una estranya timidesa el retreia de grans efusions quan veia que els fills 

avançaven pel riu de la vida. El poeta estimava els seus fills amb l’ànima encesa, però 

un excés de pudor li vedava el gest i l’expressió d’amor paternal. Amb la mirada joiosa, 

els contemplava corprès i els observava en silenci, rere la finestra dels seus ulls, però no 

sabia per quin singular misteri “el fill que s’és fet gran ja no s’adona / de l’esguard 

paternal, que l’acarona / silenciosament, / com qui s’amaga de l’amor que sent.” Una 

vegada i una altra es demanava en els versos d’un dels Proverbis la causa d’aquest 

sentiment paternal i sovint maldava per endevinar l’enigma que abrigava, però no sabia 

per quina estranya timidesa o per quin insòlit pudor ell, que ja fregava la tardor 

capvespral, havia tancat el florir creixent de la seva tendresa en el fons de la seva ànima. 

Tanmateix, s’afanyava per escoltar la veu del seu fill Gaietà, ara que encara hi era a 

temps, ara que encara la mort no li havia arrabassat el darrer fill de Rosa Pujol, car 

recordava amb gran dolor els fills perduts, Teresa i Pere, sobre el “cos inanimat” dels 

quals havia vessat “els besos que de vius” no els havia donat. Joan Alcover, des de 

Mallorca, es desvivia per seguir les passes de Gaietà, per copsar el seu pensament 

inquiet i bellugadís, i per entendre el seu esperit sensible i emotiu. Dia rere dia, el poeta 

seguia per correspondència l’evolució dels estudis d’aquell fill que tenia somnis de 

cavaller enamorat. En cada carta que li enviava, el poeta embolcallava en el paper la 

seva ànima de pare afectuós i, amb paraula ferma i decidida, l’aconsellava i 

                                                 
981 [ARM-JA, 71]. Per mala sort, no hem pogut trobar cap de les cartes que Joan Alcover adreçà al seu fill 
Gaietà, que haurien estat d’un personal i haurien revelat aspectes de la seva personalitat com a pare. 
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l’amonestava perquè el dia de demà Gaietà fos un home de profit. Encara que per 

aquells dies encesos de primavera Joan Alcover havia de ser proclamat Mestre en Gai 

Saber, atès que també havia estat guardonat als Jocs Florals de Barcelona amb la Flor 

Natural pel poema A la vora del Tàmesi, no tenia cap delit d’anar a Barcelona per 

recollir el premi com si estàs aclaparat per un cert desencís, segons es desprèn de les 

paraules de Gaietà que el sol·licitava a la Ciutat Comtal amb insistència. Gaietà 

Alcover, capficat en els seus estudis de mecànica i de metal·lúrgia i empès per aquesta 

fermesa inamovible del seu pare, reclamava la seva presència i el seu consell en aquesta 

carta, que li envià el 4 de maig de 1909, la qual traspua la importància emotiva i 

intel·lectual que per a aquest fill, una mica confús i esgarriat, tenia Joan Alcover i la 

seva família: 

 
“Querido padre: He recibido su postal y ayer recibí su carta con un día de retraso. Me extraña 

que no sepa el día que va a venir, cuando el Domingo próximo es la fiesta de los Juegos Florales, y 
habiendo ganado la flor, sería raro que no contara asistir a ella. 

No se preocupe porque me haya quedado una cierta desilusión, consecuencia de haber acariciado 
mucho tiempo quiméricos proyectos; lo peor no es este dejo de amargura sino que, contra toda 
lógica y clara razón, me queda la creencia de que hubiera sido más hombre, mejor ante mi mismo y 
ante la sociedad; pero no dejo de comprender que esto pueden ser sutilezas de la pasión que trata 
de imponerse al criterio. La bondad y el cariño con que me trata, a mi y a mi estado de excitación 
en sus costas, son el mejor argumento de persuasión. Por un lado el inmenso deseo de realizar los 
sueños que he acariciado, y por otro la fuerza inestimable de sus razonamientos, y sobre todo de su 
cariño. Nunca he dudado, entre el camino de las pasiones o el del entendimiento, en seguir éste, 
pero queda el desencanto de no haber podido armonizarlos. Necesariamente, en el curso de mis 
estudios, he [de] tener fija la vista en el término, en detrimento del cuidado que debería poner en 
los obstáculos del camino; porque ahora, para mi, la carrera es el medio de conseguir la realización 
de mis aspiraciones de felicidad. 

Si no fuera por el examen práctico de Mecánica, cayendo el mal, caigo en dos asignaturas, 
tendría segura confianza de terminar la carrera en el próximo año, y entonces sería mucho más 
corto el tiempo de espera, pues que no creo que V. entonces tuviera inconveniente alguno en que 
me casara; pero este examen tal como hoy se presenta constituye un azar perfecto y como tal un 
miedo insuperable en todos los que cursan esta asignatura. 

En fin, veremos, faltan pocos días para que se descifre la incógnita en este punto. 
Espero que se decidirá a venir esta semana; para nosotros, sin V., [es] como si la fiesta no se 

hiciera. Los primos hasta esperan que mamá se decidirá esta vez a venir a presidirla. A mi, me 
gustaría mucho. 

Me alegro de que sea definitivo el alquiler de la casa de Génova; la prefiero en mucho a la otra, 
con sus papeles pintados y sus fantasías ornamentales. 

Besos a los niños y a mamá y para Vd. de su hijo que le quiere 

        Cayetano”982 
 

Gaietà Alcover, impulsat per la passió amorosa, anhelava aprovar les 

assignatures i desitjava amb fermesa acabar la carrera d’enginyer per poder-se casar 

amb Magdalena Miquel. Però Joan Alcover li aconsellava guiar-se amb el seny i 

l’instava a culminar la carrera abans de casar-se, perquè sense professió no podia formar 
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una família. Però el jove Gaietà, a qui l’amor  havia donat un nou sentit a la seva vida, 

no acabava de brillar en els estudis, potser una mica distret o capficat en la solució dels 

problemes de la vida domèstica. Així d’aclaparat, el 3 de juny de 1909 es manifestava al 

seu pare: 

 
“Querido padre: Anteayer salieron las listas del práctico de Mecánica, y en ellas estoy no 

admitido. Creía estar convencido de antemano de que así sería; pero por la sorpresa que me ha 
causado, veo que alguna esperanza tenía de aprobar. Este suspenso, o lo que sea, que para mi es 
más que suspenso, me llena de desaliento, y aún, cosa que nunca me había pasado, de ira; porque 
no es una asignatura perdida, sino tres; y es la imposibilidad de terminar la carrera el año que 
viene, y la continuación del plazo angustiosamente largo que falta para la realización de lo que ha 
llegado a ser mi único afán. Si hubiera obtenido entero éxito en este curso mi espíritu hubiera 
quedado completamente sereno para la espera, con el paso dado; ahora siento rebrotar todas las 
angustias de un límite incierto. Y hay otra cosa: Para no perder lo que sé de la parte oral de estas 
asignaturas, debería tener el valor de no ir a Mallorca estos dos meses de verano; pero debo 
confesarle que me parece superior a mis fuerzas; tanto es lo que, durante estos meses de exámenes, 
de pruebas y de nerviosidad, he deseado el baño de campo y de placidez de la próxima temporada 
en Génova. 

En fin, que esta exclusión del examen tiene sobre mi el valor de una catástrofe; claro que 
consecuencia de haber perdido miserablemente el tiempo en años anteriores de la carrera. 

El martes próximo empiezan los orales de metalurgia; yo creo examinarme el viernes. 
Besos a todos, y para V. de su hijo 

Cayetano”983 
 

Tal vegada, Joan Alcover, en llegir les cartes del seu fill, en les quals el jove li 

havia gosat obrir la finestra de la seva ànima i, tot respectuós, li demanava el consell 

paternal per avançar en les aigües de la vida, degué sentir com l’agredolç d’una antiga 

carícia es renovava en el seu cor empedreït. Potser en l’espill del fill Gaietà veié reflectit 

el seu esperit juvenil de quan era estudiant i vagava enamorat per Barcelona: recordà 

amb nostàlgia “quantes hores de febre, i de pontar-se” els seus “pensaments de foc 

damunt les ones”, havia cremat frisós d’abraçar la seva mare. Mes ara, amb el seny i la 

serenitat que li dictava la paternitat responsable, aconsellava a Gaietà contenir el foc de 

la seva passió i ajornar el matrimoni amb Magdalena Miquel per més endavant. El fill, 

bondadós i amatent als consells del seu pare, obeí amb el gest resignat, encara que la 

passió li bullia per les venes. S’examinà de Metal·lúrgia, d’Orgànica i d’Economia 

Política i començà a acariciar la idea d’un nou projecte, que l’il·lusionà i el tragué 

d’aquell ensopiment en què havia caigut. Gaietà Alcover Pujol exposà al seu pare el 

desig d’associar-se amb un amic seu, anomenat Bosch, per dur a terme la construcció 

d’una empresa de productes químics de sabons i líquids, que seria la seva via 

d’expansió professional. Joan Alcover assentí amb la condició que no abandonàs els 

seus estudis i àdhuc col·laborà amb una part econòmica, que havia de servir per bastir i 
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per escripturar l’empresa Bosch y Alcover, una indústria de Jabones líquidos y sus 

derivados ‘Heliosan’ ‘Seifol’, situada al carrer Aribau, 32. Així Gaietà Alcover Pujol, 

més il·lusionat perquè havia superat alguna assignatura, escrivia al seu pare el 9 de juny 

de 1909 amb aquestes paraules: 

 
“Querido padre: Estoy examinado con fecha de hoy, y aprobado definitivamente de Metalurgia; 

pronto me examinaré de Orgánica, y el 23 o 25 de Economía Política. 
Recibí la suya del 7. Efectivamente puedo en septiembre examinarme de las tres asignaturas que 

me quedan matriculadas, y pueden aprobarme; pero aún en este caso favorable no terminaré la 
carrera el año que viene; porque me quedarán, además de todo el último curso y la reválida, el 1º 
de Máquinas y el 1º de proyectos, que contaba aprobar este septiembre, para que me quedara 
limpio el último curso, con bastante probabilidad de aprobarlo entre junio y septiembre; mientras 
que ahora es imposible, cuando no por otra cosa, porque en un mismo curso, no quiere que se 
lleven los dos de máquinas,  su profesor. 

Para repasar es igual o mejor estar en Mallorca, no así para arbitrar recursos que pueda utilizar 
en el práctico de Mecánica; pero de todas maneras yo no podría quedarme, de modo que estudiaré 
todo lo posible, repasando asignaturas que son la base de esta, y luego, en todo caso vendré algo 
antes de los exámenes para cambiar impresiones. 

Una vez roto el silencio, que ante V. me contenía a no hablar de mi obsesión, no le extrañe que 
con demasiada frecuencia le hable de ello; porque no hay lugar para otra cosa en mis 
pensamientos; todo es ante ello secundario, y vivo contando los minutos de camino, sin que me 
distraiga nada, porque todo resulta transitorio. Esto no es precisamente serenidad de espíritu, lo 
confieso; pero es algo que llena, y hasta desborda; y lo considero mejor que mi indiferentismo 
absoluto de antes; aparte de que yo veo esa serenidad y esa libertad de espíritu como consecuencia 
de mi casamiento; de modo que es principalmente a ella a lo que aspiro. 

Es indudable que durante mi permanencia en Mallorca estaré tranquilo, y tendrá un paréntesis la 
agudeza de mi impaciencia; pero no dude de que cuando vaya a partir, renacerá esta obsesión 
considerablemente aumentada; esto es lo que me viene sucediendo hace más de un año. Esto es 
irremediable porque mi razón me basta para comprender, pero no me basta para refrenar el 
sentimiento, ni para darme la conformidad íntima; de modo que por más reflexiones atinadas que 
me hago, todo sirve para dar fuerza a mi pasión; los obstáculos que antes hubieran solo hecho 
encogerme de hombros, ahora se estrellan contra mi cabeza; este año de prórroga que me ha caído, 
difícilmente puede encontrar esperanza que lo contrapese; pues que hasta las pequeñas molestias 
que antes no reparaba con tal de vivir en Barcelona, ahora me parecen solo imputables a la vida de 
estudiante; hago montañas de granos de arena. Estoy en el caso del que se encuentra con un mal 
insufrible y con un camino incierto en el que puede encontrar obstáculos. Yo con gusto tomaría el 
camino desconocido, contando con la certeza de que soy incapaz de caer en ciertos extremos, que 
en otros compadezco más que desprecio; porque no son hijos principalmente de la falta de 
actividad contra el mal, sino de la falta de resistencia contra él o de la pobreza de criterio y de 
instinto para distinguir pendientes que llevan a estados de tolerancia consigo mismo, peligrosas 
para la propia convivencia. 

Besos a mamá y a los niños y para V. también de su hijo 

Cayetano”984 
   

El dia 3 de desembre Gaietà Alcover i el seu soci Bosch ultimaven els preparatius 

per a la constitució de la societat de la Industria Bosch y Alcover, tot seguint les 

indicacions jurídiques dels oncles notaris Josep i Pere Alcover Maspons, els quals en tot 

moment el van assessorar. Pels volts del 9 de maig de 1910 la societat, encara que no 

estava constituïda com a tal, començava a donar els seus primers fruits. La nova societat 

havia despertat tot l’interès del jove Gaietà: estava entusiasmat i àdhuc trobava que 
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aprenia més amb el negoci que amb la carrera. Tanmateix, havia assegurat al seu pare 

que no abandonaria els estudis i els acabaria.  

D’altra banda, Gaietà Alcover Pujol s’havia fet soci de l’Ateneu Barcelonès, 

avalat per Joan Torrendell. Al vespre ―deia al seu pare― assistia a l’Ateneu, on es 

distreia de les seves cabòries, car hi llegia el periòdic o escrivia cartes, però sobretot 

podia consultar la biblioteca, que estava ben dotada de les matèries que Gaietà cursava 

en la seva carrera i, en cas que algun llibre no fos en els prestatges, el podien demanar 

per als socis. El dia 10 de juliol de 1910, Gaietà Alcover tornava escriure des de 

l’Ateneu Barcelonès una carta al seu pare, en la qual de bell nou li parlava de les seves 

inquietuds i de les seves ànsies de casar-se, perquè ja no sols era l’anhel de viure amb 

amor sinó la necessitat de posar ordre en la seva vida solitària sota la diligència d’unes 

mans femenines que sabien agombolar-ho tot: 

 
“Querido padre: siento tener que hablarle nuevamente del estado de mi espíritu, con respecto a lo 

que va a leer; pero no creo que aunque el año pasado dejara por terminado este asunto se disguste 
ahora porque le hable de ello otra vez; no puedo estar más sin escribirle, por dificultoso que me 
sea, no pudiendo darle razones incontestables. 

No creo que ninguna persona con criterio viva fuera del mundo para lo que le interese 
verdaderamente. Digo esto porque no creo que le haya pasado desapercibido que no he enterrado la 
idea de casarme; para los demás mi actitud puede haber sido impasible, pero no para V. 

Tengo que confesarle que una neblina de desolación, más o menos intensa, ha obscurecido mi 
carácter continuamente, y anhelo vivamente encontrar el equilibrado optimismo que creo es mi 
condición esencial de temperamento. Y hay que advertir que este mal sabor, noto con espanto que 
se refleja en todos los gustos y opiniones que nada tienen que ver con la causa que lo produce.  
Antes había pasado mucho tiempo soñando y deseando; mi mal consistía en bastarme mi vida 
interior; no quisiera volver a esto, por más que no podría, porque sería enfermar toda mi vida de 
vaguedades y soñaciones. 

Quisiera que tuviera menos en cuenta ejemplos de otras personas que las condiciones que V. 
conozca de mi carácter. 

Estoy cansado, profundamente cansado, de vivir sin los exquisitos cuidados de una mujer 
inteligente, en casas de huéspedes y con compañeros. Ansío dar un objetivo inmediato a mi vida, 
que me encariñe aún más con los intereses que me estoy creando, como medio, no como fin. En 
este año que pasó, he aprendido a no dejar para mañana lo de hoy, y sé que el trabajo ordenado y 
en buenas condiciones no me cansa. Es imposible obtener una perfecta ordenación y seriedad en el 
trabajo sin casa, sin el orden que pone una mujer hasta en las horas. Es continua é insufrible, en mi, 
esta sensación de falta de una mujer a mi lado; incluso en casa me pasa esto, y a nadie se lo diría 
sino a V. porque sabe muy bien que ello no significa desapego a la familia, sino que es una ley de 
la vida de los hombres, que no está en nuestra mano eludir. 

Además, y quisiera que reflexionara sobre la importancia que forzosamente he de dar yo a esto, 
para una cosa: Creo haber podido hacer a mi novia adaptable al ideal de vida que me forjo, y tengo 
el temor continuo e insufrible de que me la estropeará la atmósfera de Palma (que no es téngalo en 
cuenta, escuetamente la que conoce V.) y también la de su familia, volviéndomela frívola o (como 
dice V.) carchofa. Atmósferas estrechas que no solo atacan la salud del alma sino la del cuerpo; 
porque mi novia en Palma, tiene que optar por La Veda o por su casa, y su casa es una casa 
siempre cerrada hasta los postigos, material y moralmente, y La Veda ya sabemos que es la 
frivolidad que trata de divertirse. He rozado, por ella, más de una vez con la estrechez de los suyos, 
y si pudiera hablarle de detalles de los que sería ridículo hacerlo con V. le daría a entender 
claramente la intensidad de mi deseo de sacarla de allí cuanto antes. Sé muy bien que todas estas 
razones no pueden valorarse con números, por tanto son muy contestables, pero no se salen del 
lado práctico de la cuestión, que es obtener la felicidad y la seriedad de vivir para mañana; pero lo 
primero sin lo segundo ni lo segundo sin lo primero. 
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Por otra parte, desde que V. pidiera la mano hasta que nos casáramos, esta industria mía había de 
rendir más o menos, sin que vea por donde puede venirse abajo porque aún una competencia había 
de favorecernos en mi opinión. No le oculto que prolongar mucho la situación sería peor para mí, 
más que permanecer así, pero estoy seguro de no tener que esperar mucho para poder demostrar a 
Vd. dos cosas: Que el negocio es cosa segura y que he sabido trabajar. El mes de mayo cubrió los 
gastos generales ya, y considero cosa mía cuanto se ha hecho que no estuviera desde luego 
indicado; sin que quiera decir que no hayan sido perfectamente útiles las condiciones de mi 
compañero y sobre todo sus buenas relaciones. 

Tengo confianza en mi mismo; no solo porque conozco que no soy de los que no ven la rampa 
hasta que ruedan por ella, sino porque me considero con suficiente facultad para vivir y, sin 
abandonar el negocio emprendido, he de acabar la carrera antes de que un aumento de familia 
convirtiera en estrechez la modestia de vida a que aspiro. En estas condiciones me casaría sin el 
más mínimo temor, con seguridad completa, de no estropear mi porvenir. 

Quiero obtener su franco consentimiento. No se encierre en apriorismos sobre la edad 
conveniente para casarse, y piense que este estado mío de ánimo puede dejar un poso de 
escepticismo por el continuo y persistente renunciamiento que supone, lo cual sería mucho peor 
que no que tenga que afanarme para añadir comodidades a la modestia de mi vivir, durante algún 
tiempo. 

Besos a mamá y a los niños y le abraza su hijo que le quiere 

Cayetano”.985  
 

   Segons es desprèn d’aquesta carta, Joan Alcover devia amonestar el seu fill 

perquè abans de casar-se acabàs la carrera d’enginyer industrial; perquè, abans de 

formar una família, posàs les bases ben sòlides de la seva formació per tal d’assegurar el 

seu futur professional i viure amb una certa comoditat. Considerava que primer calia 

veure com rodava el negoci industrial, que tot just acabava d’inaugurar amb el seu soci 

Bosch, i calia saber quins rendiments podia donar la indústria de sabons i calia conèixer 

amb quins rèdits podia comptar per viure. Potser Joan Alcover també advertia el seu fill 

amb sàvies paraules que sonaven com una sentència epigramàtica, com més tard 

escriuria al proverbi El tresor que dus... a l’aplec Poemes bíblics que convenia 

treballar i polir la intel·ligència, que eren el fonament de la dignitat personal i del 

progrés dels pobles. Li recordava que no tudàs el tresor de la intel·ligència que duia cap 

a les aigües embassades de la negligència, car havia de penedir-se’n tota la vida i àdhuc 

a les portes de la mort si no havia donat a la vida tot el tresor que duia en el seu interior. 

Nombroses vegades el poeta hi havia reflexionat i s’ho havia dit a si mateix per 

expolsar-se la peresa que sovint l’arrossegava per les aigües balmes de l’abúlia, on el 

seu esperit eixut quedava estancat entre els esbarzers. Joan Alcover, des de la perpectiva 

que dóna la maduresa dels anys, ara es planyia per no haver sabut aprofitar el temps de 

la seva joventut en l’exercici poètic i en el treball intel·lectual, ara es planyia ―ja ho 

havia dit en altres composicions― per no haver sabut donar els millors fruits a la poesia 

catalana. 
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1909: MESTRE EN GAI SABER I HOMENATGE A ÀNGEL GUIMERÀ 
 

Per aquells dies de 1909 Joan Alcover assaborí un moment d’esplendor poètic: 

no solament veié publicat Cap al tard, sinó que rebé la Flor Natural als Jocs Florals de 

Barcelona per la poesia A la vora del Tàmesi i fou proclamat Mestre en Gai Saber. El 

nou poema guardonat era la versió catalana de l’antiga Melodía etiópica, de Meteoros, 

que no incorporaria en volum fins a la nova edició de Poesies del 1921, realitzada per 

l’editor Oliva de Vilanova. 

Joan Alcover rebé les salutacions més joioses del seu germà Pere, que es 

congratulà per aquest premi. El notari de Sóller sentia com a propis aquells honors del 

seu germà major, perquè entenia que aquests llorers requeien sobre tota la família 

Alcover Maspons. Pere Alcover Maspons, en llegir la notícia a la premsa s’afanyà, des 

de Sóller, a enviar unes paraules de felicitació a son germà en una postal afectuosa, que 

deia així: 

  
“Estimat Joan: tot te sia enhorabona. He llegit qu’has guanyat un 1er. Premi en els Jocs Florals 

de Barcelona; y que ab aquest motiu hauràs de ser proclamat mestre en gai saber. 
Els teus honors recauen també damunt noltros. Per això, mos n’alegram tots dels teus premis y 

te felicitam cordialment. 
Déu te conservi la fecundia per major gloria seva; per honra de la patria, per la teva propia 

satisfacció y per la de tots els teus que de veres t’admiram y t’estimam. 
Ton germà 

Pere.”986 
 

També els amics poetes que vivien lluny, com Joan Lluís Estelrich, volgueren 

compartir aquests moments de joia amb paraules eloqüents. L’amic incondicional de la 

joventut, que llavors era Catedràtic de Literatura de l’Institut General i Tècnic de Cadis, 

es congratulà per aquella bona notícia, que llegí en les pàgines del diari La Última Hora 

i, al cap de poc, s’afanyà a saludar el poeta guardonat. A Cadis, Estelrich, emportat per 

una onada d’afecte, havia donat a conèixer les dots literàries de Joan Alcover i havia 

perfilat amb tant d’entusiasme la seva figura poètica que despertà l’interès per la seva 

obra a un grup de joves gaditans. Aquests, delerosos de festejar les joies del poeta 

mallorquí, volien publicar la nova poesia amb una fotografia seva a la revista gaditana 

titulada Rivadeneira, que llavors duien entre mans. Estelrich havia donat a llegir les 

poesies de Cap al tard a aquests joves literats i n’havien quedat tan admirats que havien 

instat el bon catedràtic perquè fes arribar la seva petició a Joan Alcover, atès que sabien 
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JA,70]. 
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l’amistat que els unia, alhora que li demanaven que tracés el perfil biogràfic del nostre 

poeta. 

Fou així que el dia 5 de maig de 1909, Joan Lluís Estelrich, després de felicitar 

l’amic Joan Alcover, li pregà entusiasmat que li enviés la còpia de la composició 

premiada per figurar a la revista, així com una fotografia seva i una altra de Miquel 

Costa:  

 
“Mi querido Juan: he visto que te habían flornaturalizado en la fiesta de este año en 

Barcelona. Enhorabuena, Mestre! Aquí unos jóvenes publican una revistecilla literaria y te 
conocen intelectualmente y ainda más te admiran, y me piden: 

1º Un clisé de tu retrato. Recuerdo que La Última Hora lo ha publicado y supongo que Tous 
no tendrá inconveniente en facilitármelo. Si es que tu no puedes ofrecer cosa mejor. 

2º Copia de la poesia premiada, o un fragmento de ella, a tu gusto. 
De ambas cosas harás el favor de cuidar tú.  
Y 3º que jo les escriba una semblanza o noticia biográfica y publicar todo esto en uno de los 

primeros números de su revistilla gaditana. Este número 3º, que de mi depende, queda 
comprometido y con mucho gusto.  

También me encargaron si puedo proporcionarles un clisé del retrato de Costa. Tous también 

puede proveer en este extremo.”987 
 

Després d’aquest esplet de felicitacions que li havia prodigat Joan Lluís 

Estelrich, que ja es disposava a bastir la seva semblança lírica per figurar a la revista 

gaditana Rivadeneira, l’11 de maig de 1909 Joan Alcover li responia de manera gentil 

amb aquestes paraules: 

 
“Muchas gracias por tu enhorabuena con motivo de mi nuevo diploma literario; y más aún por 

la semblanza que te dispones a insertar en esa revista. 
Conservo un clixé de un retrato que se publicó en la Crónica del Centenario del Quijote y te lo 

envío en paquete aparte. Es mejor éste que el de Tous, caso de que lo conserve, porque resulta 
una coquetería algo cursi eso de publicar retratos juveniles cuando ya estamos deteriorados por 
la edad. 

Te envío también un recorte de la poesía premiada. Como verás, es adaptación del motivo de 
Melodía etiópica.[...]  

Te ruego que tramitas a esos jóvenes literatos mi saludo y mi agradecimiento por el buen 

concepto que les merezco”988 
 

Joan Alcover, però, no pogué anar a Barcelona a recollir la Flor Natural ni el 

preuat guardó de Mestre en Gai Saber,989 que es lliurava el dia 9 de maig de 1909, tal 

                                                 
987 [ARM-JA,188]. 
988 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 695. 
989 L’Acta de la Festa, de l’Anuari dels Jocs Florals de Barcelona, es féu ressò de l’absència de Joan 
Alcover amb aquestes paraules: “Correspongué la FLOR NATURAL a D. Joan Alcover, de Palma de 
Mallorca, qui, en ús del dret que li otorguen els Estatuts, designà per Reyna de la Festa a la bella y 
distingida Sra. Da. Angela Calvet de Haro. 
En ausencia del poeta afavorit, acompanyà a la Reyna fins al setial d’honor D. Joan Maluquer y Viladot, 
membre del Jurat, seguit d’altres Mantenedors y Consellers. [...] 
Una volta llegida per D. Miquel S. Oliver la poesia premiada, la Sra. Presidenta, en vista de que era aquest 
el tercer premi ordinari guanyat per D. Joan Alcover, en virtut de lo disposat en los Estatuts dels Jochs 
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com havia anunciat al seu fill Gaietà, perquè tenia la cara embotida, com desfigurada a 

causa de la inflamació d’un queixal i el seu codi d’urbanitat i cortesia, que es movia 

entre els cànons de la pulcritud més estricta i de l’elegància més fina, no li permetia 

mostrar-se amb la faisó desdibuixada. El poeta, amant de la Bellesa i de l’Art, que tenia 

un sentit molt acusat del decòrum no volia causar enuig amb aquella deformació física, 

perquè estava convençut que en la figura i en el gest de l’home es trasllueixen les virtuts 

de l’ànima. Així ho confirmava uns dies més tard al seu amic Joan Lluís Estelrich, en 

aquesta mateixa carta de l’11 de maig, en què li enviava el seu retrat i la còpia de la 

poesia premiada: “Yo saldré un día de estos, tal vez mañana, para Barcelona (no pude ir 

el sábado a causa de un flemón que me puso media cara indecorosamente hinchada). Si 

quieres algo para tu familia, escríbeme al Hotel Colón, donde cuento hospedarme.”990 

Joan Alcover partí cap a Barcelona i sojornà uns dies a l’Hotel Colón, com havia dit a 

l’amic Estelrich, perquè per aquells dies primaverals de 1909 el Teatre Principal de 

Barcelona es vestia d’aromes i de ginestes per festejar el seu poeta i dramaturg Àngel 

Guimerà, que havia ennoblit l’art escènic català.  

Joan Alcover, que aleshores gaudia d’un merescut prestigi literari, gràcies a la 

publicació de Cap al tard i a les seves dots oratòries, havia estat convidat per la 

comissió literària de l’homenatge a Àngel Guimerà, en la qual figurava Josep M. López-

Picó, per dibuixar el perfil biogràfic de l’homenatjat. El nostre poeta acceptà de realitzar 

aquest bell encàrrec que tant l’honorava. Joan Alcover s’afanyà per esbrinar els detalls 

de l’homenatge a fi de preparar el seu discurs i d’organitzar el viatge que havia 

d’emprendre cap a Barcelona amb temps i amb cura per deixar enllestida la feina de 

l’Audiència. El 3 de maig de 1909 Joan Alcover va escriure a Josep M. López-Picó, a 

qui, després d’agrair-li les bones paraules de felicitació, que li dedicava per l’edició de 

Cap al tard, li demanà noves sobre l’homenatge que preparaven. Era l’inici d’una bona 

amistat que es materialitzaria en una llarga relació epistolar, que començà la primavera 

de 1909 amb l’avinentesa de saber detalls sobre l’acte honorífic dedicat a Àngel 

Guimerà: 

 
“Estimat amic: M’acontentaren molt els seus primorosos comentaris de Cap al tard.  Supòs 

que l’amic Torrendell li va trametre l’expressió de ma reconeixença. 

                                                                                                                                               
Florals y a petició del Secretari, proclamà solemnement MESTRE EN GAY SABER al llorejat poeta mallorquí 
qui no pogué comparèxer a rebre la tradicional abrassada dels companys.” Dins Jochs Florals de 
Barcelona. Any LI de llur restauració. (Barcelona: Estampa La Renaixença, 1909), pàg. 16-17. 
990 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC., pàg. 695. 
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Fa temps, crec que a fi de març, vaig rebre una lletra de la Comissió literària de l’homenatge 
Guimerà, invitant-me a donar una conferència de la sèrie projectada. 

Un dels firmants era vostè. 
Com no m’indicaven direcció, vaig enviar ma resposta a l’Ateneu, dient que procuraria 

complaure’ls si algun obstacle impensat no m’estorbava el viatge, i demanant ademés a fi de 
graduar l’extensió del treball, si havia d’alternar amb altres o no. 

No he rebuda resposta; i em convendria sebre alguna cosa. 
La Comissió me deia també que les conferències serien del 2 al 10 de maig; com, a causa de 

les eleccions, totes les solemnitats literàries han sigut aplaçades, supòs que l’aplaçament serà 
extensiu a l’homenatge. Quan se celebrarà? ¿S’ha desistit de les conferències? En cas negatiu, 
¿per quina data he de preparar el viatge?  

Sobre tot això li estimaria que m’informés.  

Perdoni la molèstia i mani a son afm. amic i s. s.”991  

 
Un mes enrere, poc abans de submergir-se en els textos de l’autor d’El fill del 

Rei, que s’havia de representar de bell nou al Teatre Principal de Barcelona, Joan 

Alcover havia demanat a Joan Torrendell que l’ajudàs a verificar les dades biogràfiques 

que tenia a mà sobre la figura d’Àngel Guimerà i Jorge. Abans de perfilar el seu discurs, 

el nostre poeta volia veure si la informació que tenia sobre l’autor de Mar i cel i de 

Terra baixa era correcta i encertada. Al cap de poc temps Joan Torrendell corroborà 

totes les dades personals que Joan Alcover li havia demanat sobre el dramaturg en 

aquesta carta del 2 d’abril de 1909, en què li deia: 

 
“He preguntat sobre lo d’en Guimerà a en Casellas i a l’Aguiló. Res tenc qu’afegir a les 

impressions que vostè en té. Exacte tot. Veritat els amors desgraciats. L’estimada encara viu al 
Vendrell. Se casà ab un americano. Aquest tema li inspirà moltes poesies, que a la fi publicà en 
un nou volum de poesies, ja molt granat. La secció es titula Del meu album i allà inclòs se parla 
d’un nen ros, com un fil d’or, qu’ell besa com record... Jo les he llegides en un llibre Poesías de 
l’any 1905. En Guimerà ha gastat molts diners ab La Renaixensa, que dirigí en temps del 
romanticisme. Felip V i Compromís de Casp [sic]. Res més. La política actual no l’entén, l’odia. 
Creu que Catalunya està desorientada. Mai ha estat propagandista de meeting. En públic no ha 
parlat més que com a president de Jocs Florals. 

An el volum citat hi ha un llarguíssim pròleg de l’Ixart. Hi trobarà algunes dates. Lo que no és 
conegut és l’interessant detall de qu’en Guimerà escrigué les primeres poesies en castellà 
dolentes. 

No puc afegir res més. Si li falta algun altre detall, escrigui’m ab tota franquesa. Estic 

absolutament a la seva disposició.”992 
 

També Miquel Costa i Llobera, des de Pollença, el 3 de maig de 1909, felicitava 

Joan Alcover per haver guanyat la Flor Natural amb el poema A la vora del Tàmesi i per 

haver estat nomenat Mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona. Miquel Costa 

volia sumar-se a l’acte d’homenatge a Àngel Guimerà, que es preparava a Catalunya. 

Atès que sabia que Joan Alcover havia d’anar a Barcelona per llegir el discurs sobre la 

figura i l’obra de Guimerà, a qui l’Acadèmia sueca volia distingir amb el Premi Nobel 

                                                 
991 Ibídem, pàg. 739. 
992 [ARM-JA, 455]. 
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de Literatura, Miquel Costa demanà a Joan Alcover que en ser a Barcelona en deixàs 

constància davant l’il·lustre festejat:  

 
“Estimat amic Joan: Enhorabona de la Flor �atural i del mestratge ja de temps merescut i 

guanyat... 
Supòs que prest te’n deus anar a Barcelona. Com no sé amb quina forma m’he d’adherir a 

l’homenatge d’en Guimerà, te suplic que en l’ocasió que et sembli més oportuna facis constar 
aquesta adhesió meua, llegint, si convé, l’adjunta salutació. 

Que et vaja bé tot, com desitja ton afm. 
    Miquel Costa, Pr. 
Salutació 
Adherint-se de tot cor al grandiós homenatge que Catalunya rendeix a son gran poeta i 

dramaturg Àngel Guimerà, el saluda des de Mallorca son admirador. 

Miquel Costa i Llobera.”993 

 
L’endemà mateix, el dia 4 de maig de 1909, Joan Alcover responia a Miquel 

Costa amb paraules de gratitud i assenyalava que no sabia quan aniria a Barcelona, però 

que estava treballant de ple en el discurs d’homenatge a Àngel Guimerà, que havia 

d’exposar al Teatre Principal: 

 
 “T’agraesc sa afectuosa enhorabona que m’envias. Cont anar a Barcelona; però no he resolt es 

dia. Me sembla que sa forma més oportuna per suscriure s’homenatje a n’En Guimerá es que jo, 
si llegesch ses quartilles que m’encarregaren (no m’han tornat escriure y no sé si hauran desistit), 
fassa constar sa teua adhessió y sa d’ets altres amichs que vulguen, espressament, es dir, 
anomenantvos, y donant per conformes, en bloch, es demés que no pugue veure ni consultar. Si 
no ve es cas de que fassa es discurset, lo millor será que tots firmem una salutació per s’estil de 
sa que m’has enviada. 

Salut y a reveure. Ton afm. Joan Alcover.”994 
 

Al cap de poc Joan Alcover s’embarcà cap a Barcelona. Sojornà uns dies a 

l’Hotel Colon i horabaixenc arribà al Teatre Principal on s’havia de representar “el 

drama terrible, sanglotant d’amor i de tendresa, ungit de pietat suprema”, El fill del Rei, 

en el qual ―segons paraules de Joan Alcover― “els cascavells del joglar dringuen 

moguts per l’oratge de la fatalitat implacable.”995 Poc abans de la representació d’El fill 

del Rei, Joan Alcover pujà dalt de la palestra del Teatre Principal, que vessava núvols 

d’entusiame encès, on exposà la conferència Àngel Guimerà, recollida més tard, el 19 

de maig de 1909, per La Veu de Catalunya, que la reproduí sencera entre les seves 

pàgines.  

Joan Alcover en el seu discurs d’homenatge a Guimerà no esmentà gens ni mica 

els amors frustrats ––de què li havia parlat Joan Torrendell––, que palpitaven vigorosos 
                                                 
993 [ARM-JA, 162]. 
994 Carta de Joan Alcover a Miquel Costa, recollida per Miquel GAYÀ: Contribució a l’Epistolari de Joan 
Alcover. op. cit., pàg. 56. 
995 Joan ALCOVER: OC, pàg. 152. 
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en l’ànima d’aquest escriptor romàntic i que revivia en les passions de les seves 

heroïnes, sinó del poeta i del dramaturg i del polític que havia defensat la llengua i la 

pàtria catalanes. Immers en les pàgines de Guimerà, aquella nit Joan Alcover dibuixà el 

perfil d’aquest autor català d’ascendència canària, que amb la seva ploma apassionada 

va contribuir a renovar el nostre escenari teatral i li atorgà una volada més universal. 

Encetà el seu discurs amb l’emoció als ulls: recordà com a fita estelar la festa de 

la Gaia Ciència, inaugurada al Saló de Cent feia cinquanta anys. Joan Alcover al·ludia 

“L’arbre de la gaia ciència”, cultivat pels homes de la Renaixença, que havia fruitat en 

la figura d’Àngel Guimerà. Al llarg de cinquanta anys de conreu literari als Jocs Florals, 

aquests prohoms havien trillat el camp erm de les lletres catalanes i l’havien assaonat de 

llavor poètica, de llenguatge literari, d’esperit catalanesc, que havia donat els seus 

millors fruits en l’obra de Guimerà. Enfilà paraules enaltidores vers l’esperit dels homes 

de la Renaixença, que havien recuperat el so de l’arpa adormida, les notes de la qual 

havien sobreviscut amb força en la ploma de Guimerà, perquè ―deia Joan Alcover― la 

seva personalitat literària “és inseparable del gloriós cinquantenari que l’any passat 

commemoràvem. Ell representa i encarna el període de crisi en què el renaixement 

iniciat en els Jocs Florals eixí de mare com un riu, desbordant-se del llit de la poesia per 

inundar tots els camps de la vida catalana.”996 Joan Alcover, home de profundes 

creences, de sentiments nobles vers la pàtria catalana, vers l’“amor a la cultura” i vers 

“la glòria col·lectiva”, creia que era un deute filial “honrar als poetes pietosament 

reclosos en la vocació nadiua, que s’han donat sencers a una vida de treball cenobític, 

que han entregat llur vida, esbocinant-la, com un arbre balsàmic, hora per hora, estella 

per estella, a la sagrada flama que perfuma els esperits”997. I si entre aquests n’hi havia 

qualcun “de doble significació i de títols indiscutibles ―deia Joan Alcover― és el 

poeta, el poeta ciutadà, tot d’una peça, que ha fet vot d’amor per Catalunya, com un 

cavaller de l’antiga milícia religiosa, consagrant-li en la celda ses meditacions i ses 

vigílies i en l’arena del combat el verb vibrant i lluminós com espasa de templari; és el 

que ha duit la irradiació de l’estre més enllà de les fronteres i ha ennoblit i magnificat 

l’art escènic català, traient-lo d’un obscur teatre de barri per a passejar-lo de triomf en 

triomf a l’altra banda del Mediterrà i de l’Atlàntic.”998 Joan Alcover anava desgranant la 

                                                 
996 Joan ALCOVER: “Àngel Guimerà. Parlament llegit en el Teatre Principal de Barcelona com a primer 
número de la funció popular en què va representar-se El fill del Rei, amb motiu del seu homenatge”, OC, 
pàg. 149. 
997 Ibídem, pàg. 149. 
998 Ibídem, pàg. 149. 



 653 

personalitat literària d’Àngel Guimerà i el dibuixava com un heroi, com un cavaller de 

la cultura catalana que havia contribuït a dignificar-la amb un esplet d’obres poc 

conegudes pel gran públic. Joan Alcover es queixava que els homes de literatura llegien 

poc i que, de les lectures que feien, “a penes ne donaven compte en notes breus i 

fugitives.” Assegurava que Àngel Guimerà havia sabut unir en l’íntima solidaritat de la 

seva ploma “l’artista i el patrici”, car entenia que el poeta i el patriota eren 

indissolubles, igualment com “les moltes composicions líriques i dramàtiques, de temes 

universals”, d’aquest dramaturg “no tenen de català més que l’idioma.” Així, “les 

visions que prenen cos i llum i plasticitat superba en la fantasia d’En Guimerà decoren 

com a draps d’oriental magnificència el temple de la pàtria.”999 A més a més, el definia 

com un poeta que l’havia defensada amb la lira al braç enmig d’assemblees polítiques i 

amb la força dels versos havia fet fiblar el fuet de l’exaltació cívica. Per a Joan Alcover, 

Guimerà encarnava “tot lo contrari del diletantisme artístic”, que havia sabut dibuixar 

“en la imaginació popular l’ombra gegantina de les figures verament nacionals”.1000 

Recordà el polític que, amarat de febre aguda, feia vint anys s’havia atrevit a llegir en 

català el seu discurs “llampant de lirisme esplèndid” en els Jocs Florals de 1889, on es 

manifestà amb tota la seva expressió de feresa lleonina. També recordà el poeta que, 

com un home fidel als seus principis, havia sabut evolucionar sense deixar-se arrossegar 

per l’hàbit de les novíssimes escoles. Joan Alcover aplaudí aquesta actitud sincera 

davant la poesia, perquè s’avenia amb la teoria que havia defensat a Humanització de 

l’art. Assegurava que el triomf d’En Guimerà “no és el triomf de l’oportunisme polític 

ni de l’oportunisme literari. És el triomf d’una gran força fidel a si mateixa, d’una 

evident llegitimitat honradament proclamada dintre i fora dels cenacles. Callen 

inclinacions, temperaments, simpaties, i la consciència parla.”1001  

El nostre poeta, que es considerava un home “naturalment eixut, apagat i poc amic 

d’exhibicions”, volgué assenyalar que havia vengut acompanyat amb l’esperit de la seva 

terra, de la seva Mallorca, per associar-se a l’homenatge a Guimerà, perquè “no faltés ni 

un vot al tribut unànim de Catalunya.”1002 Joan Alcover hi volia dur com a ofrena “una 

branca de llorer”, on figurassin escrits “en cada fulla” “els noms de les ciutats i dels 

vilatges i de tots els representants de la literatura insular.” El poeta mallorquí s’erigia en 

nom de tot el poble català per homenatjar el seu dramaturg, perquè creia que era “un fet 
                                                 
999 Ibídem, pàg. 151. 
1000 Ibídem, pàg. 151. 
1001 Ibídem, pàg. 152. 
1002 Ibídem, pàg. 152. 
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d’alta significació per a un poble” demostrar la seva “capacitat d’emocionar-se davant 

d’un home a qui no deu més avantatges materials, ni altres beneficis que el tresor de la 

inspiració poètica.”1003 

  Joan Alcover, que a Humanització de l’art havia exposat la conveniència 

d’educar la societat per tal de fer-la més pròspera i més culta, que creia “saludable 

predicar la reconciliació de l’art i la vida col·lectiva”1004, va reprendre el fil d’aquesta 

idea que enllaçava amb les tesis més avançades del pensament progressista i renovador. 

Per un moment, en les seves paraules surà una escalforeta modernista, atiada per 

nombroses estelles del pensament regeneracionista, que defensava el progrés econòmic i 

cultural del país, atès que creia que un poble modern s’ha de guiar pel treball 

intel·lectual i per l’esforç personal i col·lectiu, puix que són els fomanents sòlids d’un 

país preparat per poder desenvolupar l’Art: 

 
“Jo voldria que cada llar tragués a la finestra el llum de la seva devoció, i així la nit s’ompliria de 
lluminàries, perquè tothom se n’adonés de que un poble trafegador, un poble que està a l’aguait de 
tots els nous instruments d’intensificació del treball i de la vida, un poble industrial i comerciant i 
mariner, està més ben preparat per a ésser artista que els pobles que badallen a l’ombra de joies 

monumentals catalogades al Baedecker, i viuen de mostrar-les als forasters.”1005  
 

 Aquestes paraules enllaçaven amb aquelles altres que havia defensat a 

Humanització de l’art, on havia exposat les seves inclinacions de fer un “art obert i 

popularitzable”, car volia que l’art perfumàs “l’atmosfera col·lectiva” perquè prosperàs, 

cosa que havia aconseguit de manera extraordinària Àngel Guimerà amb les seves obres 

dramàtiques. Així es feia ressò del pensament modernista, de l’esteticisme, defensat per 

Santiago Rusiñol, que oposava la Prosa enfront de la Poesia, el treball vulgar i 

mercantilista enfront de l’Art per l’Art i defensava la Bellesa com a elevació espiritual 

de l’ànima: 

 
...“[Fins fa poc a Catalunya] es creia que l’ambició llegítima de riquesa, no com un fi sinó com un 
medi d’enaltiment i de lliberació, era incompatible amb la noblesa i superioritat de sentiment, com 
si l’alta espiritualitat fos patrimoni de la gent peresosa i endarrerida, com si la creixença dels 
pobles coronats pels monuments de l’art i de la indústria, l’activitat brunzenta i expansiva que 
transfigura els camps i anima els ports amb bellugueig de flàmules on se besen fraternalment els 
colors de totes les nacions, no fossin, [...] l’atmosfera més feconda per estimular tota mena de 

lluites intel·lectuals i floriments artístics.” 1006   
 

                                                 
1003 Ibídem, pàg. 149. 
1004 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 222. 
1005 Joan ALCOVER: “Àngel Guimerà. Parlament llegit en el Teatre Principal de Barcelona com a primer 
número de la funció popular en què va representar-se El fill del Rei, amb motiu del seu homenatge”, OC, 
pàg. 149. 
1006 Ibídem, pàg. 150. 
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 Assegurava que és en la ciutat on cal que sorgeixi un nou heroi, l’artista, que ha 

guiar la societat grisa cap a l’ideal i ha de trobar fervents apòstols que s’afegeixen a la 

seva lluita. Tanmateix Joan Alcover, que en qüestions d’art sempre es va manifestar 

contrari als credos, exalçava la figura del poeta com a representant de tota una 

col·lectivitat, de tot un poble, perquè s’identifica amb el seu sentir i amb el seu ideal de 

pàtria. Per a Joan Alcover l’home i l’art, la pàtria i la cultura, la llibertat i la poesia es 

“confonen en una sola flama, que és, com si diguéssim, la raó de viure.”1007 

El nostre poeta, que entenia que el poble canta per boca dels seus poetes, deia 

que Àngel Guimerà representava l’ànima de Catalunya. D’altra banda, Joan Alcover en 

aquell auditori es considerava a ell mateix un intermediari entre la multitud i el Poeta, el 

qual il·lumina i dóna vida a la societat endarrerida. Així acusava la poca difusió que 

tenien en aquell moment les obres dels grans poetes, com Jacint Verdaguer i Àngel 

Guimerà. 

El fill del Rei, que s’anava a escenificar, li recordava, “per la faisó del 

protagonista, forjat a la manera victoruguesca”, “els Tribulets i Quasimodos” i, “pel 

cruel refinament amb què l’infortuni combina els filtres més amargs i estreny amb puny 

de ferro el cor de les víctimes”, li feia pensar “en la bullenta inspiració 

shakespeariana.”1008 Tanmateix, afirmava ben resolt que “l’obra es caracteritza per una 

intensa originalitat, i jo no sé que mai la musa del dolor, la sublim ubriaguesa tràgica, 

hagi inventat quelcom de més sinistre, i entranyablement dolorós.”1009 

 Joan Alcover, que no volia endarrerir la representació que tot just havia de 

començar en acabar el seu discurs, s’acomiadà de l’auditori tot recordant l’esperit de la 

pàtria mallorquina, que duia ben arrelada dins del seu cor i, en nom de Mallorca, saludà 

el gran poeta català: 

  
“L’esperit de ma terra m’acompanya; allà tenim per mestre el repòs que filtra les impressions; 

d’allà guaitem el tumulte de la vida moderna, sintetitzat per la distància que sols deixa percebre 
els ecos més potents i les línies més altes i vigoroses; i d’allà se veu culminar l’obra de l’insigne 
líric i dramaturg com una fita ciclòpia. Jo duc una branca de llorer, i en cada fulla escric un nom, 
els noms de les ciutats i dels vilatges i de tots els representants de la literatura insular. [...] 

Mallorca saluda per ma veu al gran poeta.” 1010   
 

Joan Alcover acabà el seu discurs d’homenatge entusiasmat i es disposà a veure 
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1008 Ibídem, pàg. 152. 
1009 Ibídem, pàg. 152. 
1010 Ibídem, pàg. 152. 
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aquella representació teatral per primer cop. Tornà a Mallorca i la casa número 60 del 

carrer de Sant Alonso s’omplia de cartes amb les felicitacions d’uns i altres que 

saludaven el seu mestratge i el naixement del seu primer poemari en català. 

Joan Alcover, tal com li havia dit el seu amic Joan Lluís Estelrich, vivia el seu 

“veranillo de San Martín” i l’assaboria com l’essència d’un licor molt preuat. Les 

nombroses felicitacions que li plovien sobre el cap argentat també li vengueren de 

València, de la ploma de Teodor Llorente, que li parlava del poema A la vora del 

Tàmesi en termes molt elogiosos. Mes el nostre poeta, impulsat pel decòrum i per 

l’honestedat, advertí al poeta valencià ―en la carta del 16 de maig de 1909― que la 

poesia guardonada era una versió catalana de Melodía etiópica: “Recibí su amable carta, 

felicitándome por la poesía A la vora del Tàmesi (donde se desarrolla el mismo 

argumento que en la castellana Melodía etiópica, que figura en mi libro Meteoros).”1011  

Malgrat tot, el 19 de maig d’aquell any, Teodor Llorente no pogué sostreure’s a 

la temptació de versionar els rims d’A la vora del Tàmesi en els metres de la lira 

castellana i la hi envià. Joan Alcover, en llegir aquella carta de Llorente i en veure la 

nova versió castellana del poema, s’afanyà a escriure unes paraules de gratitud al poeta 

valencià, en què li digué: “anoche recibí su traducción A la orilla del Támesis”. Però la 

nova versió castellana de Teodor Llorente inquietà una mica l’esperit honest de Joan 

Alcover, el qual tornà a recordar-li que, encara que la traducció de Llorente era un gran 

honor que l’omplia de goig, el poema ja figurava en llengua castellana en el llibre 

Meteoros. A la vora del Tàmesi ―assegurava Joan Alcover― havia romàs inèdita 

durant tots aquests anys al fons d’un calaix, car primer va escriure aquesta versió en 

català i, més tard, la vessà en metres castellans per figurar al llibre de Meteoros, segons 

li digué: 

 
“A la vora del Tàmesi y Melodía etiópica (publicada en mi tomo Meteoros) son dos variantes, 
una catalana y otra castellana, de la misma poesía. Aunque la primera permaneció inédita hasta 
ahora, en realidad fué escrita antes, sólo que la adaptación castellana (inferior, a mi juicio) es 
hace años conocida. Es posible que esto no le retraiga a usted de dar a la suya la última mano, y 
yo tendría grandísimo gusto en ello. Sin exageración, aseguro a usted que este halago representa 
para mí más que la Flor natural, y nada habría de particular en que usted publicara una nueva 
versión castellana de mis versos, de seguro mejor que la mía. Pero es deber mío enterarle de 

estos antecedentes, para que usted obre con entera libertad.”1012 

 

                                                 
1011 Carta de Joan Alcover a Teodoro Llorente (datada el 16 de maig de 1909). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, OC, pàg. 673. 
1012 Ibídem, pàg. 674. 



 657 

Uns dies abans de l’homenatge a Àngel Guimerà, tot coincidint amb els dies en 

què Joan Alcover a causa d’una inflamació que tenia a la boca no havia pogut als 

assistir als Jocs Florals, s’havia celebrat la inauguració del bust de Marià Aguiló a 

Barcelona, a la qual tampoc no va poder esser present. En honor del patriarca de les 

Lletres catalanes, Teodor Llorente glossà la personalitat del poeta homenatjat de la 

Renaixença. En aquesta festa de la Poesia, Joan Alcover, que havia confiat retrobar-se 

amb Llorente per parlar de poesia, no pogué satisfer aquest desig,  però la relació amb 

l’autor del Llibret de versos continuà per via epistolar.  Gaietà Alcover, que assistí a 

l’homenatge, comentà al seu pare el parlament que féu Llorente i com el poeta valencià, 

considerat un mestre, havia brillat de bell nou amb el discurs que dedicà a Marià 

Aguiló. Encara que ambdós poetes no havien pogut trobar-se a Barcelona, 

mantengueren el lligam afectuós per correspondència. En una d’aquestes lletres, Teodor 

Llorente convidà Joan Alcover a l’Exposició Regional que aquell 1909 se celebrava a 

València. Malgrat que el poeta mallorquí es manifestà entusiasmat per aquesta invitació, 

Joan Alcover hagué de declinar la invitació, car estava sotmès a les tasques de 

l’Audiència i li digué que preferia assistir a l’homenatge que més tard la ciutat de 

València tenia projectat retre a Llorente: 

 
“Me pregunta usted si pienso ir a ésa durante la Exposición. Mucho gusto tendría en ello, pero 

otra cosa me ilusiona infinitamente más, y es asistir al justísimo homenaje que Valencia prepara 
a su gran poeta, y como no podría hacer dos viajes, opto por el segundo, proponiéndome, si 
alguna novedad inopinada no me lo impide, ir a sumarme con mi presencia al tributo popular que 

a usted se dedica.”1013  

  

Alguns escriptors mallorquins, com Miquel Costa i Llobera, Maria Antònia 

Salvà i Llorenç Riber, se sumaren a l’excursió que organitzava el diari La Almudaina 

per assistir a l’Exposició Regional de València.1014 Joan Alcover, com havia dit, no 

pensava assistir-hi a l’espera de sumar-se a l’homenatge que València preparava a 

Teodor Llorente, i així li ho reiterà en la carta del 30 de juny del 1909: 

 
“Tengo entendido que Costa irá con otros amigos a Valencia en la excursión de La Almudaina. 

Yo no podré. Me reservo para asistir al homenaje que se prepara a usted. Entonces sí que sentiría 

en el alma privarme del gusto de saludarle.”1015 
 

                                                 
1013 Ibídem, pàg. 673-674). 
1014 Vicent Simbor es fa ressò d’aquesta notícia al seu pròleg de Poesia i assenyala que “hi participaren 
amb la seua presència i/o obra els poetes illencs més destacats, com ara Joan Alcover, Miquel Costa i 
Llobera, Maria Antònia Salvà, Llorenç Riber...” Vegeu Vicent SIMBOR: “Introducció” a Poesia de Teodor 
LLORENTE (València: Edicions Alfons el Magnànim, 1996), pàg. 11. 
1015 Ibídem, pàg. 674-675. 
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DINAR-HOMENATGE A JOAN ALCOVER (1909) 

 

A Joan Alcover, que havia assaborit nombroses felicitacions de pertot arreu, els 

poetes mallorquins i catalans volgueren obsequiar-lo amb diversos banquets.  

El primer de tots se celebrà el 25 de maig d’aquell 1909. La joventut intel·lectual 

de Barcelona, ansiosa de manifestar la seva adhesió a Joan Alcover per haver estat 

nomenat Mestre en Gai Saber, l’obsequià amb un banquet que tengué lloc en un dels 

salons de la Maison Dorée de Barcelona. El poeta mallorquí, que presidí la taulada, 

estava envoltat de nombrosos intel·lectuals que li feren costat, com Jaume Bofill i 

Matas, Josep Carner, Tomàs Carreras i Artau, Miquel Ferrà, Josep López-Picó, Rafael 

Marquina, Josep Pijoan, Manuel Raventós, Francesc Sitjà, Emili Vallès, Eugeni 

Xammar... Alguns altres s’hi adheriren, com Joaquim Folch i Torres, Joan Puig i 

Ferrater, Eugeni d’Ors…  

Fou així que Eugeni d’Ors, que per aquells dies era a París i sabia que no podria 

assistir al banquet de Joan Alcover, el 22 de maig s’adherí a la festa d’homenatge al 

poeta mallorquí. L’autor del Glosari s’adreçava a Joan Alcover i a tot l’auditori per 

declarar-lo només “Oncle honorari del Noucentisme.” Eugeni d’Ors volia matisar les 

paraules de Joan Alcover, que s’havia confessat adscrit a la Jove Catalunya: 

  
“22 maig 1909. — Per al Banquet Alcover. 
     Prova el meu albir sempre de riure’s del temps i de ses hores. — Tanmateix, trobo alguna 
dificultat en anomenar ‘noucentista’ al mestre amat de Joan Alcover — el qual ha tingut la 
indiscreció de revelar-nos que ja era de la ‘Jove Catalunya’. Però bé l’hem d’expressar d’alguna 
manera el víncul estret que amb ell ens lliga!...— Proposo doncs, (a temps d’adherir-me a la 
festa d’aquesta nit) que, si tot hi venia bé, l’amat poeta sia proclamat: ‘O�CLE HO�ORARI 
DEL �OUCE�TISME’. Que el títol no l’alarmi!... Nosaltres —nebots excepcionals i 

exemplaríssims— li desitgem una llarga vida... Xènius.”1016 
 

La festa, que tengué un caràcter intel·lectual i poètic, atès que aplegà amb gran 

entusiasme la joventut noucentista, trascendí a les pàgines de la revista La Cataluña, 

que en donà puntual informació el 29 de maig de 1909 amb aquestes paraules: 

  

                                                 
1016 La carta no du població, però és sens dubte de París, d’on són les d’abans i després de la indicada. En  
la nota mecanografiada d’aquesta carta consten dues anotacions al final. La primera diu: “La carta no du 
població, però és sens dubte de París, d’on són les d’abans i després de la indicada.” El text de la segona 
és: “En carta de 5 de juny de 1909, Xènius diu, entre altres coses, a L. Picó: ‘Us vull felicitar pels versos 
en honor de l’Alcover! Magnífics!’” Sembla que es tracta d’un text que algú va incorporar a les cartes de 
Xènius, procedent d’un altre original. [ARM-JA, 339]. 
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“Durante la comida reinó la más franca cordialidad entre los comensales. Al destaparse el 
champagne, D. Juan Alcover recitó alguna de sus poesías. Leyeron también trabajos poéticos los 

señores Bofill y Matas, Carner, López-Picó1017, Pijoán y Sitjá Pineda. 
Para todos los reunidos tuvo D. Juan Alcover palabras de viva amistad y de agradecimiento 

por la fineza con que se le honraba. Estas manifestaciones fueron debidamente correspondidas 
con el respectuoso cariño de todos los concurrentes, los cuales al despedirse del poeta le 
reiteraron nuevamente su admiración amistosa. 

En resumen, la fiesta tuvo un bello carácter de fraternidad intelectual y una importancia digna 
de los méritos de D. Juan Alcover. Al banquete asistieron y se adhirieron los elementos más 
prestigiosos de la joven mentalidad catalana, muy satisfecha de honrar al ilustre poeta 

mallorquín con un público acto de consideración y de afecto.”1018   
 

El banquet culminà amb la lectura d’alguns poemes dels poetes participants, que 

La Cataluña publicà en dues ocasions: una, que sortí el 29 de maig al costat de la 

notícia de l’homenatge, reproduïa el sonet de Francesc Sitjà titulat A D. Joan Alcover, 

poeta amadíssim1019 i l’endreça A D. Joan Alcover de Josep M. López-Picó;  i la 

                                                 
1017 Poema de Josep M. López Picó titulat  A D. Joan Alcover: 
 “Jocs d’amor heu jugat amb les muses germanes  
 i heu deixat els jardins plens de festes galanes 
 i en les flors hi han quedat tremolors de besades 
 i entre les flors el sol amb les ales cremades 
 com un Eros caigut. Els vostres jocs, poeta, 
 han sigut com d’un infant que en la gràcia coqueta 
 jocs de clara innocència amb gaudi de pecat. 
 Ara de tant jugar sentiu defalliment; 
 les vostres nou companyes per dar-vos guariment 
 la copa de la vida laboren amb sos dits,  

en la qual gustareu el vi dels escollits. 
      Jo endevino la forma d’eixa copa divina 
corbada i dòcil com la forma femenina; 
jo hi veig la tremolosa suavitat d’un pit, 
i la glòria d’uns flancs en repòs, i el neguit 
d’uns llavis de Madona. A fer-ho-se’n ofrena 
vindran les nou germanes, i nou vegades plena 
us la daran d’un vi distint cada vegada 
i en la copa amb aqueixos vins hi serà vessada 
la claredat del cel i l’aspror de la terra 
la luxúria del mar i la pau de la serra 
la il·lusió feta escuma la follia dolçor 
l’essència de les coses feta llevat d’amor; 
la inquietud de les boires i l’orgull tornats mel 
i en eixa mel disoltes unes gotes de fel 
perquè el dolor us torni més immortal el vi 
i a vós, bevent-lo, us dongui poder sobre el destí. 
 
 Endreça 
Poeta: quan de beure sigueu ja saciat 
deixeu-nos vostra copa de la immortalitat 
i hèroes serem pel nèctar que vós hi haureu deixat.”   

Poema inclòs “En honor de D. Juan Alcover” La Cataluña, III, núm. 87 (29-V-1909), pàg. 338-339.   
1018 “En honor de D. Juan Alcover”, La Cataluña, III, núm. 87 (29-V-1909), pàg. 338-339.   
1019 Francesc Sitjà titulà el seu poema A D. Joan Alcover, poeta amadíssim:  

“L’ànima mia us du ferma volença 
noble poeta de la Terra d’Or. 
L’ànima mia fascinada es llença 
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segona, que aparegué publicada el 26 de juny de 1909, uns dies més tard d’haver-se 

celebrat a Palma un sentit banquet homenatge al nostre poeta. En aquesta ocasió la 

revista La Cataluña1020 estampava els poemes amb què Josep Carner1021, Jaume Bofill i 

Ferro1022, Guerau de Liost i Eugeni d’Ors havien volgut ofrenar el poeta mallorquí 

llorejat.  

                                                                                                                                               
com una abella a una esquisida flor 
 
a vostra poesia, i extrau d’ella, 
dolçors de mel i encís de fermosura 
i ve a sobtar-la afinada i pura. 
 
Noble poeta i gran Senyor del Rim, 
sovint m’escaic a vorejar un abim 
en la pujada de mon art humil. 
 
Mes cap temença i cap esglai jo sent, 
car puc obrir les ales dolçament 
que m’ha donades el vostre art sobtil.” 
 

1020 “En honor de D. Juan Alcover” La Cataluña, III, núm. 91 (26-VI-1909), pàg. 401-402. 
1021 Josep Carner s’adreçava a Joan Alcover amb aquests versos: 

 “Mestre, d’aquell il·luminat Saber 
 que l’ànima de l’home fa lleugera 
 com un oratge d’ala volandera, 
 o com l’amor, que no coneix la fe 
 en la teua cançó que ens allibera 
 hi haurà tothora el sacrosant deler 
 del bes, del fruit, del dematí seré, 
 de la daurada i fina polseguera. 
     Que dins de la bellesa, oh pur cantor, 
 tremolant com el vell Anacreó 
 o com Homer amb les parpelles closes 
 en tu bategarà l’amor sublim, 
 la teua boca dirà d’esma un rim 

  i a les palpentes colliràs les roses.” 
1022 Jaume Bofill i Ferro: A Mestre Joan Alcover:  

        “Oh vós, que il·luminat per la sagrada 
        blavor d’un mar de clàssica puresa, 
        i en el propici benestar d’una illa, 
        teniu plàcidament belles estrofes: 
        salut, orfebre de la nostra Rodes! 
        Per vostres mans d’artista laborada, 
        or esdevé la nostra parla, oh mestre; 
        un or finíssim que el usell molt hàbil 
        de vostre ingeni, sàviament cisella 
        conduït per la força creadora 
        del foc sagrat d’un entusiasme líric; 
        i animeu uns joiells de tan graciosa 
        perfecció, i de tan pura essència, 
        que en la bellesa de la frase clara, 
        i en els savis acords de vostres ritmes, 
        somriu l’encant de la bellesa antiga.” 
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 L’homenatge que tengué un ressò més emotiu fou el que va ser organitzat a 

Mallorca per a finals del mes de maig per la gent de lletres i pels amics poetes. Però, 

atès que feia poc que el poeta Mateu Obrador havia traspassat el llindar de la vida i els 

lletraferits mallorquins servaven un respecte endolat vers el record de l’amic, ajornaren 

el banquet dedicat a Joan Alcover, que no se celebrà fins al diumenge, dia 27 de juny de 

1909. Aquest dia els lletraferits mallorquins acompanyaren Joan Alcover fins al 

Restaurant Orient,1023 conegut popularment amb el nom de can Tomeu, on es va 

celebrar un dinar homenatge per commemorar aquest doble guardó de l’amic poeta. 

Teodor Llorente també, des de València, s’havia afegit a la festa amb un telegrama de 

felicitació.  

Aquell dia del solstici de l’estiu tots els convidats ―entre els quals hi havia 

Antoni M. Alcover, Mateu Rotger, Andreu Pont Llodrà, director de la Gaceta de 

Mallorca, Josep Pous i Pagès, novel·lista i dramaturg modernista de Figueres, i Pere 

Alcover Maspons, germà del poeta― arribaren una hora abans de la prevista al dinar, 

tan delerosos estaven de retre un homenatge al poeta consagrat, al nou Mestre en Gai 

Saber d’aquell any. Entraren al Restaurant de can Tomeu,1024 situat a un extrem del 

Born, vora la Font de les Tortugues, que estava decorat amb pintures i plats de ceràmica 

modernista. Els comensals congregats s’assegueren repartits en cinc taules, segons es 

desprèn de la notícia que en donà La Almudaina. Al fons, en un dels costats del 

menjador principal, Joan Alcover presidí una taula guarnida de flors, que estava 

disposada en forma d’angle recte perquè es pogués veure des de l’altra banda del saló. 

El menjador de can Tomeu s’omplí d’un alegre i animat murmuri literari, atiat per les 

muses del bell parlar que agermanaven aquells prohoms i, entre plat i plat, es desfeien 

en elogis envers el poeta i la poesia.1025  

                                                 
1023 “Mesa presidencial del banquete en honor de D. Juan Alcover, celebrado en el Restaurante de 
Oriente”, La Almudaina, nº 8820 (4-VII-1909). 
1024 Can Tomeu era el nom popular amb què era conegut el cafè restaurant Orient, situat a l’actual plaça 
del Rei Joan Carles I de Palma. Es va inaugurar al principi del s. XIX i el 1835 era conegut amb el nom de 
Ca na Joana sa Loca. Els hereus el varen traspassar a una societat privada que canvià el nom amb el de 
cafè Orient. El 1869 es dissolgué aquesta societat i l’establiment passà a ser propietat de Tomeu Bestard. 
Es convertí en centre de reunió d’escriptors, pintors i empresaris mallorquins, on se celebraven algunes 
tertúlies literàries. Assolí una relativa popularitat gràcies a les pàgines que li dedicà Santiago Rusiñol a 
L’illa de la calma. Va funcionar com a restaurant fins al 1984. 
1025 La poesia, que s’havia vestit de festa en aquell antre modernista, guaitava per la mirada penetrant de 
Joan Alcover, que esguardava amatent i agraït aquell gest delicat dels seus amics. Mentrestant, ell que 
“entre el tumulte de la vida” es trobava desemparat, contemplava com la majoria dels comensals 
degustaven les delícies dels entremesos de colors variats, que els cambrers havien servit amb prestesa, 
observava com paladejaven les diferents aromes que desprenia l’arròs a la valenciana o el fricandeau a la 
catalana. I, mentre veia com els prohoms de les lletres assaborien, de manera goluda i sensual, la carn 
d’aquella llagosta, confitada en una salsa verda, que es fonia en les seves boques rosades, potser una 
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En acabar aquell dinar suculent, tots aixecaren la copa de Campagne Codorniu 

(Grand Cremand) i brindaren per la glòria del poeta florejat. Després Miquel Costa, que 

seia al costat del nou Mestre en Gai Saber, inaugurà el floret dels discursos. L’autor 

d’Horacianes s’aixecà impulsat per les veus dels amics, que l’havien designat com a 

representant, per parlar el primer d’entre aquell grup d’eminents companys reunits 

entorn d’aquella taula il·lustre. Amb el gest humil que tant el caracteritzava, Miquel 

Costa, abans d’encetar el bell panegíric sobre el poeta homenatjat, recordà amb 

l’emoció als ulls els amics desapareguts: Gabriel Maura, que fou el primer a destriar 

l’aurèola que espurnejava sobre el cap de Joan Alcover en el pròleg de Poesías (1887), i 

Mateu Obrador. Miquel Costa, que encara recordava les paraules amb què el bon amic 

lul·lista en nom de tots els prohoms l’havia saludat al Gran Hotel de Palma aquell dia de 

1903 per celebrar el mateix guardó que Joan Alcover ara havia rebut, afirmà que l’honor 

de perfilar el panegíric del guardonat venia impulsat més per l’absència d’aquests dos 

il·lustres escriptors que pels seus mèrits:  

 
...“haguera correspost ara parlar aquí an aquell potentíssim Gabriel Maura, el primer per 

ventura qui descobrí damunt el front d’En Joan Alcover, quasi infant, la besllum d’un estel de 
glòria. Com a representant de la nostra generació literària, haguera pertocat an aquell 
discretíssim Mateu Obrador qui de tan prop ens precedia per la carrera de la vida... Ah! Bé em 
permetreu, senyors, dedicar un gemec d’enyorança a l’amic suavíssim qui amb el seu dol recent 
ha retardat aquest homenatge, qui en ocasió semblant a la present me saludà en nom de tots, i 
que ara fa just un mes expirava com un ver deixeble de Ramon Llull, deixant un buit 

insubstituïble dins la omissió de les Obres lul·lianes i a lo íntim dels nostres afectes.” 1026 
 

Però Miquel Costa vencé la nostàlgia emotiva del passat i s’erigí en elogis per 

enaltir i per felicitar l’amic guardonat davant la mirada expectant de Llorenç Riber, Joan 

Rosselló de Son Forteza, el Vicari General, Tous i Maroto, Cortès, Enric Alzamora, 

Lluís Martí, Pere Ferrer i Gibert, Pere Alcover, Joan Marquès Arbona... Amb el verb 

que li fluïa majestuós dels seus llavis de poeta escollit, començà a dibuixar les dots 

                                                                                                                                               
espurna d’enyorança guaità pels seus ulls endolats en recordar els béns que havia perdut pel camí. Potser 
llavors es féu més present “la carícia de l’absent” que vengué com un dolç afalac a sumar-se a la festa 
pairal, perquè ―com li havia dit Estelrich― a bon preu havia pagat com a artista la més alta inspiració en 
aquell torrent de les Elegies, que arrossegaven en calma serena tot el cabal desbordat de les seves 
llàgrimes. Aquestes Elegies, que l’havien consagrat com un poeta humà colpit per la dissort, corprenien 
l’ànima de qualsevol lector, perquè “no se tocan sin sagrado respeto ni se leen sin lágrimas”, com li havia 
dit amb el cor estret en un puny Joan Lluís Estelrich. Mentrestant, aquells prohoms, aliens al drama del 
poeta, encara es delectaren amb les fineses d’un bon gateau d’ametlles i fruïren amb les belles dolçors 
acolorides i sucoses de la fruita del temps. Les hores passaven alegres entre la fruïció d’aquell àpat i el 
murmuri de les belles paraules, regades amb un vi claret selecte, una copa de xerès (de Zesión Álvarez), un 
cafè i puro. Vegeu “Homenaje al Maestro de las letras mallorquinas”, Gaceta de Mallorca (dilluns, 28 de 
juny de 1909).  
1026 Miquel COSTA I LLOBERA: “En l’Homenatge que els escriptors mallorquins dedicaren a En Joan 
Alcover el dia 27 de juny de 1909”, Obres Completes, op. cit., pàg. 459-461. 
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naturals del mestre, del crític literari i la seva paraula virolada anà traçant amb delicat 

cisell la figura de l’insigne poeta Joan Alcover, a qui en bona hora els prohoms de les 

lletres catalanes havien reconegut els seus mèrits. Miquel Costa assenyalava que, de bell 

antuvi, ja havia copsat les dots indiscutibles de mestre que posseïa Joan Alcover, a qui 

comparava a Sainte Beuve, pel seu bon gust i per la bella capacitat de penetrar dins els 

misteris de l’Art, com havia expressat Joan Alcover a L’ermità qui capta: 

 
“Estam aquí reunits ―ja ho sabeu― per celebrar el mestratge d’En Joan Alcover. ¿El títol que 

amb tardana justícia li han conferit els Jocs Florals de Barcelona? Ah! això no és més que la causa 
ocasional. La causa formal i efectiva n’és aquell altre títol, superior a tot diploma de Consistori o 
d’Acadèmia, aquell títol amb què per vot unànim dels intel·lectuals era proclamat Mestre ja fa 
temps el nostre exquisit i genial poeta. Aplicada a ell la paraula Mestre no té la seua significació 
corrent i ordinària; té la força, té la plenitud quasi sagrada del seu sentit primordial. No és En Joan 
Alcover un Mestre com tants altres, qui per tresors d’acumulada erudició poden esser consultats lo 
mateix que se consulta un diccionari enciclopèdic, és d’aquells comptadíssims Mestres intuïtius qui 
són consultats com un oracle. El seu mestratge no és una qualitat adquirida i sobrevinguda, sinó 
qualque cosa dins ell essencial i congènita. És la resultant necessària d’un esperit superior i d’un 
organisme exquisit, és un admirable equilibri de facultats poderoses i fines, qui es manifesta en 
dictats casi infal·libles de bon gust i de bon sentit. Amb un i altre concepte hem experimentat el 
magisteri d’En Joan Alcover, els seus amics i coneguts, i no solament des que es troba a l’edat 
madura. Molt abans de que la plenitud de la vida li posàs la toga viril, ja tots els seus companys li 
reconeixíem una autoritat crítica absoluta, de sentències inapel·lables. Una aprovació seua dels 
nostres assaigs literaris era considerada com el premi més valedor i positiu. De tal manera, sens 
arribar-ho a formular, sentíem ja aleshores lo que sentim ara: que En Joan Alcover és Mestre a 
natura, Mestre per la gràcia de Déu! 

No és possible trobar un crític de balança més fina, de mirada més penetrant i segura. Per esser 
un Sainte-Beuve sols li ha mancat viure a París i exercir professionalment la judicatura de les més 
famoses produccions literàries. 

Mes per esser un crític de tal altesa és precís, és indispensable, ajuntar amb la força i subtilesa 
penetrant i claríssima del judici, la unció real d’un ver poeta, capaç de penetrar dins els misteris de 

l’Art.”1027 
 

Miquel Costa s’anà inflamant mentre pronunciava aquest discurs, perquè les 

paraules li fluïen dels seus llavis amarats d’un afecte sincer envers l’amic homenatjat. 

L’autor d’Horacianes evocà l’esperit nacionalista que bategava en els versos de 

L’Espurna, en els cirials de festa de Sant Joan, que uneixen els pobles de parla catalana. 

Aquells versos lluminosos en què el nostre poeta cantava al verb melodiós, a la llengua 

catalana que es despertava d’un secular encantament, i exhortava les joves generacions 

perquè fessin sonar les notes d’aquesta llengua que ara ens tornava l’antiga llacor que 

l’havia nodrida, i ens unia a catalans i mallorquins sota l’atzur del Mediterrani. Miquel 

Costa evocava els versos de Joan Alcover en què, atiat per l’espurna d’amor a la 

llengua, albirava la flama d’un culte nou i sublim a la pàtria, encesa pels focs de Sant 

Joan. A L’Espurna Joan Alcover voldria deixondir el foc de germanor, que el ritme de 

                                                 
1027 Ibídem, pàg. 459-461. 
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la llengua materna uneix a l’uníson de la mar Mediterrània, “d’un sol batec des de 

Pollença a Roses, els milions de cors de nostra raça.” 

Però Miquel Costa assenyalava l’evolució que havia fet el nostre poeta d’ençà que 

s’havia donat a conèixer ben jove amb “aquells poemets campoamorins, molt més àtics 

segurament que els de l’autor de Doloras, fins a l’original i magnífica plenitud de Cap 

al tard, quin avenç, quina progressió tan admirable!”1028 Assegurava que Joan Alcover 

era un artista excepcional perquè no solament conservava la inspiració de la joventut, 

sinó que resultava “més inspirat a la tardor de la vida: té ―deia el poeta de Pollença― 

el privilegi de Goethe i altres poderosos del Nord. Això tal vegada s’explica perquè, 

com ells, és un poeta pensador i reflexiu, de sensibilitat fonda i concentrada.”1029 

L’autor d’Horacianes elogià “el poeta en sa plenitud humana”, el poeta que sabé 

mostrar-se “correcte i exquisit com un parnassià” sense caure en la fredor de marbre i 

sabé amarar els seus versos amb la unció del sentiment com un modernista, sense vessar 

l’amorfa deliqüescència que caracteritzava els poetes d’aquest moviment del canvi de 

segle. Perquè Joan Alcover ––assegurava Miquel Costa–– “és el poeta humà que 

practica segur aquella alta doctrina, l’humanisació de l’Art,” que ell mateix havia 

exposada en una conferència memorable. Un poeta “en sa plenitud humana” que, a més 

a més, tenia una oratòria eloqüentíssima, viva, “eficaç, penetrant, impetuosa o flexible 

segons convé,” perquè “la paraula del nostre poeta fa meravelles de força i de gallardia, 

amb una distinció de suprema elegància. És com una espasa de fulla toledana amb el 

puny d’or cisellat de Benvenuto Cellini. Llàstima que no l’hagen vista més sovint 

fulgurar en les incruentes batalles de l’esperit!”1030   

Encara que Miquel Costa lamentava que Joan Alcover no hagués fet lluir més 

sovint la seva ploma amb més esplets de pedres precioses, també es planyia que veus 

filistees menystinguessin la labor dels literats mallorquins. I amb gran fermesa i ben 

convençut de la bellesa dels versos de Joan Alcover, exclamà: 

 
“Tant se val! [Perquè] El remoreig d’un borinot no apagarà mai les notes de Melodía etiòpica, ni 
la teranyina de cap aranya aturarà la filosa màgica de la Balenguera, ni el pic de cap insecte 

oscarà mai l’espasa del verb artístic d’En Joan Alcover!”1031 
 

                                                 
1028 Ibídem, pàg. 459-461. 
1029 Ibídem, pàg. 459-461. 
1030 Ibídem, pàg. 459-461. 
1031 Ibídem, pàg. 461. 
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Miquel Costa, emportat per l’emoció lírica que li havia despertat el poema 

L’Espurna de Joan Alcover, acabà el seu discurs amb el desig que Cap al tard fos 

només el preludi d’una glòria merescuda i un tribut al país. Com l’anhel d’un bell 

auguri que s’acompliria en el temps, Miquel Costa invocà la Musa perquè acompanyàs 

el poeta de Cap al tard en el seu trajecte i li atorgàs una llarga i fecunda vida literària: 

 
“Amic i mestre, enhorabona! Aqueixes flamades de la nit de Sant Joan que l’alè del teu càntic ha 
fet encendre, i de cada any més nombroses se posen com a llengües de foc damunt el front de les 
nostres muntanyes, són el preludi de ta glòria. Quan a banda i banda de mar les vegin les 
generacions futures, bé hi llegiran el teu nom escrit en caràcters de llum. Que tu les pugues veure 
aquí per molts d’anys, produint encara obres mestres, i que a la fi, del fons de la vera glòria 

divina, les pugues destriar com humil tribut de ton país a ta perpètua recordança!”1032 
 

Però Miquel Costa no només tenia presents els versos de L’Espurna sinó que 

també evocava en el seu discurs encomiàstic els versos de Salutació, on el nostre poeta 

albira com el Puig Major de Mallorca i el Montseny de Catalunya se saluden de banda a 

banda del mar en un anhel de fusió fraternal entre ambdós pobles. Aquest mateix desig 

era el que havia atiat les paraules de Miquel Costa, que volia veure acomplides per a la 

pàtria catalana. Vet aquí que el càntic de Joan Alcover encendria en el cor de les noves 

generacions de cada banda del mar l’espurna d’un nou culte a la llengua i la seva flama 

esplendorosa brillaria rutilant com un estel lluminós en el firmament de la poesia 

universal. 

Joan Rosselló de Son Forteza, amic i parent del poeta, prosista modernista i 

fervent enamorat de la pagesia mallorquina, va prendre la paraula per encetar un altre 

discurs encomiàstic. Joan Rosselló assenyalà el parentiu espiritual que uní Joan Alcover 

amb l’enyorat mestre Mateu Obrador, atès que ambdós, de bell antuvi, havien assistit al 

cenacle literari de Josep M. Quadrado, Marian Aguiló, Jeroni Rosselló i Josep Lluís 

Pons i Gallarza. Ambdós havien compartit les ensenyances d’aquests mestres il·lustres, 

als quals havien presentat les seves primícies literàries. Recordà que, malgrat el 

dualisme líric de Joan Alcover, el poeta havia assolit la més alta consagració en belles 

pàgines escrites en la llengua materna, perquè tot adduint les paraules de Joan 

Alcover s’havia adonat que “Mallorca té una ànima pròpia” i que refusar la seva 

expressió natural era deixar-la morir i deixar-la morir era renunciar a la seva existència 

com a poble.1033 

                                                 
1032 Ibídem, pàg. 459-461. 
1033 Vegeu “Homenaje al Maestro de las Letras Mallorquinas”, Gaceta de Mallorca (dilluns, 28 de juny de 
1909).  
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L’amic de l’Institut Balear, impulsat pel lirisme de les Cançons de la Serra, 

anava desgranant les joies de la poesia de Joan Alcover que reflectien el paisatge i 

l’ànima de Mallorca. Afirmava que, si en la poesia de Miquel Costa s’endevina la 

impressió grandiosa del Cap de Formentor, en la de Joan Alcover s’albira “l’idilich 

vilatge de Gènova, la nota pagesívola y montanyenca d’els voltants de Galatzó, am veus 

de tota Mallorca, y am frecuencia el jardí casolà que tots conexeu. Reparau com aquest 

se veslluma fins en el fons de les elegies, la poesia més íntima y subjectiva de Cap al 

tard.”1034 Joan Rosselló, per mostrar l’essència de la nova poesia que brillava a Cap al 

tard, reprenia el seu discurs encomiàstic amb aquestes paraules: 

 
“Som dels qui donen la preferència a les poesies tardanenques del autor sobre les compostes 

durant l’adolescència ab la mateixa llengua. No oblidem qu’ell mateix reconeix que les darreres 
estan més influïdes per l’emoció que per l’espurneig d’el enginy y les fórmules arbitràries de la 
fantasia; y qui ara, en lloch de procedir per aclimatació de les invencions y les imatges en 
l’admosfera tèbia del propi sentiment, espera que l’assumpte brolli per si mateix en l’intimitat de 
l’ànima perseguint la forma de irradiació més pura, més directa y més agradosa perque’l 

sentiment se transmeti ab tota la netedat y escalfor possible.”1035 
 

Llavors el bon amic poeta i narrador es referí a les dots de crític literari que Joan 

Alcover exercia en les lletres catalanes de manera equilibrada i exquisida. Però era en la 

seva faceta discursiva i oratòria com a conferenciant on Joan Alcover havia aconseguit 

brillar en tots els fòrums, sense que ningú el superàs ―assegurava Rosselló― en 

Catalunya ni en tot Espanya. 

En parlar de les tertúlies literàries que el poeta oferia en el famós saló rosat de 

casa seva, on acudien tots els literats i els artistes per parlar d’art i de literatura, Joan 

Rosselló, entre grans aplaudiments, al·ludí als famosos salons literaris de França, en els 

quals s’emmirallava el saló rosat de Joan Alcover només pel que tenien de fòrum artístic 

i literari: 

 
“El salonet d’En Joan Alcover s’assembla an aquells en que també s’hi parla de coses d’art; 

però, en quant a lo demés, res té que veure ab els salons francesos. És, segons crec, l’hereu y 
continuador dels d’En Quadrado, En Jeroni Rosselló y En Pons y Gallarza, al que m’he referit 
suara. Advertint, emperò, que cap d’ells conseguí tan llarga durada ni tan persistent y regular 
assistència a llurs reunions. Segurament endevinau que per mantenir viu y fruiter durant tant de 
temps el seu salonet, se necessita el tacte exquisit, la discreció y el talent social de N’Alcover. Ab 
la particularitat que sempre les hores hi volen lleugeres y que may hi ha surgit el més significant 
disgust; ni tan sols cap dels amichs qui habitualment s’hi reunexen ha sentida la cohitja de la més 
petita molèstia. N’Alcover treu oportunament nou assumpte quant la conversa comensa a decaure; 
dóna desiara el seu parer sobre lo que’s tracta sense afectació y ab espontània sinceritat; y està 
sempre atent a tot y a tots, quant el creis més distret y assembla que li és més indiferent la cosa de 
què’s parla. [...] 

                                                 
1034 Ibídem. 
1035 Ibídem. 
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El salonet està agradosament decorat y ple de llum; s’hi seu còmodament, el foc flametja dins la 
llar; y els cuadros penjats a les parets recorden els pintors amics que hi són venguts. Ell, N’Alcover 
baix el seu retrat pintat al oli pen Francesc Maura, s’acaricia suaument la barba. 

El sol decau cap a la posta; pels finestrals oberts s’oviren les palmeres esbeltes carregades de 
fruita, uns quants pins verdejants, [...] els caminals esblancaits entre l’herbet, el brollador axut y el 
faune mutilat del jardí del poeta. A la dreta s’hi alsen les parets rònegues, qualque gelosia ençà i 
enllà, y la torre prima y alta, del pròxim convent de Santa Clara, qui, sembla ajuntar-se, ab 
l’imponent campanar y amb els muros esrogits de la Seu, cotonats d’arbotants y de cresteria 
afiligranada que’l temps trenca y destroça sense pietat. A l’enfront, no gaire lluny, s’hi veu la mar, 
prenent aspectes y colors diferents segons el dia y l’estació de l’any, assemblant-se emperò molt 
sovint a un espill d’argent, y més endins, sobre l’horitzó us assassien postes de sol inmenses, 
cromatismes de vives tonalitats impossibles de descriure. 

An aquest bellíssim escenari s’hi han donades a conèixer, abans de llançar-les al públic, quasi 
podria dir s’hi han ensajades, la major part de les composicions poètiques y literàries dels escritors 
mallorquins, y desiara de qualqun de foraster, qu’han exit a llum durant el derrer quart de sigle. No 

vos he de parlar dels autors, ni de llurs obres, que tots coneixeu millor que jo mateix.”1036 
 

Llorenç Riber agafà el relleu de la paraula, acaronat per l’entusiasme dels 

comensals que saludaren el sensual poeta de Campanet amb grans aplaudiments. 

Aquest, amb dissimulada modèstia, encetà el seu discurs. Recordà que, sis anys enrere, 

la primavera de 1903, Joan Alcover, que llavors presidia el certamen literari de les Fires 

i Festes de Palma, li havia atorgat el premi de poesia religiosa pel poema Revertere, 

Sunamitis! I, des d’aquell moment, Joan Alcover es convertí en el seu mestre més 

admirat, que li obrí les portes de casa seva, acarada al mar com un empori, per assistir a 

les tertúlies literàries. Mestre i deixeble nuaren una bona amistat i, anys més tard, el 

1912, Joan Alcover li prologà el seu primer llibre de poemes titulat A sol ixent. Amb la 

paraula vellutada, Llorenç Riber començà a parlar en nom de la nova generació de 

poetes, que anys a venir seria coneguda amb el nom de l’Escola Mallorquina: 

 
“No parl en nom propi. Parl en nom de la joventut qui escala les cimes àrdues, els cabells 

amollats al vent, quant la marinada lluu y s’obre com una flor. May per may ma veu s’era alsada 
amb més fonda gratitud. Ara farà sis anys; per les fires y festes agostenques de l’any 1903. Amb 
els ulls qui m’espiretjaven y amb el front calent vaig llegir la convocatòria del Certamen literari. 
Son jurat era presidit p’En Joan Alcover, admirat abans per mi amb un mutu entusiasme. Vaig 
trempar la meua harpa, harpa de gri, petita, nocturna y solitari; i vaig comensar a filar versos 
prims y fràgils com a fils d’aranya. Figurau-vos, doncs, l’agraïment humil del gri a la mà qui 
l’alsa y’l mostra triunfalment. 

Casi des de llavors comensà per mi’l mestratge d’En Joan Alcover i me foren obertes les 
portes del petit cenacle artístich, obert sobre la mar, com un pòrtic d’Atenes: 

Quotquot aderant vates, tot rebar esse deos.”1037 
 

Llorenç Riber anà enfilant els seus records: evocà el primer capvespre dominical 

en què assistí al saló rosat del carrer de Sant Alonso. Encisat davant la paraula encesa 

del mestre de barba florida, Riber bevia les gotes de rosada que vessaven dels llavis i 

                                                 
1036 Ibídem. 
1037 Ibídem. 



 668 

seguia amatent el seu discurs que parlava d’art. Una paraula que, segons Riber, amb les 

dolces melodies del bon seny, atreia com un eixam els poetes noucentistes, enamorats 

de l’esperit de Grècia i de Roma i de la claror diàfana del Mediterrani. Comparà l’obra 

poètica de Joan Alcover a la d’un mestre de l’alçada d’un Leconte de Lisle, molt valorat 

pels noucentistes i poc afí al sentiment poètic de Joan Alcover, de qui s’havia distanciat 

en el pròleg de Cap al tard per la seva fredor marmòria. Als ulls de Riber la poesia de 

Joan Alcover era un marbre calent i el nostre poeta era un geni que havia sabut unir en 

la seva arpa la intensitat emotiva del Romanticisme i la serenitat del món clàssic. 

Emportat per l’elegància gràcil que destil·lava el seu vers, Riber l’albirava acostat al 

parnassianisme de Leconte de Lisle, i, seduït per la humanitat i per les llàgrimes del seu 

cant, l’endevinava a prop dels versos dolorosos d’Alfred de Musset. D’aquesta simbiosi 

en resultava un poeta extraordinari que de viure a París hauria traspassat les fronteres i 

hauria estat un poeta universalment reconegut. Així, amb aquests elogis abrandats, 

Llorenç Riber s’acomiadava del poeta homenatjat i, amb la veu amarada de cants 

novells, el saludava en nom de la nova inspiració poètica que guiava els joves poetes de 

l’Escola Mallorquina, que pugnaven com a brotons per fer sonar la seva veu:  

 
 “Sempre me’n recordaré. El capvespre dominical esfullava la rosa del dia, l’esfullava 

lentament damunt la mar harmoniosa. Només tremolava per caure, en el ponent la darrera fulla 
de llum! I en Joan Alcover parlava, parlava d’Art... Jo bevia amb avidesa les gotes de bon seny i 
totes les abelles del Tíbur, tots els eixams de la Grècia semblaven volar, encantats, al entorn de 
sa barba florida. 

Y ho és vertaderament mestre: En la moderna desorientació, l’obra de n’Alcover s’alsa dreta y 
segura com un campanar. Llàstima que’l campanar no estiga a un punt més vistable: l’oracle, si 
tengués un altre trípode, atreuria més consultes. A París, oh gran poeta seríeu estat un Leconte de 
Lisle, amb entranyes: un Leconte de Lisle dolorit qu’hauríeu alsat la vestidura patrícia del vers 
per mostrar al món el flanc ferit, el costat regalimant: i les gents se serien compatides dels 
vostres dolors sense conhort y haurien plorat com sobre el plor desolat y nocturn d’Alfred de 
Musset. Quant feis marbres, els vostres marbres són calents: acostant-hi la mà, nos sembla tocar 
una cosa viva. La vostra musa és àgil a voltes y és lleugera: lleugera com el foc, com les ales, 
com les plomes, com tot lo qui munta com tot lo qui perfuma, com l’ànima de les flors que flota 
sobre’ls tarongers. 

No parl en nom propi, parl en nom del jovent qui vos aclama Mestre. Que siguem pocs o 
siguem molts, que hi fa si la joventut és la flamada del món y la flamada per més petita que siga, 
és indomable, és difusiva, és infatigable com ja deia el vell Homer. Voldria que dins la meua veu 
hi sentíssiu cantar un chor d’aloses plenes d’alegria y de blat verd i que ja estan al caire del niu. 
Vos salut en nom d’una inspiració qui se poncella i tremola a cap de brot: en nom d’una 
primavera qui vendrà. Permeteu-me que oferesca a la glòria del vostre front una corona de roses 

futures! He dit.”1038 
 

En acabar Riber, s’alçà la veu de Josep M. Tous i Maroto que, també en nom de 

les noves generacions de poetes de l’Escola Mallorquina, volia testimoniar al Mestre la 
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seva admiració i agraïment per la seva poesia i per la seva actitud envers l’ànima de 

Mallorca. Tous i Maroto assenyalava el pas que la poesia mallorquina havia donat 

d’ençà de la Renaixença amb la corona que li havien cenyit els dos grans mestres 

Miquel Costa i Joan Alcover: d’humil pagesa a regina engalanada, perquè els dos poetes 

al llarg del seu camí l’havien ennoblit amb les seves joies poètiques i li havien donat la 

profunditat i la força per assolir una dimensió més alta i més universal. Amb els versos 

de Miquel Costa i de Joan Alcover la poesia insular segons Tous i Maroto va 

aixecar el vol  i sobrevolà els espais més llunyans de l’horitzó. Així, amb gran fermesa 

afirmà: 

 
“La Poesia mallorquina era una humil camperola que, peu descalç y amb ample capell de 

paumes, trescava el pla i la montanya de nostra Mallorca soleiosa. Els primers mestres 
l’educaren y En Costa y N’Alcover li teixiren un mantell de realesa y una corona de fina 
pedreria, en la que per un exquisit refinament hi entremesclaren flors de taronger de les nostres 
hortes y brots de romaní de les nostres garrigues, y li digueren: Vés y tresca món. Aixís enjoyada 
passa la mar, va esser per tot ben rebuda, y mentres recullia una flairosa garba de branques de 

llorer, va escoltar forts aplaudiments que va poder agrair en posat y cortesies de reyna.”1039 
 

En acabar el discurs de Tous i Maroto, Joan Alcover s’aixecà una mica aclaparat 

per aquella acollida fervorosa i, enmig d’una pluja de fraternals aplaudiments, va 

prendre la paraula per agrair aquell gest dels bons amics que tant l’honoraven amb la 

seva companyia i amb les seves paraules. Segons el cronista de la Gaceta de Mallorca, 

el nostre poeta homenatjat, que dominava l’art de l’oratòria, improvisà un bell discurs 

en què recordà els dos grans mestres i amics absents, Gabriel Maura i Mateu Obrador. 

Acaronat per la mirada afectuosa d’aquells poetes que l’admiraven, Joan Alcover agraí 

―com havia fet a l’amic Heliodor― mots suaus que el reconciliaven amb la seva pobra 

Musa i amb l’avenir. Assegurà, però, que els elogis que prodigaven a la seva obra 

responien més a la il·lusió dels seus bons propòsits plens d’afecte i de simpatia, que a la 

realitat nua. Perquè Joan Alcover ―com havia expressat a El voltor de Miramar― no 

creia en les seves ales de poeta, car se sabia poc mereixedor d’una joia que anys enrere 

no havia sabut cultivar amb profunditat, perdut pels viaranys d’una poètica artificiosa. 

Ara, que havia conegut l’autèntica poesia, sentia la veu de la consciència a flor de llavis 

i creia que aquests prohoms l’havien investit d’uns valors que no tenia, a jutjar només 

per una obra tan breu. Però, amb el pes dels anys i de la professió, sentia més de prop la 

càrrega feixuga de la toga de lletrat “que l’esperit enrampa i el pensament eixuga”, i 

endevinava que ja era massa tard per brostar noves tanyades amb fruits més suculents 
                                                 
1039 Ibídem. 
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que els que havia donat a Cap al tard per esser mereixedor d’aquest guardó tan preuat. 

Tanmateix, el poeta empenyorà la seva paraula i es comprometé a dedicar totes les 

hores lliures de la vida al cultiu de la vera poesia, “restauradora i salvadora de l’ànima 

de Mallorca”, per tal de fer-se digne d’aquell prestigiós guardó amb què l’obsequiava la 

benevolència d’aquells bons poetes i amics. Així, amb la mirada espurnejada de 

lluentors severes, Joan Alcover exposà aquest sentiment de compromís amb el futur 

amb la metàfora d’un nin que la nit de Reis rep una estesa de regals enlluernants, 

convençut que no n’és mereixedor. Per tal gest els digué com hauria volgut demostrar 

que el premi rebut hagués florit en camp més fèrtil: 

 
“Senyors: 
Mercès a tots; mercès per tantes demostracions perfumades d’afecte y simpatia; mercès ací als 

presents y an els ausents, mercès per haver associada a n’aquest acte la memòria  de dos amics 
de l’ànima: En Gabriel Maura y En Mateu Obrador. Un y altre foren els dipositaris de mes 
primeres confidències literàries; un y altre segurament seurien aquí, si fossen vius; perquè eren 
d’aquells que, com vosaltres, no miraven prim quan se tractava de les meues coses, daurant-les y 
transfigurant-les a la claror d’una amistat entranyable.  

D’aquesta il·lusió participau vosaltres, y no és que jo combati, ni de pensament, el vostre 
optimisme. Lo que hi haja d’il·lusori en els conceptes que dicten les vostres alabances, en el 
resplendor de bellesa espiritual que vos atreu a qualque aspecte de la meua obra això no’m 
preocupa ni humilia; perquè l’il·lusió no és falsedat, com no és falsedat lo que queda intens i fa 
confondre el brill de la gota de roada ab el foch viu de la lluerna. Que una tenga llum pròpia y 
l’altre no, poch importa, si fan el mateix efecte, y no per artifici ni per ficció sinó per llei de 
naturalesa. 

Però en casos com aquest, un, vulga o no vulga, fa examen de consciència, un se gira enrera y 
fa balanç y pensa en les poques hores aprofitades y en les moltes hores perdudes dormint o fent 
voltera... Jo coneixia un infantó que no era gaire diligent y el seu mestre, la vigília dels Reis, li 
deia: ― És de bades que posis la sabata a n’el balcó; poca cosa’t duran, perquè no ho 
mereixes― Però el mestre no contava ab l’intervenció nocturna de l’indulgència maternal; y el 
nin al s’endemà, quan va obrir el balcó, hi trobà tota una estesa de donatius enlluernants... 

―¿Com així allà dalt han estat tan generosos? Demanava. Y el preceptor, per salvar els 
principis de moral educativa, responia: ―No’t premien per lo qu’has fet, sinó per per lo qu’has 
de fer, y ay! de tu si no pagues ab ta conducta lo qu’has cobrat per endavant, perquè un dia t’en 
demanarà compte. 

Aquest és el meu cas, però ab una diferència en contra meua; el nin tenia davant ell la 
probabilitat d’una llarga vida, y a mi el temps ja’m curteja per pagar un deute tan enorme. 

Però, en fi, curta o llarga la vida que’m resta, jo empenyor totes les hores lliures per fer-me 
digne de vosaltres; per fer-me digne de la nostra poesia, restauradora y salvadora de l’ànima de 
Mallorca, ja que’m voleu considerar com un dels seus autèntichs representants; per fer-me digne 
de l’indulgenta maternitat d’aquesta terra nostra benvolguda que vos inspira; perquè és ella, és el 
seu esperit qui per mans nostres, com aquella mare de la nit de Reis, m’obsequia ab presents 
esplendits, desentenent-se de la rigidesa del  magisteri crítich. 

Y ara, senyors, ja que sou ab mi tan bondadosos, coronau la vostra lliberalitat permetent-me 
que’m tanqui dins un silenci dolçament egoista, sens entossudir-me en cercar una fórmula 

impossible de la meua fonda reconeixença.”1040  
 

Després d’aquest discurs, Joan Alcover emmudí i es tancà en un silenci benaurat 

per fruir d’aquesta joia que la seva humilitat creia immerescuda o cedida abans d’hora. 

                                                 
1040 Ibídem. 
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Llavors el bisbe de Mallorca, Pere Joan Campins, que estimava l’illa benvolguda i els 

seus homes, es congratulà pels èxits d’un dels seus fills il·lustres i s’afegí a la festa amb 

una nota que fou llegida per un dels assistents a l’acte. Joan Alcover escoltà amatent 

aquella adhesió, mig efusiva i filosòfica, del bisbe Campins, en què elogiava les ànimes 

exquisides i amants de la Bellesa com era la de Joan Alcover. 

Joan Lluís Estelrich, que no havia pogut assistir a l’acte d’homenatge perquè 

llavors vivia a Cadis, on exercia de Catedràtic a l’Institut, envià un poema de to amical 

per adherir-se a la festa de l’amic, que fou llegit per Miquel Costa i Llobera, l’altre 

company de l’Institut Balear. Estelrich, sempre amb la ironia a flor de llavis i amb el joc 

de paraules fàcil, enfilava aquests versos en llengua catalana que, encara que sonaren 

ferrenys en la seva lira poc avesada a cantar en català, expressaren la joia per la sort que 

ara acompanyava l’amic poeta, després de la llarga travessia per les aigües de la dissort: 

 
“Als homenatges que’s rendeixen 
a ton fort enteniment 
tu sabs qu’els meus s’hi afegeixen 
y que sempre’m fas present. 
 
Però no te dug corones 
de murta ni de lloré; 
d’això tu’n dispons o en dones 
sempre que s’és menesté. 
 
Te dug, ab orgull sens mida 
un’abraç agosarat; 
te dug... cinquanta anys de mida 

ab cinquanta d’amistat.”1041 
 

Josep Carner, el Príncep dels Poetes, que tampoc no havia pogut assistir a la 

festa, envià uns mots d’adhesió i un sonet dedicat a Joan Alcover, que també fou recitat 

per Miquel Costa i Llobera. Possiblement es tracta del sonet que més tard, el 26 de juny 

de 1909, va aparèixer publicat a les pàgines de la revista La Cataluña. 

Una llarga filera de personatges distingits, que no pogueren acompanyar 

personalment el poeta guardonat, trameteren unes paraules de felicitació pel mestratge 

que el Consistori dels Jocs li havia concedit i de sincera admiració vers la figura i l’obra 

de Joan Alcover. Ignasi Casanovas, Prat de la Riba, Eugeni d’Ors, Teodor Llorente, 

Joan Maragall, Jaume Bofill i Mates, Joan Torrendell i Paul Chabaneix volgueren fer-se 

presents de manera espiritual amb belles paraules, com les que envià Francesc Cambó: 

 

                                                 
1041 Ibídem. 
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“Aquesta festa serà quelcom més que una prova d’afecte al amich y d’admiració al poeta: serà 
una nova consagració de la unitat espiritual de la rassa catalana. 

Per l’amich, pel poeta y, sobre tot, per la Pàtria Catalana, li prego fassi avinent la meva 

adhesió entusiasta a l’homenatge a n’En Joan Alcover.”1042 
 

Altres personalitats distingides del món de la cultura i de la societat també feren 

arribar la seva salutació a Joan Alcover, com Ramon Picó i Campamar, l’agustí 

Restituto del Valle, el canonge Jaume Collell, el periodista i poeta Miquel dels Sants 

Oliver, l’escriptor Jaume Massó Torrents, l’editor i traductor Joaquim Cases Carbó, el 

dramaturg Ignasi Iglèsies, el músic Enric Morera, l’empresari i escriptor Fèlix Escalas, 

el poeta Miquel Ferrà, l’escriptor Antoni Frates i l’antic professor de llatí de l’Institut 

Balear León Carnicer, el poeta i erudit eivissenc Isidor Macabich, el narrador menorquí 

Àngel Ruiz i Pablo, Pere Llobera de Pollença, l’apotecari de la plaça de Sóller Jaume 

Torrens... 

L’Ajuntament de Palma també saludà els mèrits literaris del distingit poeta Joan 

Alcover i s’afanyà a felicitar-lo per haver rebut aquest prestigiós guardó als Jocs Florals 

de Barcelona. Així, el dia 5 de juny de 1909, el batle accidental Jerónimo Castaño envià 

al poeta guardonat aquestes paraules expressives de congratulació, que deien: 

 
“Este Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de mayo último, acordó por 
unanimidad que constara en acta haber visto con sumo gusto la distinción de que fué V. objeto 
en los Juegos Florales de Barcelona que tuvieron lugar el día 9 de dicho mes, en virtud de la cual 
fué V. nombrado Mestre en Gay Saber. 
Acuerdo que me complazco en comunicarle para su conocimiento y satisfacción. 
Dios guarde á V. muchos años. 

Palma 5 junio de 1909.”1043    
 

Aquest mestratge de Joan Alcover, que Miquel Costa assenyalava com un do 

natural del poeta, s’intensificà els darrers anys de la seva vida en un bon grapat 

d’articles i en les múltiples conferències que impartí en els cenacles de Catalunya i de 

Mallorca. D’ençà de la festa per celebrar el mestratge en Gai Saber, Joan Alcover ―tal 

com havia manifestat en el banquet del restaurant de can Tomeu― es va recloure en 

l’art poètic i, encara que no creia en les seves dots artístiques, féu sonar la seva lira amb 

les cordes epigramàtiques dels Proverbis i amb la melodia sapiencial dels Poemes 

bíblics, que li forniren les Sagrades Escriptures. Continuà fins al final del camí amb 

algunes composicions esparses, que aplegà el 1922 a l’Almanac de les Lletres sota el 

nom de Haikais?; impulsat per Francesc Matheu, el 15 de juliol de 1923 reuní un 

                                                 
1042 Ibídem. 
1043 [ARM-JA, 98]. 
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manyoc d’Espurnes a la revista Catalana, tot just creada; i aquest mateix pom 

d’Espurnes el 1924 va reaparèixer a les pàgines de l’Almanac de les Lletres.  

 

HOMENATGE A TEODOR LLORENTE 
 
Uns dies més tard, ja dins el mes de juliol, el vapor Miramar arribà al port de 

València amb els expedicionaris mallorquins, Miquel Costa, Llorenç Riber, Maria 

Antònia Salvà... sense la companyia de Joan Alcover. Tanmateix, la seva presència es 

deixà sentir amb força, quan Miquel Costa llegí uns versos del nostre poeta que, contra 

el seu costum, improvisà per aquella ocasió. A l’endreça A Teodor Llorente, subtitulada 

A bordo del Miramar, que Miquel Costa va lliurar al poeta valencià, Joan Alcover havia 

vessat tota aquella admiració que duia amagada en el verger de la seva ànima, puix que 

el veia com l’esperit que havia donat “vida al culte de l’alta poesia, com l’espill de la 

pàtria i com el cantor de “la noble senyera valenciana”. 

El poema, que anava dedicat A Teodor Llorente, sortí publicat a Las Provincias 

amb alguns errors, com el de figurar adreçat “a València”, quan el destinatari era el 

gentilhome de l’alta poesia valenciana i no la seva terra. Així, el 17 de juliol de 1909 

Joan Alcover transcrivia de bell nou el poema, per tal d’esmenar l’error de las 

Provincias i l’oferia a Teodor Llorente, perquè figuràs en honor seu a la revista 

Valencia: 

 
“La mar llatina us dóna llum i sa harmonia; 
com brot de llor metàl·lic ressona el vostre nom; 
donau la vida al culte de l’alta poesia, 
i d’ella sou, tothora, creuat i gentilhom. 
 
En vostre cant fulguren les barres d’or i grana. 
Com papalló fantàstic d’un regne gloriós, 
Duu el signe de la noble senyera valenciana... 
Vós encarnau la pàtria, i l’abracem en vós.”       (PC, 394) 

 

Joan Alcover, amb veu sincera i plena de lirisme, cantava l’alta estima que li 

mereixia el poeta valencià i amb la seva lira immortalitzava l’esperit poètic que unia 

Mallorca amb València, banyades per les aigües blaves de la ribera mediterrània. 

L’autor de Cap al tard, amb el seu cant, s’afegia a les lires dels poetes mallorquins, que 

viatjaven a bord del Miramar, per tributar l’insigne poeta Teodor Llorente, símbol de la 

glòria poètica de les terres del Llevant. I, en nom de Mallorca, obria els braços, com una 

gran matrona, al poeta de l’altra banda de la riba i el convidava com a hoste a gaudir 
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dels perfums immortals de la nostra terra, germana de la seva, per la llengua i per la 

poesia: 

 
“De la ribera nostra fa ruta a l’altra banda 
un gran vaixell que vibra de lires i de cors. 
Mon poble sap que Espanya us tix una garlanda, 
i a la immortal corona hi vol unir ses flors. 
[...] 
Mallorca, oberts els braços, us vol tenir per hoste, 
i  envia sos poetes al vostre port nadiu, 
i  els dóna la consigna de que esperant resposta  
  clamin a cor: veniu!”  (PC, 394) 

 

   Joan Alcover assegurava a l’il·lustre poeta homenatjat que, malgrat que havia 

improvisat aquests versos, “no hay una sola frase arbitraria; representa cada una el 

embrión de un racimo de conceptos que pugnan por exteriorizarse, pero no lo consiguen 

en tan breve espacio y con tan escasa incubación.”1044 El nostre poeta, que tant anhelava 

assistir a l’homenatge de Teodor Llorente, no pogué veure acomplits els seus somnis, 

perquè ―segons explica a carta de l’11 de desembre de 1909― la festa que València 

volia dedicar a Llorente fou ajornada per al 14 de novembre i Joan Alcover, que ja havia 

demanat permís per aquell dia, s’hagué de conformar amb una tarja de felicitació i 

adhesió a l’acte, que envià al batle de València. Joan Alcover seguí per les notícies la 

coronació del poeta valencià, que tengué lloc en el recinte de l’Exposició Regional, 

enmig d’unes cent quaranta mil persones, on el batle “de la ciutat va entronitzar 

Llorente amb una simbòlica corona de llorer.”1045 Així ho explicava Joan Alcover al 

poeta glorificat en la carta que li envià l’11 de desembre de 1909: “el tributo fué 

espléndido, con la vibración popular i el calor efusivo que usted merece.”1046  

 

MAIG DE 1910: REACCIÓ LITERÀRIA  
  

 En la carta del dia 5 de juliol de 1910 Teodor Llorente demanava a Joan Alcover 

que li enviàs un exemplar de la conferència Reacció literària, que havia pronunciat a 

l’Ateneu Barcelonès el maig de 1910. El poeta mallorquí li contestava que ja havia 

sortit publicada amb moltes errades a El Poble Català i a La Veu de Catalunya, que 

l’havia editat en forma de fulletó. Assegurava que, malgrat haver exposat algunes idees 

que contradeien alguns principis dels corrents estètics aleshores dominants, la seva 

                                                 
1044 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 675. 
1045 Vicent SIMBOR: op. cit., pàg. 11. 
1046 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 676. 
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conferència fou ben rebuda entre el públic assistent.1047 Un mes més tard Reacció 

literària, que havia despertat grans elogis entre els intel·lectuals, sortí publicada en 

castellà a les pàgines de la revista setmanal La Cataluña el dia 20 d’agost de 1910.1048  

Reacció literària reprenia la polèmica encetada el 1903, que dominà el panorama 

literari català en plena eufòria modernista, entre els defensors d’un formalisme rígid, 

fidels continuadors del parnassianisme, que trobava l’expressió més perfecta en el sonet, 

i els adeptes de l’espontaneisme, seguidors de Joan Maragall. En aquest debat, 

exemplificat en els poemaris Enllà i Horacianes que veren la llum el 1906, Joan 

Alcover, encara que no amb la mateixa intensitat de Costa i Llobera, revelava una 

posició d’equilibri entre forma i contingut, que s’oposava tant a l’espontaneisme lliure i 

obert de Joan Maragall, com als cànons que determinen artificiosament l’obra d’art, 

perquè entenia que sotmetre l’expressió artística a un motlle establert era antiartístic i 

perillós atès que ofegava la creativitat de l’artista:  

 
 “Ha dominat entre nosaltres, i no sé si persisteix encara, una afició que té un aspecte parnassià i un 
aspecte clàssic: el culte dels ‘sonets’ i les ‘horacianes’; i heus aquí una bona ocasió per a confessar 
que els cànons absoluts en matèria d’art són perillosos. Jo só en teoria enemic dels sonets. Sembla 
que tota forma preestablerta és antiartística, perquè suprimeix el problema de la forma, que és el 
problema substancial a resoldre; [...] l’ideal és acostar-se tot lo possible a que cada inspiració 
s’esterioritzi amb la fesomia, proporcionalitat i estructura única, pròpia i distinta de les altres; i per 
això, sotmetre’s el poeta per endavant a un motllo és fabricar la persona per l’hàbit, no l’hàbit per 

la persona, com qui es vest a un basar de robes fetes.”1049 
 

Per a Joan Alcover l’autèntica Poesia ha d’estar part damunt de qualsevol 

tendència estètica, car entenia com havia dir a l’endreça Als autors d’“Horacianes” i 

“Enllà” que la Poesia és la vera i la gran, l’única que fa avançar els pobles. A 

Reacció literària Joan Alcover reprenia alguns dels principis de la teoria poètica que 

havia encetat a la conferència Humanització de l’art. Amb aquests principis, una mica 

renovats, s’adreçava al distingit públic d’aquell auditori com un “apòstol de la vida 

pràctica, dels que en nom del credo comú parlen de la conducta imposada pel codi de la 

suprema veritat que suposen reconeguda.”1050 Joan Alcover volia dir que en l’ordre 

sentimental i artístic es manifestava “catalanista a l’estil ranci”, és a dir, de l’època de la 

Renaixença, en què el mot catalanista estava desproveït de qualsevol connotació 

                                                 
1047 D’altra banda, Joan Alcover també li comentava la valoració de la lírica de la poetessa Maria 
Antònia Salvà, de la qual Alcover destacava les seves dots poètiques i l’art de traducció de les obres de 
Mistral “por la maestría técnica y varonil que requiere”. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 676. 
1048 Juan ALCOVER: “Reacción literaria”, La Cataluña, núm. 150 (20 de agosto de 1910), pàg. 521-524. 
1049 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 240-241. 
1050 Ibídem, pàg. 232. 
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política i només implicava la reivindicació de la llengua com a expressió literària de la 

pàtria. Però en els anys del noucentisme el mot s’anà impregnant d’altres valoracions 

que ultrapassaven la simple defensa de la llengua catalana com a únic mitjà d’expressió 

i adoptava una coloració política, que abastava altres camps del país, com els socials i 

els econòmics... Joan Alcover considerava que l’escriptor català havia d’expressar-se 

amb els mots d’aquesta llengua no per raons de patriotisme polític, sinó per raons de 

credo estètic. Es refermava en les antigues posicions sòlides del seu pensament i 

sostenia que “és el catecisme estètic i no el patriòtic el que mana que l’artista se 

naturalitzi a una banda o l’altra, dintre o fora de casa seua, i per a nosaltres, situats aquí, 

l’interès de l’art i l’interès de Catalunya se confonen.”1051 Perquè, segons indicà en les 

seves notes manuscrites que foren la base de Reacció literària, entenia arran de la 

conferència El classicisme nacional que Jaume Bofill i Matas havia pronunciat a la 

Joventut Nacionalista de la Lliga el 22 de novembre de 1907 que “la nació és 

naturalesa; [i] per això l’art ha de ser nacionalista.”1052 Essent així, Joan Alcover partia 

de la idea que la literatura és la columna vertebral que ha de salvar un poble de 

l’anonimat i del no-res. En les seves notes manuscrites, que es conserven a l’Arxiu Pons 

i Marquès, assenyalà a propòsit d’un article de Joan Bardina sobre el nacionalisme 

lingüístic que al seu parer “el nacionalisme lingüístic, sense el nacionalisme literari, no 

té raó d’esser, fins serà un estorb per la somiada emancipació i desarrelament de 

l’esperit individual que preconitzen els que volen que l’artista sia només ciutadà del 

món.”1053 És a dir, per a Joan Alcover les grans obres literàries d’un país culte són els 

fonaments sòlids que sostenen el gran edifici de la llengua, que és l’ànima del poble.  

 Amb el nom de Reacció literària Joan Alcover es proposava de somoure la 

crosta d’aquells principis del noucentisme que a parer seu atemptaven contra la 

llibertat artística i constrenyien l’art amb un corsé excessivament rígid. Ell, que en 

matèria d’art s’havia manifestat partidari de la llibertat absoluta i que creia més en els 

individus que en les escoles, es veié obligat a evocar alguns fragments de la seva 

conferència Humanització de l’art, que el 1904 havia estat llegida en aquest mateix 

auditori de l’Ateneu Barcelonès. El nostre poeta  recordava alguns dels pilars més 

importants de la seva doctrina, exposada en aquest discurs. Assenyalava que l’idioma és 

                                                 
1051 Ibídem, pàg. 233.  
1052 Arxiu Joan Pons i Marquès, capsa número 7. Biblioteca Lluís Alemany. 
1053 Arxiu Joan Pons i Marquès, capsa número 7. Biblioteca Lluís Alemany. 
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“mantenedor i verb a la vegada de l’esperit de Catalunya”1054 i que calia recuperar la 

llengua, perquè tal com afirmaven els modernistes és l’ànima del poble. 

Considerava que l’art només pot prosperar si s’incorpora a la vida col·lectiva, si la seva 

llum consoladora s’estén a totes les capes socials, lluny de tancar-se dins la torre 

d’ivori. Entenia per “literatura catalana” aquella que, escrita en la llengua pròpia, és 

expressió de la vida catalana, atès que ambdues són indissociables. Pensava que 

l’escriptor ha de crear art al marge de qualsevol ideologia política, perquè la seva missió 

és la creació artística lliure de tòpics i de coloracions tendencioses que puguin 

constrènyer la vena poètica. Encara que no calia fomentar l’aïllament de la cultura 

catalana, considerava convenient afavorir els escriptors en la pròpia terra, abonar-la 

perquè hi poguessin arrelar com un arbre de poderoses arrels i, així, evitar la fugida de 

talents a l’exterior. Advertia les noves generacions de poetes, tant modernistes com 

noucentistes, del perill de deixar-se seduir per un fals cosmopolitisme, que es complau 

en la imitació de les modes estrangeres, en detriment de la pròpia fesomia. Saludava les 

incorporacions de noves tendències estètiques, però sense perdre la pròpia personalitat i, 

amb l’esperit decidit, els exhortava a conservar “l’aire de família”, a preservar la pròpia 

identitat per tal d’assolir un abast més universal. I, ben convençut d’aquest pensament, 

els deia: “aclimatem a casa nostra els elements exòtics assimilables; mes tot això sense 

perjudici de la nadiua originalitat.”1055 Propugnava el retorn a la llibertat d’inspiració 

sense altra imposició que la Bellesa artística per nord i la naturalitat per guia: uns 

principis que havien de retornar els poetes a les fonts vives de la tradició popular, on rau 

l’essència més pura de l’art per fer-lo germinar. Convençut d’aquesta veritat, Joan 

Alcover assegurava que amb aquesta actitud els joves poetes assolirien els principis 

estètics (de civilisme, humanisme, perfecció formal, elegància cultural...) que aleshores 

preconitzava el Noucentisme, sense caure en una falsa norma aristocràtica ni en 

degeneracions de pseudomodernitat, enlluernats per un afany de novetat externa. I amb 

aquesta voluntat estètica, els deia ben rabent: 

 
“Jo no demano la reacció cap a velles usances floralesques i amaneraments en bona hora 

caducats, sinó cap a la llibertat i franquesa d’inspiració sense més llei que les imposades pel 
sentiment artístic; perquè jo sé que, si els joves escriptors segueixen els impulsos naturals, tornaran 
a les fonts vives de la tradició popular, tornaran a la tendra calor germinal que desglaçava la sang 
dintre les venes de la nova Catalunya, tornaran a la inspiració directa de la realitat que viuen, 
tornaran a afirmar-se i manifestar-se tal com són; i per a tornar-hi no hauran de renunciar ni a 
l’instint de perfecció, ni a l’altesa de pensament, ni a la civilitat, ni a l’humanisme, ni a la cultura; 

                                                 
1054 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 233. 
1055 Ibídem. 
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mentre tot això no degeneri en una falsa norma aristocràtica, en una vulgar galomania, importació 

de la darrera novetat.”1056  
 

Davant les noves tendències que tendien a un cosmopolistisme exacerbat, Joan 

Alcover demanava un respecte profund a la tradició, a la font popular, d’on emanava 

l’essència del país. La musa popular era als seus ulls la guardiana del tresor literari i 

cultural que dóna fesomia a una nació. Aquesta idea es veu corroborada en les notes de 

lectura que Joan Alcover conservava en petites plaguetes, en les quals expressava 

algunes reflexions que serien la llavor del seu pensament elaborat a Reacció literària. 

Tal és el cas dels apunts sobre l’article que Manuel de Montoliu va escriure a les 

pàgines d’El Poble Català sobre En Jaume Brossa el 12 de novembre de 1906. El crític 

hi assenyalava el paper de capdavanter que Jaume Brossa ocupava en “l’extrema 

avançada” de la cultura catalana. Respecte d’aquestes manifestacions, Joan Alcover 

apuntava que aquesta actitud d’extrema avançada part damunt de la tradició del poble 

era una posició contrària a l’essència del catalanisme. El nostre poeta, que es 

considerava “catalanista a l’estil ranci”, interpretava que les teories de Jaume Brossa 

anaven contra Catalunya, car trobava que “predicar en nom del catalanisme contra la 

realitat de l’ànima catalana és un contrasentit, i pretendre que l’art català se 

descatalanitzi per cobrar virtualitat expansiva és contrari no sols a Catalunya sinó a 

l’art.”1057 Refusava, així, les teories de Jaume Brossa que promulgaven crear una 

literatura catalana despullada de tot abillament pintoresc i de tota nota de tipisme i 

s’aferrava a les posicions més civilistes, acostades al noucentisme, que justament per 

mitjà de la ironia donaven “entrada a lo típic i a lo pintoresc.” Contra l’universalisme de 

Jaume Brossa, Joan Alcover oposava que “la primera condició d’una obra artística és 

que faci una forta olor de la terra i [de] l’arbre on va fructificar; [perquè] sols així 

lograrà universalitzar-se.”1058 

Joan Alcover, que el 1904 havia defensat l’art humà part damunt de tot, tornava a 

elevar aquest principi, eix fonamental del seu pensament estètic, a la categoria de norma 

artística que ha de predominar en l’esperit del poeta vertader. Ell creia “en l’art humà”; 

però no en “l’art cosmopolita”, car l’entenia com un atac a la llibertat del creador i com 

un deformador de la seva personalitat, atès que considerava que “l’esperit nacional és el 

                                                 
1056 Ibídem, pàg. 234. 
1057 Plagueta de notes de Joan Alcover, capsa número 7. Arxiu Joan Pons i Marquès, dipositat a la 
Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca. 
1058  Ibídem. 



 679 

llevat millor perquè fermenti la substància humana.”1059 Aquesta visió integral del poeta 

arrelat a la tradició que es projecta cap al futur com havia expressat simbòlicament a 

La Balanguera és el que a la llarga fa brillar la cultura dels pobles amb més força i 

amb encuny més vigorós. 

A Reacció literària Joan Alcover reprenia “la pugna artística entre rurals i 

civilistes”, que contaminava les plomes dels intel·lectuals que miraven per la finestra 

del noucentisme. Considerava que aquest debat responia a una deformació de la realitat: 

mentre els antiruralistes havien presentat la pagesia com un món bàrbar i atàvic, empès 

per la rutina i per la ignorància, Joan Alcover assegurava que era al bell mig d’aquesta 

rusticitat on es congriaven totes les notes més genuïnes de l’art i on brillaven les majors 

exquisiteses de la Musa popular. El nostre poeta, que ha estat acusat de ser un ciutadà 

que mirava la pagesia amb els ulls idealitzadors de qui no coneix el món rural de prop, a 

Reacció literària assegurava que “són els ciutadans en el sentit ideal de la paraula els 

que tenen prou refinament per a comprendre i sentir l’exquisida flor de la rusticitat”, per 

la qual cosa entenia que “lo que fa pagès, lo que fa barbre, amb barratina o sense, és 

l’odi a la pagesia.”1060  

 Joan Alcover, en una de les notes manuscrites, relacionada amb la lectura de 

Histoire du lied ou La chanson populaire en Allemagne, d’Edouard Shuré, corrobora 

que aquesta atracció que sentia per la natura i per la ruralia era pròpia d’un esperit 

ciutadà, puix que és l’únic que sap copsar els valors d’aquesta ruralia, que conté 

l’essència més pura del poble; mentre que el pagès, ofegat per la duresa de la feina 

diària del camp, no s’adona dels seus encants i se sent més atret per les lluentors de la 

vida ciutadana: “Lo més pagès és l’odi a la rusticitat i al ruralisme. Sols el ciutadà 

refinat ne sent el perfum. El pagès prefereix els escaparats del carrer de Fernando que 

les sublimitats del Montseny.”1061 

Joan Alcover enfocava la seva reacció literària contra un excés de cosmopolitisme 

que duia els noucentistes a refusar tot el que feia olor de ruralitat. Perquè entenia que en 

nom d’una pretesa civilitat s’eixuga l’esperit essencial de la terra, de la naturalesa i de la 

pàtria. Així mateix, pensava que el progrés d’un país i d’una cultura se sostenia sobre 

els pilars de la terra i de la tradició popular, atès que creia que no és possible avançar 

cap al futur sense partir de la tradició: sense el respecte a les aportacions dels 

                                                 
1059 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 236. 
1060 Ibídem. 
1061 Carpeta número 7, Arxiu Joan Pons i Marquès, dipositat a la Biblioteca Lluís Alemany. 
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avanpassats no és possible continuar la baula de la cultura pròpia i fer-la créixer en tot el 

seu esplendor, perquè en el trencament de la cadena tradicional es corre el perill de 

desfigurar-li la fesomia i de perdre la idiosincràcia que la definia. 

 A Reacció literària Joan Alcover arremetia contra l’onada cosmopolita que 

pretenia homogeneïtzar “en una sola tinta les variants típiques dels pobles”, perquè en 

aquesta voluntat universalitzadora endevinava l’anihilació de la personalitat individual i 

que en nom de la cultura es combatia el nacionalisme artístic.1062 Joan Alcover es 

declarava amant de les lletres i reivindicava la cultura per assolir la llibertat espiritual 

dels individus, però considerava que no calia contraposar la cultura a la naturalesa com 

feien els noucentistes en nom del civilisme. Aquesta reacció de Joan Alcover contra 

aquest civilisme sorgí segons es desprèn de les seves notes manuscrites arran de 

l’article Lectures d’estiu, que Manuel de Montoliu va publicar a les pàgines d’El Poble 

Català el 12 d’agost de 1907, on, davant el malestar d’alguns escriptors per aquesta 

concepció errònia del civilisme, el crític es veié obligat a puntualitzar que, en nom d’un 

pretès refinament, s’havia anatemitzat tot el que “exhala flaire de camp, tot lo que 

respira el perfum sanitós de la natura verge.”1063 Uns dies abans, Montoliu ja havia hagut 

d’asserenar els ànims inquiets de Víctor Català al pòrtic dels seus Caires vius, on la 

novel·lista es queixava dels joves noucentistes, que en nom d’un suposat idealisme 

civilitzador, brandaven la seva destral sobre l’ànima camperola, car eliminar deia 

l’autora de Solitud l’esperit rural seria escapçar una part de la vida real. Així Montoliu 

sortia al pas dels temors de Víctor Català tot afirmant que el nou civilisme de les joves 

generacions catalanes, “lluny de voler destruir el ruralisme, té com a finalitat suprema 

elevar-lo cap a un ideal de més cultura i encabir-lo i orientar-lo dintre una concepció 

plenament orgànica de la nostra literatura.”1064 

En defensa d’aquesta naturalesa i d’aquest ruralisme bandejats per bona part dels 

joves noucentistes, s’afegí Joan Alcover, segons podem observar tant a les notes escrites 

arran de Lectures d’estiu de Manuel de Montoliu, com a la redacció definitiva de la 

conferència Reacció literària: 

 
“La cultura és intel·lectualment el medi d’assegurar la plenitud i la llibertat espiritual, com la 

riquesa és socialment el medi d’assegurar la independència. Sí, molta cultura, molta disciplina, 

                                                 
1062Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 236. 
1063 Plagueta de notes de Joan Alcover, capsa número 7. Arxiu Joan Pons i Marquès, dipositat a la 
Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca. 
1064 Manuel de MONTOLIU: “Víctor Català”,  El Poble Català (5 d’agost de 1907).  
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molts d’estudis, molts de viatges, molta civilitat; mes, tot això, no cal ‘contraposar-ho’, sinó 

sumar-ho a la naturalesa.”1065 
 

En plena reacció literària contra aquest civilisme i contra aquest anhelat 

universalisme despersonalitzador abanderat pels joves noucentistes, Joan Alcover 

exhortà el públic a recordar “l’animada discussió que es va promoure a l’entorn de les 

conferències del senyor Brossa contra l’indigenisme artístic i literari.”1066 El nostre poeta 

es referia a les conferències El nacionalisme en l’art i en la literatura i Els constructors 

de nacions, que Jaume Brossa va pronunciar a l’Ateneu Barcelonès el 6 i el 27 de 

novembre de 1906.1067 En algunes de les afirmacions que Jaume Brossa feia sobre la 

música i la poesia, Joan Alcover s’hi mostrava en desacord tant en les idees que hi 

exposava com en els exemples que hi reportava. Això no obstant, a les seves notes 

manuscrites, podem trobar alguns punts d’acord que coincideixen amb el concepte 

general d’El nacionalisme en l’art i en la literatura de Jaume Brossa, com el refús a les 

escoles literàries i el refús al determinisme de Taine. Davant la sofística d’haver de triar 

“entre la llibertat i la pàtria”, entre l’estètica humanista i el nacionalisme artístic, Joan 

Alcover considerà que tal axioma era una fal·làcia que no es podia realitzar perquè el 

nacionalisme artístic implica la llibertat de l’individu. Així entenia que “és principalment 

en nom de la llibertat, és en defensa de la persona completa i lliure, que perseguim la 

llibertat de Catalunya.”1068 Davant la insistent defensa de l’universalisme en detriment 

del nacionalisme, Joan Alcover hi oposà l’obra literària de Heine, de Goethe, de 

Carducci i d’Ibsen, com a exemples d’escriptors individuals i nacionals alhora que 

esdevingueren tan universals justament per haver impregnat les seves obres de l’olor i de 

la saba de la seva terra: 

 
“Per això Schiller que cantava assumptos europeus, és dir, l’actualitat europea, és mort, i Heine 

que tot renegant d’Alemanya, era fondament alemany, perquè era radicalment individual, ara és 
europeu i universal; i de Goethe no en parlem. Per això, ho és Carducci, gran mestre d’italianitat, 

                                                 
1065 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 236. A la plagueta de notes manuscrites, que serviren 
com a esbós de Reacció literària, apareixen unes afirmacions de Joan Alcover, escrites arran de Lectures 
d’estiu de Manuel de Montoliu, en uns termes gairebé idèntics que els que expressà en la redacció final 
d’aquesta conferència: “Això no és més que manca de cultura. ¿Què té que veure el procediment ab la 
matèria? Sí; molta cultura, molta disciplina, molt d’estudi, molts de viatges; no cal contraposar-ho, sinó 
sumar-ho a la naturalesa. Jo.” Arxiu Pons i Marquès, capsa número 7, Biblioteca Lluís Alemany. [Volem 
observar que en aquesta plagueta de notes manuscrites Joan Alcover diferencia el seu pensament del 
pensament dels autors que comenta amb l’afegitó del pronom personal de primera persona singular (jo)]. 
1066 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 236. 
1067 Aquestes dues conferències foren publicades sota el títol de Conferències d’En Jaume Brossa. 
Ateneu Barcelonès, 6 i 27 novembre 1906. 
1068 Plagueta de notes de Joan Alcover, capsa número 7. Arxiu Joan Pons i Marquès, dipositat a la 
Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca. 
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revelador de la consciència italiana; per això Ibsen, tan impregnat de l’olor de la vida que el rodeja, 

tan noruec i tan nacionalista, és el primer dramaturg del món...”1069 
  

Amb aquests principis estètics de la tradició popular i nacional com a eixos 

definidors de l’artista de cada país per créixer oberts al món i assolir la categoria 

d’universalitat, Joan Alcover, amant de l’Art, enfilà la seva reflexió primer sobre la 

música i, després, sobre la poesia. Sobre la música, tot seguint el pensament del 

musicòleg mallorquí Antoni Noguera i els principis dels compositors catalans Lluís 

Millet i Felip Pedrell, el nostre poeta reivindicà la cançó popular, perquè creia que 

estotjava l’ànima del poble en els seus ritmes. Les nacionalitats musicals europees 

l’havien feta sonar per manifestar la seva idiosincràcia més genuïna, car aquesta era 

l’única manera de despullar-se de qualsevol influència estrangera. Joan Alcover 

evocava les paraules de Lluís Millet i d’Antoni Noguera, els quals endevinaven espúries 

les composicions sorgides per imitació d’altres fesomies, atès que, mancades de la sàvia 

genuïna, no podien aportar cap fruit nou ni cap benefici a la Música. Així Joan Alcover, 

en les seves notes manuscrites referides a la conferència El nacionalisme en l’art i en la 

literatura de Jaume Brossa, anotà que algunes nacions europees, com França, només 

havien assolit la seva personalitat en la poesia, mentre que, en el gènere musical, no 

havien atès un perfil definit per absència de nacionalisme musical. A aquesta manca de 

nacionalisme musical francès, Joan Alcover oposava la plenitud musical d’Alemanya i 

d’Itàlia, que s’havien projectat al món de l’art amb una forta personalitat: 

 
“¿I el nacionalisme musical preconitzat pels russos, per Grieg, per Wagner..., i l’obra d’en Pedrell 
a Espanya...; i l’opinió dels músics pensadors francesos, i la Capella russa. Per manca de 
nacionalisme, no existeix verament la França musical, com existeix l’Alemània musical, la Itàlia 
musical. I sí [que existeix en canvi] la França poètica, representada per Hugo, Lamartine, Musset, i 
fins aquest Baudelaire, que és el breviari dels antinacionalistes, francs o vergonyants de 

Catalunya.”1070 
 

Aquesta mateixa sintonia és la que Joan Alcover defensà per a la poesia, quan aquí 

tornà a reivindicar la Musa popular com la llavor més genuïna dels pobles per créixer 

autèntics amb la seva pròpia fesomia i alhora projectar-se al món. Joan Alcover, que 

considerava que “el país canta per boca del poeta” com havia dit el 1903 a La llengua 

materna, creia que el poeta esdevé el símbol del poble, tal com Goethe i Schiller ho 

foren per a la jove Alemanya. Encara que lamentava no saber alemany, assegurava que 

havia conegut l’obra d’aquests dos grans poetes germànics, els quals prenia com 

                                                 
1069 Ibídem. 
1070 Ibídem. 
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exemple a seguir per a Catalunya. Admirava la florida intel·lectual de la jove 

Alemanya, a què havien contribuït Goethe i Schiller, els quals, amb la seva lira, 

retornaren a la musa popular i a les tradicions germàniques. Convidava la jove 

Catalunya a seguir les passes dels grans poetes de la Renaixença alemanya, “presidida 

per Goethe, l’immortal restaurador del lied i la balada, el model insuperable, el més 

universal, el més culte i el més humà dels poetes.” I de la lírica del gran Schiller salvava 

com a pàgines immortals aquelles que, seguint l’exemple de Goethe, conservaven “les 

emanacions de la vida casolana.”1071 Joan Alcover reivindicava la musa popular, 

l’essència de la terra i el bon gust com a principis essencials que havien de guiar de 

forma rigorosa totes les escoles literàries. Aquesta consciència artística segons el 

nostre poeta és indispensable per a discernir l’obra d’art falsa de l’autèntica.  

L’interès pel lied alemany, com a paradigma de la renaixença artística d’un poble, 

es palesa en les notes manuscrites que Joan Alcover estotjà dins el calaix quan llegí la 

Histoire du lied ou La chanson populaire en Allemagne (1868), d’Edouard Shuré. En 

aquesta plagueta, el nostre poeta havia assenyalat el fragment que deia que a Alemanya, 

“després del període d’imitació clàssica que succeí a la guerra de trenta anys, s’operà un 

retorn dels millors esperits envers la musa popular i les tradicions antigues; des de 

llavors, com un arbre replantat dins el celler nadiu, la poesia alemanya treu en sentits 

diversos poderoses branques i dóna els seus fruits més bells...”1072 Joan Alcover, 

enamorat de la musa popular, connectà de seguida amb aquests principis estètics que 

palesaven la importància d’arrelar en les tradicions populars perquè la poesia pugui 

crèixer de manera esponerosa i autèntica. Ell l’havia intuïda i Edouard Shuré a Histoire 

du lied ou La chanson populaire en Allemagne li confirmava que la florida alemanya es 

produí amb el retorn a la poesia popular, amb els lieds de Goethe, vertadera poesia amb 

ritme musical. Convençut d’aquesta idea, persuadit que el poeta porta la música en el 

seu interior, Joan Alcover anotà en la seva plagueta manuscrita que la poesia popular 

era més fàcilment musicable que la poesia culta, sotmesa a unes normes més rígides: 

 
“Per judicar la poesia, vejau si passa fàcilment a la música; i trobareu que els lieds i les 

balades se resolen en melodia; com que la portem a dintre. La poesia popular, originàriament o 
per derivació, canta perquè ha estat concebuda cantant. La poesia sàvia, reglamentada, s’hi 

resisteix.”1073 
 

                                                 
1071 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 237-238. 
1072 Plagueta de notes de Joan Alcover, capsa número 7. Arxiu Joan Pons i Marquès, dipositat a la 
Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca. 
1073 Ibídem. 
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 Així, davant l’onada de les noves tendències que per aquells dies de 1910 

envaïen el panorama literari, com el futurisme i les avantguardes, Joan Alcover a 

Reacció literària reivindicava el retorn a la Musa popular per al bon creixement de la 

florida literària, atès que els joves artistes, imbuïts per un exacerbat cosmopolitisme i 

per un fals concepte d’universalitat, menystenien segons el nostre autor la pròpia 

fesomia cultural i la desdibuixaven amb coloracions alienes.  

 
“L’educació no suprimeix l’herència; l’avenç no trenca els vincles de la tradició. L’esforç de 

l’actual millorament, si els nostres fills havien de repudiar l’herència nostra, ¿per què el faríem? O 
l’escola radical que suprimeix els vincles entre les generacions és una bogeria o no val la pena 
d’amoïnar-nos per una actualitat fugitiva, que demà, convertida en tradició, no tindrà raó d’ésser. 
Sense tradició no és possible l’avenç; sense el passat és estèril, absurda i presumptuosa la 
preocupació del futur, perquè suposa que els nostres successors respectaran una cadena que 

nosaltres haurem rompuda.”1074 
 
 Aquesta idea en què Joan Alcover defensa l’avenç sense trencar els llaços amb la 

tradició que l’ha fet possible ja la trobam esbossada en les notes manuscrites que deixà 

apuntades després d’haver llegit Histoire du lied ou La chanson populaire en Allemagne 

quan en primera persona afirma: 

 
“Jo: L’esforç per l’actual millorament ¿per què el fem si els nostres fills han de repudiar 

l’herència, com volen alguns que nosaltres repudiem la dels pares? Si volem suprimir els vincles 
entre les generacions, no val la pena d’amoïnar-nos. La vida, sense el temps, no existeix, sense 
l’ahir no s’enllaça ab el demà, queda reduïda al punt matemàtic il·lusori de l’actualitat sempre 
mòbil. Sense tradició no és possible l’avenç, perquè suposa que els nostres successors respectaran 

una cadena que nosaltres tenim bé a trencar.”1075 
 

Joan Alcover, fascinat per l’ideal de bellesa absoluta que provenia de la Musa 

popular i de tot allò que feia olor d’humanitat, trobà en l’art poètic d’aquests grans 

autors alemanys el valor més sublim per elevar l’esperit dels artistes catalans. I veié en 

la Renaixença de la jove Alemanya, impulsada per Schiller i per Goethe, el model per 

fer avançar la cultura literària del nostre poble i per consolidar la Renaixença catalana, 

                                                 
1074 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 236. Unes manifestacions semblants les trobam 
anotades en les notes manuscrites de Joan Alcover arran de la lectura d’Aclaracions que Manuel de 
Montoliu va escriure el 14 de gener de 1907 a les pàgines d’El Poble Català: “Jo: doncs prediqueu 
educació, combateu la ignorància, el mal gust, i no el nacionalisme artístic; conrear la terra pròpia no vol 
dir que haguem de rebutjar els intruments i les escoles d’agricultura externes. Conrear la història no és 
acceptar com a dogmàtics els conceptes i judicis corrents sobre fets o figures cabdals, sinó escorcollar-la 
fondament. La tradició no és la rutina, ni exclou l’evolució: lo que exclou és el trencament de tot vincle 
que ens lliga ab el passat; lo que exclou és que els pobles i els individus obrin i sentin com expòsits.” 
Arxiu Joan Pons i Marquès, capsa número 7. Biblioteca Lluís Alemany.   
1075 Plagueta de notes de Joan Alcover, capsa número 7. Arxiu Joan Pons i Marquès, dipositat a la 
Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca. 
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iniciada al segle XIX enfront d’aquelles tendències que ignoraven el passat o volien 

destruir-lo, com les avantguardes. 

 Davant l’afluència de corrents estètics diversos, Joan Alcover es veié obligat a 

redefinir els conceptes de Romanticisme i de Classicisme, que eren a la base dels 

moviments d’aquests darrers temps. Albirava el Romanticisme i el Classicisme no com 

a moviments antitètics sinó com a complementaris, encaminats a perfilar l’ideal de 

Bellesa, de Poesia. Així, per Romanticisme entenia la “sensibilitat a mercè de si 

mateixa”; i entenia per Classicisme la “sensibilitat sotmesa a l’íntima llei d’un ideal 

harmònic, sentiment de sobirana permanència que es compenetra amb els altres 

sentiments i no minva llur impetuositat, sinó que l’afirma, senyalant òrbites 

harmonioses, com un ritme cosmogònic.”1076 En aquest sentit, ja s’havia pronunciat a 

l’endreça Als autors d’“Horacianes” i “Enllà” en afirmar que la Poesia sempre és la 

mateixa, véngui d’on véngui, del Nord o del Sud, perquè ella és la vera i la gran que 

sempre fa avançar el poble en gran riuada. 

 Tanmateix, Joan Alcover, inclinat per naturalesa a l’equilibri, es mostrà contrari 

a les deformacions del classicisme igualment com s’havia manifestat contrari als 

excessos del Modernisme que, en nom d’aquesta estètica, anorreen la personalitat del 

país i allunyen el poeta de les fonts vives del sentir de la cultura pròpia, així com 

deformen l’essencial humà rere una aparença artificiosa. Per tal de preservar la poesia 

d’aquest perill, afirmà que “Classicisme no és sinònim de neutralitat incolora.”1077 

Perquè, per damunt de tot, Joan Alcover aspirava a revelar-se tal com era, no tal com 

hauria volgut esser; anhelava manifestar-se com un home, guiat per tot el que fa olor 

d’humanitat. I, davant la tendència parnassiana que propugnava el culte al sonet i a les 

horacianes, Joan Alcover es pronuncià en contra perquè creia com hem apuntat més 

amunt que “tota forma preestablerta és antiartística, perquè suprimeix el problema de 

la forma, que és el problema substancial a resoldre.”1078 Enmig d’aquest debat estètic, 

Joan Alcover salvava la idea del bon gust, al qual atorgava un paper d’autoritat 

infal·lible que creia havia de regir sempre tota obra artística. Amb aquest 

pensament assegurava que cal preservar de l’oblit aquelles obres literàries de la 

Renaixença que tenen un valor artístic i que han contribuït a l’avenç de la cultura 

catalana. 

                                                 
1076 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 240. 
1077 Ibídem. 
1078 Ibídem. 
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Per a Joan Alcover els problemes estètics i lingüístics que suraven per aquells dies 

de 1910 es resumien en l’objectiu primordial de retornar a les arrels, perquè creia que 

“Catalunya no està encara totalment catalanitzada” i era tasca dels “poetes i escriptors 

afiançar i dur a maduresa l’obra que començaren.”1079 Encara imbuït per l’esperit 

catalanesc, que havia defensat amb vigoria poètica el 1908 a L’Espurna, Joan Alcover 

exhortava el públic de l’Ateneu Barcelonès a ser “artistes d’inspiració llibèrrima” sense 

deixar que es refredi “en nostres venes la sang catalanesca.”1080  

 

DISCURS PRESIDENCIAL DELS JOCS FLORALS DE PALMA (1910) 
 
 Per aquesta mateixa època, el 4 de juliol de 1910, Joan Alcover, convidat a 

presidir els Jocs Florals de Palma, llegí el seu discurs presidencial enmig d’una gran 

expectació de públic assistent. El discurs quedà dins el calaix i es trobà perdut entre el 

munt de papers i de notes manuscrites del poeta, que es conserven a l’Arxiu de Joan 

Pons i Marquès.1081   

 Davant l’ensopiment i la somnolència de la nostra ciutat, a la qual comparava 

com una dona bella que passa el dia abocada a la finestra de la badia i descuida casa 

seva i la seva persona, Joan Alcover celebrava aquesta festa dels Jocs Florals a Palma, 

perquè els entenia com un estímul educador que podia somoure la crosta de la rutina i 

de l’avorriment que corsecaven l’ànima mallorquina. Tot seguint els consells civilistes i 

educadors dels noucentistes amb els quals com hem vist a Reacció literària 

s’avenia per assolir el progrés del país, celebrà aquesta festa de la cultura amb aquestes 

paraules: 

 
“Aquesta és l’hora d’educar l’instint utilitari, que consisteix en sebre desitjar, en sebre bé lo 

que se desitja, per no enganyar-nos a nosaltres mateixos amb la il·lusió de necessitats fictícies, 
com la gola de l’estudiant que fa perilloses maniobres per fugir d’amagat al ball de màscara i 

llavors se’n torna a casa seva amb l’amargor d’una nit d’avorriment.”1082 
 
 El nostre poeta continuava fent-se ressò de l’esperit civilista, que reivindicava 

per assolir una ciutat educada i culta, una urbs mediterrània com a l’antiga Grècia, una 

Palma moderna i cosmopolita, digna d’ostentar el títol de capitalitat que hom li 

                                                 
1079 Ibídem, pàg. 242. 
1080 Ibídem. 
1081 Aquest “Discurs presidencial dels Jocs Florals de Palma, del 4 de juliol de 1910” veurà la llum dins 
l’estudi de Joan MAS I VIVES: “El nacionalisme artístic de Joan Alcover” (Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, en curs). 
1082 Joan ALCOVER: “Discurs presidencial dels Jocs Florals de Palma, del 4 de juliol de 1910”. Arxiu 
Joan Pons i Marquès. Biblioteca Lluís Alemany. 
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atorgava. Amb aquest pensament ben alt, exhortava les lleves de prohoms i de joves 

generacions perquè s’afanyassin a avançar i millorar a partir d’un mateix. Joan Alcover 

entenia que només en el perfeccionament individual es podia assolir un millorament 

social. Així calia potenciar les dots naturals dels homes i del paisatge per atreure 

l’admiració dels foranis i dels estrangers: 

 
“Avencem, costi lo que costi, pel camí de les conquistes definitives, col·loquem-nos en 

plena llum, en plena corrent circulatòria, en plena vida moderna; perquè embellir la vida 
nostra, la vida social, la vida de cadascú, millorar les coses per a nosaltres és el secret de fer-
les atractives pels de fora; fomentar les aspiracions i els estímuls naturals és la manera de 
preparar l’afluència dels externs, que no ha d’esser per nosaltres la preocupació dominant sinó 

el lògic complement de la normalitat progressiva.”1083  
 

Era aquest embelliment de les pròpies fonts naturals que emmirallen l’ànima del 

poble el que Joan Alcover aspirava atènyer per a la nostra terra. Aquest anhel de 

superació es manifestava en les seves paraules quan expressava l’admiració que sentia 

per les societats que ho han sabut aconseguir i han sabut fer d’aquestes virtuts la seva 

carta de presentació davant el món sencer: 

 
“Benhaja el poble que té el do de l’alegria vibrant i contagiosa, indici de salut moral i física; 

benhaja el poble que sense disfressar-se, mostrant-se tal com és, ni més alt ni més ric ni més 
poderós de lo que és, en té prou amb l’hàbil maneig dels recursos ordinaris per guanyar-se les 
simpaties i atraure els propis i els estranys a públiques expansions, animades d’un esperit selecte 
i entusiasta; una espurna d’aquell esperit que congregava les famílies disperses de l’Àtica en les 

grans Panatenees.”1084 
 
 Amb la sinceritat als llavis i en el cor, Joan Alcover convidava la societat 

mallorquina a mostrar-se al món sense falsos ornaments, sense vanes hipocresies, sense 

gales postisses, sense aparents enriquiments, però sí amb la naturalitat pròpia dels seus 

tresors que defineix la seva personalitat, la seva manera distintiva de ser com a poble, 

sense descurar la pròpia imatge i l’esperit elevat. I així assegurava que en visitar algunes 

de les ciutats el que més corprèn és la fesomia natural del seu paisatge, dels seus 

monuments i dels seus museus, de la seva indústria, de l’aire de benestar que s’hi 

respira al costat d’una elevació espiritual, trets que reflecteixen la faisó d’aquest poble:  

 
“Si hem visitada qualcuna de les poblacions afavorides per la concurrència mundial, no seran 

les gales postisses i enlluernadores lo que recordam amb preferència, sinó l’encís de la vida 
normal, endiumenjada si voleu, però estrafeta en obsequi nostre; la familiaritat amb els avenços 
de l’art i de la indústria, els monuments, els museus, els espectacles i les joies de sempre, l’aura 

                                                 
1083 Ibídem. 
1084 Ibídem. 
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de benestar i l’elevació moral que s’hi respiri, les lluites de l’enginy i de la intel·ligència 

animades pel geni de la raça.”1085 
 

Joan Alcover reiterà aquests principis morals com a norma de conducta d’un 

poble assenyat que té consciència de la pròpia identitat i es presenta als altres tal com és 

amb senzillesa i naturalitat, sense enganys. Amb aquesta voluntat tornà a exhortar la 

societat mallorquina a ser hospitalària envers els nouvinguts i a obrir les portes de casa 

seva sense vanes pretensions ni falsos emmascaraments de la pròpia personalitat. La 

defensa de l’hospitalitat, que exposava en aquest fragment, era una virtut que Joan 

Alcover exercí al llarg de la seva vida amb els assistents a les tertúlies dominicals de 

casa seva i amb els visitants intel·lectuals, als quals acompanyava i guiava per Mallorca 

per mostrar-los els seus paratges idíl·lics. Aquesta afabilitat envers els forasters Joan 

Alcover la reivindicarà a Les esposalles, com una antiga virtut que uneix els pobles, 

amb l’exemple de la família de Rebeca que acull amb generositat l’hoste Eliezer, el 

servent d’Isaac, quan hi arriba per demanar-la com a esposa del seu senyor:  

 
 “S’ha dit que l’hospitalitat era abans una virtut i ara és un comerç; virtut o comerç, o les dues 
coses discretament harmonitzades, és una art que com totes les arts té per norma la naturalitat i 
cal, per exercir-la, una educació a què tots hem de contribuir, les corporacions i els veïns, les 
classes directores i les dirigides, ennoblint l’egoisme individual amb l’egoisme cívic, abrillantant 
amb l’esmalt de la pulcritud i el bon gust els elements hereditaris. 
   Una família que té hostes, perquè estiguin a pler i ben servits, redobla la vigilància, sense 
agobiar-los amb extremositats oficioses. Treu lo millor que hi ha a la casa, però no coberts i les 
vaixelles i les joies, ni transforma improvisadament els seus hàbits per fingir un senyoriu i un 
rang que no li pertoca. Ni ho passen bé els convidats si trasllueixen l’esparverament i la 

violència d’una situació forçada.”1086 
 

 Aquests consells de profunda saviesa que Joan Alcover esmerçà a la societat 

mallorquina en aquesta diada dels Jocs Florals ja els havia esmentat el 1903 en ocasió 

del pròleg que acompanyà La industria de los forasteros de Bartomeu Amengual. Les 

paraules del poeta al capdavant d’aquest llibre sobre el turisme que naixia com a nova 

indústria eren ben contundents quan afirmava que calia embellir amb cura i naturalitat 

els encants de la nostra illa, però sense “modificar radicalmente nuestros hábitos”, sense 

enganyar l’hoste “con la apariencia jactanciosa de una riqueza” que no tenim. El que 

realment calia servar era que els pobles i els individus que el conformen servassin la 

pròpia personalitat i els convidava a “ser ellos mismos, y sin dejar de serlo, crecer y 

                                                 
1085 Ibídem. 
1086 Ibídem. 
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perfeccionarse.”1087 Joan Alcover rebutjava, com un visionari en el temps, la Mallorca 

que viu d’un turisme enfocat només als guanys materials, que només ven un caire de la 

seva personalitat, com la platja i el sol, i amaga la seva ànima, que és el que li dóna una 

dimensió més cultural i una volada més universal:   

  
“Jo no ambicionaria la riquesa de les ciutats que viuen d’una platja i d’un casino; jo no tenc 

enveja a la magnificència de les poblacions hostals, aplec de cambres llogadisses a l’entorn de 
taules de joc o centres sumptuosos de mundanitat, com Niça o Montecarlo, sinó a les poblacions 
intensament caracteritzades per l’estil de Venècia o Milán o Florència, que ofereixen als viatgers 

els tresors patrimonials de la cultura o l’esplendor d’una vida opulenta.”1088 
 

Joan Alcover sabia que els pobles canvien amb el temps i que calia evolucionar 

d’acord amb els nous reptes de la modernitat, perquè entenia que l’immobilisme 

corsecava la saba del tronc. Volia el progrés de Mallorca, però no a canvi de perdre 

l’essència de la seva personalitat, no a canvi de ser desfigurada sota una aparença aliena. 

Però per créixer vigorós i robust calia fer-ho aprofundint les arrels en la substància més 

íntima del seu ésser: 

 
“Mallorca té la seva modesta personalitat i no ha d’eliminar-la per fer-se agradosa, sinó polir-

la i realçar-la, sense recel de ser desfigurada, per l’assimilació dels elements exòtics; el motllo ha 
de variar per força, so pena de condemnar-nos a la immobilitat cadavèrica, perquè arbre que no 
varia i se transforma és arbre mort; i en canvi l’íntima substància, lo més autèntic dels caràcters 
tradicionals, així ho restaura i vigoritza, i àdhuc ho neteja d’adherències postisses, com un lavat 

enèrgic, la inundació de l’esperit modern.”1089 
 

Entre aquests caires de l’ànima mallorquina com en tots els pobles Joan 

Alcover subratllava el literari, que havia motivat la festa dels Jocs Florals, atès que 

fomentaven i dinamitzaven la cultura, encara que no podien garantir la qualitat literària. 

Joan Alcover, que ja havia estat nomenat Mestre en Gai Saber, confessava que durant la 

seva joventut havia sentit una certa indiferència davant els Jocs Florals pel que tenien de 

norma que constrenyia la llibertat d’expressió de l’artista, el qual es veia obligat a 

sotmetre’s als lemes preestablerts de pàtria, fe i amor. Tanmateix, assegura que en l’edat 

madura rectificà aquesta visió en adonar-se que els jocs, malgrat aquest corsé, sovint 

eixamplaven el camp de visió i admetien i premiaven algunes composicions que estaven 

fora d’aquests tres límits. Ell mateix havia tastat els fruits d’aquesta mirada més oberta 

en rebre dues vegades la Flor Natural per La Serra i per A la vora del Tàmesi i la Viola 

                                                 
1087 Joan ALCOVER: “Prólogo a La industria de los forasteros, por Bartolomé Amengual”, OC, 619. 
1088 Joan ALCOVER: “Discurs presidencial dels Jocs Florals de Palma, del 4 de juliol de 1910”. Arxiu 
Joan Pons i Marquès. Biblioteca Lluís Alemany. 
1089 Ibídem. 
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per Dol, poemes de caire intimista que s’allunyaven dels tòpics floralescs. Així amb 

aquesta visió més oberta i més humanitzada d’aquests certàmens, manifestà el pas d’una 

certa antipatia a una acceptació dels Jocs Florals:  

 
“Jo confés que he passat per un període, no diré d’antipatia, però sí d’indiferència per les 

solemnitats floralesques. Els motius principals, en rigor, s’inclouen tots en un, la supèrbia 
juvenil, l’individualisme irreductible, gelós de la seva autonomia, que té por de sotmetre’s, 
conscient o inconscientment, a normes preestablertes; la repugnància a cercar per l’obra literària 
consagracions que ella no imposi per sa pròpia virtualitat, i a substituir o rectificar punts de vista 
personals per adaptar-se a estranyes preferències. 

Després, amb l’edat madura vengué la reflexió, i a la llum d’ella vaig aprendre que els camps 
dels Jocs Florals són bastant espaiosos perquè totes les emocions i totes les fantasies i totes les 
formes d’expressió decorosa s’hi agombolin; i que la necessitat o conveniència d’humanitzar la 
inspiració, escalfant-la d’una certa calor de sociabilitat expansiva, no obliga a fer renúncia dels 
propis sentiments, sinó a preferir els més comprensibles que són també els més reals i 

intensos.”1090 
 

Superades les limitacions que restringien la ploma dels poetes, Joan Alcover 

evoca els Jocs Florals de Barcelona, nascuts a imitació del Consistori de la Gaia Ciència 

de Tolosa, que donà a conèixer alguns dels poetes romàntics francesos, tals com Victor 

Hugo, Lamartine, Vigny, Chateaubriand. I amb aquests exemples tan distingits, Joan 

Alcover exhortava els joves poetes a participar en els Jocs Florals per seguir el seu 

camí: “Me sembla, oh joves, que és possible, sense transaccions humillants, seguir el 

camí senyalat per aitals petges gegantines.”1091  Joan Alcover arribava a la conclusió 

que Mallorca, amb la seva tradició cultural i la seva personalitat literària, bé es podia 

permetre celebrar un Jocs Florals a l’estil dels de Barcelona i dels de Tolosa per 

promoure el conreu de la Poesia i ofrenar els premis de la Gàia Ciència als poetes. 

 Abans d’acomiadar-se d’aquest auditori, Joan Alcover tengué paraules de record 

pels tres presidents mallorquins que l’havien precedit en els Jocs Florals de Palma: el 

dramaturg Joan Palau i Coll, el poeta i narrador Gabriel Maura i el polifacètic Pere 

d’Alcàntara Penya. I ell mateix, que ja havia entrat en l’edat madura, donava pas a les 

noves generacions de poetes que pujaven amb força per prendre el relleu de la torxa, 

igualment com a l’antiga Grècia el jove Sòfocles l’havia pres al vell Èsquil, “carregat 

d’anys i de llorers.” 

  

                                                 
1090 Ibídem. 
1091 Ibídem. 
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ENDRECES DE JOAN ALCOVER A JOSEP M. LÓPEZ-PICÓ I A ALTRES 

ESCRIPTORS 

 
Arran de l’homenatge a Àngel Guimerà, Joan Alcover havia encetat una relació 

d’amistat amb el poeta noucentista Josep M. López-Picó, que es plasmà en un seguit de 

cartes, que no solament traspuen l’admiració del poeta mallorquí per l’expressió poètica 

amb què López-Picó sabia confeccionar les subtileses del seu pensament. Joan Alcover 

coneixia a fons tota la poesia de López-Picó i l’havia llegida amb gran atenció, segons 

es desprèn de les diverses cartes que envià al poeta català, en les quals li comentava el 

seu punt de vista i les seves opinions literàries. 

Havia tengut el primer contacte amb la poesia de López-Picó amb la lectura del 

seu primer llibre Turment-Froment i n’havia quedat tan impressionat que l’havia llegit 

dues vegades. Assegurava amb to enfervorit i contundent en la carta que li envià el 31 

d’agost de 1910 que “dues vegades he llegit (i no seran les darreres) el seu llibre de 

poesies.” 1092 Les paraules de Joan Alcover traspuaven aquella admiració que hom sol 

tenir pels grans poetes que van acompanyats d’un cert renom o d’un cert prestigi literari, 

com la de ser bons crítics de la literatura, car ell, en el pla de la vida real, també 

combinava l’exercici de la poesia amb el de la crítica literària, dos gèneres que 

s’harmonitzaven en el mester poètic i, potser, li donaven una perspectiva més àmplia. A 

poc a poc, Joan Alcover anava comentant el llibre d’aquest poeta noucentista mentre 

banyava la seva ploma afinada d’amant de la poesia en el tinter de la reflexió i del bon 

gust i, amb grans elogis, li assenyalava sense embuts en aquesta carta, que era una 

pàgina d’autèntica crítica literària:  

 
“Per ésser vostè qui és, l’esperava amb gran expectació. O havia d’ésser quelcom de rica i 

penetrant espiritualitat, obra de poeta-crític (poeta-crític d’una sola peça, que no es fan nosa l’un a 
l’altre) o no seria de vostè. Doncs, sí, és de vostè;  amb això, lo principal del problema queda 
resolt. Supòs que de les dues parts, Turment, Froment, quiscuna tendrà els seus partidaris. Jo em 
quedo amb les dues, sense oblidar el moment de transició, representat per poesies tan 

admirables...”1093 
 

López-Picó entenia la poesia com un fet cultural; era preciosista i llibresca, que 

recrea temes religiosos i quotidians, una poesia sovint de caire epigramàtic. Joan 

Alcover anava desgranant el seu pensament poètic que vessava sobre les pàgines 

d’aquesta carta adreçada a Josep M. López-Picó. En l’esplendor del Noucentisme, sorgit 

                                                 
1092 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg.739. 
1093 Ibídem, pàg.739-740. 
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com a reacció contrària al modernisme i al romanticisme, López-Picó s’havia declarat 

alliberat de la follia romàntica i havia apostat per una estètica més arbitrària i més 

formal, guiada per un procés d’interiorització i d’elaboració intimista. Així Joan 

Alcover, encara imbuït pel romanticisme, li deia: 

 
“Ve un punt en què vostè se declara alliberat de la follia romàntica. En bona hora sia, ja que 

després segueixen pàgines plenes d’encís, potser les més artístiques, dignes germanes de les que 
vostè tengué la bondat de dedicar-me, i que per cert no fan enyorar la febre de què vostè se diu 
curat, com Ella un jorn fou esvelta, Adolescent, De la pagesa catalana, De la vida beata, 
Convalescent, Vir, i altres. 

Però jo no deploraria qualque recaiguda en l’agitació turmentosa que escalfa les Elegies. Ja en 
elles sense necessitat de passar més endavant, s’hi troba la revelació d’una noble i subtil 
personalitat poètica, passió, joventut (gràcies a Déu), flexibilitat de ritme, versos magnífics que 

tradueixen l’exaltació amorosa...”1094 
 

Però l’esperit crític de Joan Alcover no s’aturà aquí, sinó que es permeté 

discrepar de l’opinió d’Eugeni d’Ors i de les seves paraules expressades al capdavant 

del pròleg del llibre Turment, Froment, en què equipara la poesia de López-Picó amb la 

de Téophile Gautier, el poeta de l’Art per l’Art, tan allunyat de les seves posicions 

estètiques. Joan Alcover, sense desmerèixer la poesia de Gautier, considerava que la 

poesia de López-Picó era superior a la del poeta francès, perquè havia assolit el misteri i 

el batec de l’emoció sincera que mancava al poeta de l’Art per l’Art: 

 
“El pròleg de l’Ors és bellíssim; però jo no subscriuria l’últim concepte. ¿Què té que veure 

vostè amb Teophile Gautier? Aquest és certament com a poeta-artista (grau inferior al pur poeta) 
una figura prodigiosa; el mot té en sa ploma una potència plàstica que ningú ha superat; però el 
pla on estava situat no és el de l’alta poesia; la manera com vostè sent la poesia (no esmalt i 
harmonia solament, sinó calor, misteri, palpitació) jo la preferesc a la de Gautier, sense 
desconèixer que el poeta francès, dins la seua especialitat, és incomparable. Està bé que vostè 
procuri assolir la meravellosa virtut i opulència d’expressió d’aquell taumaturg del verb i de la 
rima; però sense renunciar, per això, a altres fases, més interessants, del sentiment poètic, ja que 

es troba complet en l’ànima de vostè aquest tresor envejable.”1095 
 

Malgrat que Joan Alcover creia que la mà del poeta a l’hora de bastir el seus 

momunents literaris s’ha de regir pel domini de la febre que l’esperona, per la serenitat 

de l’esperit, atès que és una bona consellera de la ploma, assegurava que una mica de 

passió lírica i d’embranzida romàntica escalfa l’home i fa córrer tota la torrentada de 

vida que li sobra per les venes dels seus versos. Ell, que havia sabut esprèmer tot l’oli 

amarg en la llàntia del seu dolor i havia fet brillar amb la melodia de la seva lira 

l’aurèola dels éssers estimats en el temple sagrat de l’art, coneixia l’essència de les 

                                                 
1094 Ibídem. 
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paraules que proposava com a part de la seva teoria estètica. Potser Joan Alcover tenia 

present l’essència del pensament de Goethe, que exposà a Poesia i Veritat, o de l’amic 

Eugeni d’Ors que defensaven la contenció de l’emoció, mes no la seva absència, perquè 

sense emoció la poesia, per a Joan Alcover, esdevé pur artefacte sense vida i sense 

humanitat: 

 
“Convé a l’home i al poeta el domini però no l’ausència definitiva de la passió, i el medi més 

senzill de lliberar-se’n és convertir-la en poesia, com deia Goethe. Passant a la poesia, s’elimina de 
la nostra sang, i així trobem la serenitat. Ja ho diu l’Ors amb forma insuperable: ‘Malgrat que ell 
se’ns presenti en la segona part del recull pervingut a harmoniosa primavera, és fàcil que el destí li 
reservi per a de seguida noves nevades i turment nou, precursor de collites encara més eminents.’ 

[...]”1096 
 

Joan Alcover endevinava que les espurnes de passió continguda en els versos de 

López-Picó en un altre moment d’inspiració podien convertir-se en flama poètica sense 

caure en el desordre ni en la vacuïtat del fum, perquè el poeta català sabia veure les 

tempestes emotives des d’una posició distanciada, la qual cosa li permetia expressar-les 

amb serena harmonia. Convençut que la mà del vertader poeta ha d’oscil·lar entre la 

passió i l’equilibri, li assegurava que, “Si torna la febre, en vostè podrà ser foc; mai fum 

ni desordre, perquè el tremp del seu esperit li assegura la immunitat dels que saben 

remuntar-se bastant per veure la tormenta des dalt, no des de dintre.” 1097 

Joan Alcover en aquesta carta assenyalava a López-Picó que, per via de Josep 

Carner, li havia tramès el comentari que li havia despertat el poemari Intermezo galant 

(1910), el qual qualificava de preludi de Turment-Froment (1910), que acabava de 

publicar.1098 

 L’epistolari entre ambdós poetes ressegueix la comunicació que mantengueren i 

mostra l’interès de Joan Alcover per alguns dels poemaris que el poeta noucentista anà 

publicant fins al 1926. Així, el 1912 llegí Poemes del Port i el gener de 1914, amb 

motiu de les festes de Cap d’any, Joan Alcover, per respondre a la felicitació que Josep 

M. López-Picó li havia tramès, escrigué dues quartetes de versos hexasíl·labs 

(abba/cddc), que comencen “La flor de l’amistat / en l’ànima es desclou...”, en què 

desitja que el doll de la seva poesia continuï rajant com havia rajat fins llavors. Aquest 

mateix any de 1914, el nostre poeta assaborí amb gran delectança el poemari 

Espectacles i mitologia, el qual entusiasmà encara més l’esperit poètic de Joan Alcover, 

                                                 
1096 Ibídem. 
1097 Ibídem. 
1098 Ibídem. 
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que el definí com el predilecte, com tot el que venia de López-Picó, segons li manifestà 

a la carta del 29 de maig de 1914. El 1915 Joan Alcover fruïa amb les belles poesies 

d’Epigrammata, que li havia enviat l’amic noucentista, al qual felicità per la fertilitat de 

la seva lira: “Feliç vostè que cada any pot fer un bell llibre.”1099 O el novembre de 1915, 

en rebre L’Ofrena, Joan Alcover li envià unes paraules de gratitud, que sonen a mode de 

tençó o de glossada entre dos trobadors. En aquesta carta en vers, malgrat que Joan 

Alcover tornava a incidir en l’hermetisme que descobria en la poesia de López-Picó, 

assegurava que no estava absenta d’essència poètica: 

 
“Anticipant la nadalenca lluna,  
com cistellet de nous vingué L’Ofrena. 
Potser diran els indolents: ‘Qualcuna  
costa d’esclovellar’. No dic que no;  
mes cap ne trobo que no sia plena  

de saborós bessó.”1100 
 

Joan Alcover, per al qual, segons havia dit a Francesc Matheu, l’amistat era “una 

de les coses més sagrades de la vida”1101, volgué respondre amatent i afectuós a aquelles 

atencions de López-Picó. Dos mesos més tard, el 29 de gener de 1916, després de rebre 

el poemari Paraules, que tot just s’acabava de publicar, Joan Alcover envià aquesta 

endreça A Josep M. López-Picó, autor de “Paraules” tot seguint el costum que tenia 

d’ofrenar amb uns versos els poetes que admirava, com un gest de la bella amistat que li 

agradava de servar com una cosa sagrada: 

 

“Amic dilecte, si en ta soledat 
sents brunzir una abella prop de tu, 
no l’arruixis; ella és mon vers alat 
que un poc de mel de tes Paraules du, 
restituint-te el nèctar que he libat.”    (PC, 457) 

 

Així mateix, Joan Alcover es disculpava per “l’abús dels versos” en aquella 

carta, però assenyalà que era un “vici incorregible” de la seua “concupiscència mètrica.” 

Aquestes dues endreces que Joan Alcover havia enviat a Josep M. López-Picó en 

correspondència als poemaris L’Ofrena (1915) i Paraules (1916) sortiren publicades el 

6 de juny de 1918 a les pàgines de la revista quinzenal Mallorca (número 18). 

                                                 
1099 Ibídem, pàg. 743. 
1100 Ibídem, pàg. 743. 
1101 Carta de Joan Alcover a Francesc Matheu, datada el 12 d’octubre de 1915. Inclosa a Contribució a 
l’Epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg.75.   
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L’endreça A Josep López-Picó, autor de “Paraules” també sortí publicada a les pàgines 

de la revista Catalana el 10 de novembre de 1918.1102   

Per aquesta època Josep M. López-Picó, que acabava de publicar el poemari 

Cants i Al·legories, tengué el noble detall d’enviar-ne un volum a Joan Alcover perquè 

assaborís els seus versos d’essencial maduresa lírica i introspectiva. Al gest delicat del 

poeta noucentista, Joan Alcover va correspondre amb la composició del sonet Havent 

rebut “Cants i Al·legories”1103, dedicat al seu autor, de qui elogiava la poesia que sortia 

de la seva ploma, feta com una harmonia de gravidesa i de lleugeresa comparable al 

balanceig d’una nau: 

 
 “Tan gràvia pel lastre com pel velam lleugera, 
 la vostra poesia té el balanceig de nau; 
 però en la mar s’esborra la ratlla de bromera, 
 i en l’esperit perdura l’estela que deixau. 
 
 M’embarc sense conèixer la ruta i la bandera;  
 em basta sentir el ritme, arteriós i brau. 
 El solc que fa, resolta, la quilla dreturera 
 bé diu la consciència del terme que us atrau. 
 
 Qui el llumenar que us guia no sap, que l’endevini; 
 la fe que es manifesta pel rumbe rectilini 
 als cors que us acompanyen la confiança infon. 
 
 Au emigrant, l’imatge bells climes anuncia, 
 i en vostres ulls, que guaiten la fonda llunyania,  
 llegim la misteriosa promesa d’un nou món.”  (PC, 392) 

  

El sonet anava escrit al final de la carta que Joan Alcover envià el 25 de 

novembre de 1916 com un gest de gratitud al poeta Josep M. López-Picó i era la manera 

que Joan Alcover havia triat per manifestar al seu autor les impressions que li havia 

produït la lectura de Cants i Al·legories. Joan Alcover expressà la seva gratitud pel 

llibre en una carta amarada d’elogis. El nostre autor, que havia sentit vera admiració pel 

nervi i per la densitat que contenien els versos d’aquest poemari, agraïa en aquesta carta 

amarada d’elogis les dots del poeta català, que havia sabut treballar com un orfebre les 

estrofes “magistralment entallades i pletòriques de sentit”.  Joan Alcover, a qui la 

música de la poesia motivava més que no la nota simple del crític, assegurava a la carta 

del 25 de novembre de 1916 a López-Picó que els Cants i Al·legories, sorgits de la seva 

ploma, havien fet sonar la seva lira ansiosa de manifestar-li  la seva admiració i gratitud: 

 

                                                 
1102 Joan ALCOVER: “Endreces”, Catalana, 32 (10 de novembre de 1918), pàg. 297. 
1103 Poema inclòs en l’edició d’Oliva de Vilanova  Poesies  de 1921. 
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“Estimat amic: A son temps vaig rebre Cants i Al·legories, i com les meues impressions solen 
resoldre’s mètricament, el ressò de la immediata lectura va dictar-me els versos que poso aquí. 
Jo volia afegir-hi un poc de prosa explicativa quan tingués temps i em sentís en vena de crític. 
Però passen dies i setmanes, i no vull trigar més a anticipar-li el meu concepte, el qual és 
senzillament que en el nou llibre s’hi nota amb vigorosa accentuació la creixença de les seues 
dots característiques: el nervi, la densitat, el relleu de les estrofes, magistralment entallades i 
pletòriques de sentit i una visió fonda i personal de les coses. Per acreditar la meua sinceritat 
cerc algun càrrec que fer-li, i no trob més sinó que en algunes pàgines compta massa amb la 
penetració dels lectors. De totes maneres, un assaboreix quelcom positiu i madur, que ens fa 
esperar del poeta opulentes collites. Déu li mantengui la fecunditat per la glòria de 

Catalunya.”1104 
 

 
Encara la tardor de 1918 Josep M. López-Picó tornà a enviar un nou volum de 

poesia a Joan Alcover titulat Les absències paternals, el qual va inspirar al nostre poeta 

uns versos que, a mode d’endreça, com acostumava a fer, li adjuntà en la carta del 27 

d’octubre de 1918. I així l’habilitat lírica de Joan Alcover mostrava la seva admiració 

per la seva inspiració àgil i lluminosa amb què cada any sabia ofrenar els lectors amb 

una bona collita de versos. Tanmateix, Joan Alcover oposava amb certa recança la seva 

parca anyada lírica a l’opulència fecunda de López-Picó: 

 
 “Per vós, home feliç, tots són de festa 
  els jorns de la setmana, 
 car és també per vós quotidiana 
 la llum d’il·lusió, viva i xalesta, 
 que fa esclatar en rims el pensament,  
  i als altres ens visita 
 només de tard en tard, qualque moment. 
 
 La vostra ofrena de l’anyal collita 
  que fou en son començ 
 obsequi voluntari del poeta, 
  per consuetud s’és feta 
  ineludible cens. 
 Ja l’hem cobrat enguany. L’or preciós 
 que faig sonar sobre ma taula, dringa, 
 l’orella afalagant... Déu ens mantinga 
 a mi el bon tast i la riquesa a vós.”    (PC, 458) 

 

 Aquesta endreça a López-Picó va aparèixer publicada el 10 de novembre de 

1918 a les pàgines de Catalana, sota el títol d’Al mateix, havent rebut “Les absències 

paternals”,1105  juntament amb l’endreça que ja li havia dedicat amb motiu de la 

publicació de Paraules. 

 

                                                 
1104 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 743-744. 
1105 Joan ALCOVER: “Endreces”. Catalana, 32, op. cit., pàg. 297. 
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El 1916 Joan Alcover, després d’haver rebut la traducció catalana de l’original 

llatí que Joan Pin i Soler havia realitzat del llibre Philobiblon (subtitulat Tractat 

pulquèrrim sobre l’amor als llibres, de Richard de Bury), va agrair aquesta atenció al 

novel·lista i dramaturg de Tarragona amb una endreça, que va aparèixer el 10 de 

novembre de 1918 a les pàgines de Catalana sota el títol de A Joan Pin i Soler havent 

rebut el “Philobiblon”.1106 Abans de veure la llum a les pàgines de Catalana, Joan 

Alcover l’havia tramesa al traductor, novel·lista i autor dramàtic Josep Pin i Soler 

perquè l’assaborís. Aquest, impulsat per l’alegria de veure’s correspost amb una endreça 

de Joan Alcover, el 29 de gener de 1917 li escrigué una carta de gratitud, en què li deia 

aquestes paraules: 

 
“No més són gentilment generosos los grans esperits... un fabricant, ab molts telers; un 

americà, ab molts ingenios; un prelat, ab molts feligresos; volentme obsequiar, m’haurien remès 
un corte de vestido, unos tabacos, una benedicció... Vostè m’envia una gemma de major preu, 
vostè m’envia uns versos, fets exprés, una manifestació d’agrahiment, rimada! Rimada per 
l’eximi poeta y gran orador En Joan Alcover! 

Grans mercès. Crega que no podia ferme més bell obsequi. 
Y complert mon deure de cortesia y de sincera gratitud, ja que hem passat tants d’anys sense 

tractarnos, vull reguanyar lo temps perdut parlantli com si fossem amics de sempre... Lo seu 
elogi, que, ho repeteixo, m’a vraiment touché, me fa sospitar que per vostè, la meva escriptura 
ha sigut cosa nova. No m’estranya, may he sigut popular, detesto el popularisme, fins al punt, de 
que durant la meva tongada d’autor escènic, may al ser cridat a les taules, per admiradors! o per 
claque, vaig voler exhibirmhi. La multitud no m’interessa, als qui no me són coneguts, 
personalment, no’ls reconech lo dret d’enterarse de si sóch ros o brun, llarch o curt. sols me plau 

esser grat als escollits.”1107  
 

D’altra banda, entre aquest pom d’endreces que van aparèixer en grup el 10 de 

novembre de 1918 a les pàgines de Catalana, n’hi havia una que, sota l’epígraf de 

Resposta a una lletra, s’allunyava del to laudatori de les altres i mostrava una vena més 

àcida i més punyent envers l’autor d’una carta, que el poeta deixa en l’anonimat.  

Encara que Joan Alcover no comparteix les seves idees, no el considera un enemic 

aforat per haver-se declarat de manera sincera i oberta contra Catalunya, perquè entén 

que almenys sempre en té el nom del país a la boca.  

Joan Alcover a l’endreça Resposta a una lletra podria al·ludir a la polèmica que 

sorgí arran del discurs que Miguel de Unamuno va fer als Jocs Florals de Palma el 1916, 

en un moment històric en què en el Congrés i en el Senat de l’Estat espanyol es 

qüestionava l’oficialitat de la llengua catalana, menystenguda per tots els partits d’àmbit 

                                                 
1106 Ibídem. 
1107 [ARM-JA, 358] 
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estatal, que reivindicaven el castellà com a única llengua oficial.1108 L’impuls havia 

partit el 1916 de la Real Academia Española, que havia demanat al govern presidit pel 

comte de Romanones que fomentàs l’ús exclusiu de la llengua castellana en tots els 

centres d’ensenyament arreu de tot el territori de l’Estat espanyol, tot emparant-se en el 

desig de difondre “el idioma nacional y de velar por su conservación y pureza”, atès 

que, segons l’Acadèmia, “en muchos lugares de esta Monarquía no se cumplen los 

preceptos legales a ello atinentes, que son los medios más eficaces para lograr aquellos 

fines de supremo interés patrio.”1109 

El discurs espanyolista d’Unamuno i la visió fragmentària que tenia del català, 

tot afirmant que les llengües neollatines tendeixen a unificar-se, a ser integrades dins les 

seves germanes més poderoses, com el castellà, provocaren recels i friccions entre els 

intel·lectuals i els escriptors mallorquins i exacerbaren els ànims d’aquells dies de juny 

de 1916. Aquesta visió provocà un enfrontament entre Antoni Maria Alcover i Joan 

Lluís Estelrich: el primer defensà el catalanisme i la unitat de la llengua a les pàgines de 

La Aurora, mentre que Estelrich l’atacava amb els seus articles a La Última Hora.  

Els recels de la intel·lectualitat mallorquina sobre el pensament de Miguel de 

Unamuno venia d’anys enrere. La vena espanyolista de Miguel de Unamuno ja era 

coneguda per Miquel Costa i Llobera, segons manifestà el poeta mallorquí, arran del 

Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, en una carta que el 4 de 

novembre de 1906 envià al seu amic Joan Rosselló de Son Forteza.1110 Joan Alcover des 

de 1906 havia manifestat simpatia i admiració pel Rector de Salamanca, que corroborà 

durant la seva estada a Mallorca la primavera de 1916 i que es traduí en la dedicatòria 

del poema bíblic Henoc. Però el rebuig de l’ensenyament del català a les aules i la 

superioritat que Unamuno defensava del castellà motivà que Joan Alcover es fes ressò 

d’aquesta actitud de menyspreu envers el català al discurs dels Jocs Florals de 1916 a 

Barcelona, on es lamentava que a terra nostra no s’ensenyàs a les aules la nostra llengua 

com s’ensenyen amb tota normalitat els altres idiomes de cada nació, amb aquestes 

paraules: 

 
“Hi ha els protectors externs, amics de Catalunya, però enemics... de la llengua catalana, que 

és com rendir homenatge a una personalitat a condició de que es dissolgue. Així, un vibrant 
escriptor, que té entre nosaltres gran parròquia, comença per proclamar En Maragall el primer 

                                                 
1108 Vegeu Francesc FERRER I GIRONÈS: La persecució política de la Llengua Catalana, op. cit., pàg. 
111-136. 
1109 Ibídem, pàg. 111. 
1110 Vegeu l’apartat d’aquesta tesi que parla del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 
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poeta ibèric, i acaba per predicar-nos des de Salamanca: ‘No tingueu por del pseudo-casticisme 
que abans us tiranitzava; ja l’escriviu bé, al castellà; no com nosaltres, millor; serà una nova 
modalitat que vigoritzi la llengua nacional per excel·lència. Siau catalans, siau catalanistes, però 
en castellà, que és la llengua cultural, la més estesa de les llengües peninsulars...’ Convendrà que 
el jovent se guardi, sobretot, d’aquestes amistats, sens perjudici d’agrair-les. De tants 
d’infortunis i persecucions com va sofrir l’hèroe de l’Odissea per repatriar-se, l’aventura més de 

témer foren els braços amorosos de la nimfa Calipso.”1111 
   

Miquel Gayà a Contribució a l’epistolari de Joan Alcover confirma en una nota 

a peu de pàgina que els versos de l’endreça Resposta a una lletra, que figura a l’edició 

de Poesies de 1921, van adreçats a Miguel de Unamuno.1112  

La polèmica generada el 1916 per Miguel de Unamuno sobre el catalanisme en 

la literatura dels escriptors catalans quedà certament gravada en la ment de Joan 

Alcover. El 15 d’agost de 1918, arran de la publicació de l’estudi Manuel Milà i 

Fontanals, d’Antoni Rubió i Lluch, Joan Alcover des de la casa d’estiueig de Gènova i 

sota un llum d’oli, comentava a Antòni Rubió i Lluch les excel·lències del nou estudi i 

evocava la crisi lingüística fomentada per Unamuno entre la comunitat literària catalana. 

Joan Alcover, tot evocant l’època d’estudiant universitari en què havia conegut els 

primers estudis de Milà i Fontanals (Teoría estética y literaria i la Cançó del pros 

Bernat), assaboria aquest estudi d’Antoni Rubió i Lluch, al qual comentava la crisi 

literària del moment, que tenia un cert paral·lelisme amb l’època primera del despertar 

de les nostres lletres durant la Renaixença: 

 
“A V. li ha tocat esser, entre nosaltres, el cronista del període de crisi, precursor de la 

renaixensa. D’aquest període l’Unamuno en podria treure algun argument per la seua doctrina 
del catalanisme en llengua castellana. Catalunya anava colorintse, abans de restaurar la llengua 
pròpia. Llorens, Carbó, Quadrado, Piferrer, Milà... Una veritable escola catalanesca; ‘un mon 
apart (com v. diu molt bé) dintre de l’història de Espanya’. 

En el treball de V., tornem reviure l’interessant període de transició a l’entorn del home que 
més altament l’encarna. Episodis, anècdotes, tertúlies, amics, correspondència, costums, escrits 

d’adolescència, ens mostren, no ja l’home públic, sinó l’home sencer.”1113 
  

                                                 
1111 Joan ALCOVER: “Discurs presidencial en els Jocs Florals de Barcelona el dia 7 de maig de 1916”. 
OC, pàg. 304-305. 
1112 Miquel Gayà en la nota número 4, que acompanya la carta de Joan Alcover a Francesc Matheu 
(datada a Palma el 22 de febrer de 1917, en la qual el nostre poeta li demana un número d’Ilustració 
Catalana per a Miguel de Unamuno perquè hi surt Henoc), assegura que el poema Resposta a una Lletra 
anava adreçat al rector de Salamanca i ho justifica així: “Unamuno, pel qual Costa i Llobera no sentí gaire 
simpatia –a causa del seu caire irreligiós, a més d’anticatalanista–, va merèixer, en canvi, l’atenció de 
Joan Alcover, que, en la seva obra s’hi refereix diverses vegades, no tant per afalagar-lo –com en la 
present ocasió [amb Henoc]– com per remarcar la seva actitud contrària al catalanisme. Així, el cita en la 
conferència Reacció Literària, que llegí a l’Ateneu barcelonés el maig de 1910 i s’hi refereix, d’una 
manera encara més particular, en la seva poesia Resposta a una lletra, que figura en Poesies (Barcelona 
1921), 255.” Dins Contibució a l’espistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 81. 
1113 Carta 15 d’agost de 1918 de Joan Alcover a Antoni Rubió i Lluch. Dins Contribució a l’epistolari de 
Joan Alcover, op. cit., pàg. 87. 
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 Miquel Gayà, arran d’aquest esment que Joan Alcover fa sobre Unamuno, 

corrobora les nostres sospites amb una nota a peu de pàgina que diu: “És sabut com 

Unamuno, tot estimulant el catalanisme, rebutjava l’ús de la llengua, o sia que 

propugnava un catalanisme en llengua castellana. Havia exposat aquestes idees en un 

discurs de Jocs Florals celebrats a Palma per l’Associació de la Premsa el 8 de juliol de 

1916, publicat a La Almudaina de l’endemà.”1114 Miquel Gayà reprodueix un fragment 

del discurs de Miguel de Unamuno, que trasbalsà bona part de la intel·lectualitat 

mallorquina i que nosaltres volem recollir per avalar la hipòtesi que Resposta a una 

lletra anava adreçat a l’escriptor basc. Miguel de Unamuno defensava ben convençut: 

 
“En cuanto a Catalunya, ¿no podría crearse una personalidad catalana en espanyol?... Yo he 

defendido que en cada región se debe hablar la lengua nacional, pero cada uno con modalidad 
distinta aunque se le conozca por el acento de donde es... Las lenguas extranjeras deben hablarse 
patrióticamente mal, y el espanyol en las regiones también debe hablarse regionalmente mal. 
Hay que tomar la lengua castellana y violentarla... Los catalanes deben meter en su castellano 
catalanismos; cuando me dicen que una palabra no está en el Diccionario, yo contesto: Ya estarà, 

cuando yo sea autoridad.”1115 
 

Les paraules d’Unamuno probablement van despertar la ploma de Joan Alcover 

per escriure l’endreça Resposta a una lletra. Però, fos Unamuno o fos un altre 

personatge a qui anàs adreçat aquest poema, el nostre poeta, encara que no podia estar 

d’acord amb els seus plantejaments, justificava de manera velada la seva postura en els 

dotze versos decasíl·labs de Resposta a una lletra, perquè, malgrat tot, bé o malament, 

parlava de Catalunya: 

 

“Els veritables enemics són altres,  
no sou vós; per respondre a llur atac,  
posam avarament en el buirac  
els dards que haveu llençat contra nosaltres. 
 

 Vós parlau bé o mal de Catalunya,  
però en parlau sovint, i li heu begut  
els alens, i sentiu de terra llunya  
la virior del geni renascut. 
 
Una mica d’espai de branca a branca,  

  què hi fa si per la rel estam units?  
Jo sent en vostra veu resolta i franca  
la consanguinitat dels esperits.”  (PC, 393) 

 

                                                 
1114 Carta 15 d’agost de 1918 de Joan Alcover a Antoni Rubió i Lluch. Dins Contribució a l’epistolari de 
Joan Alcover, op. cit., nota 7, pàg. 90. 
1115Ibídem. 
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Per a Joan Alcover, altres n’hi havia que, en parlar de Catalunya, hi lliscaven de 

manera indiferent i la indiferència era als seus ulls una arma més perillosa en mans d’un 

enemic més hipòcrita i deslleial, que llançava la pedra amagat darrere la roca, tot 

emparant-se en la confiança de tothom.  

Aquesta polèmica entorn de la llengua que enfrontava uns i altres fou matèria del 

discurs que Joan Alcover explicà com a President del Consistori de la Festa dels Jocs 

Florals de Barcelona, que se celebrà el 7 de maig de 1916 en el Palau de la Música 

Catalana. Segons La Veu de Catalunya, Joan Alcover no hi pogué assistir. El nostre 

poeta, tal com explicà al seu amic Antoni Maura, no hi anà perquè patí una afecció que 

li afectà les mandíbules, malaltes de càries. Durant algunes setmanes hagué de romandre 

tancat per fer repòs sense poder sortir de casa seva, tot seguint un règim estricte: 

 
“...me encontró enfermo, y a estas horas aún no se me ha dado de alta, por más que, al parecer, se 
ha conjurado el peligro de una intervención quirúrgica. Gracias a Dios, estoy mejor. [...] Lejos 
estaba yo de presumir que mi dolencia (caries en la mandíbula) persistiese hasta el punto de 
impedirme cumplir ninguno de los dos compromisos. No pude salir de aquí, ni aún de casa, durante 

semanas, ni interrumpir el régimen a que estaba sujeto.”1116 
 

Per aquest motiu, el senyor Lluís Marian Vidal llegí el seu discurs presidencial, 

en el qual Joan Alcover es referia a aquest debat lingüístic que venia d’anys enrere, que 

palpitava de manera abrusada dins la societat i que era motiu de discussió entre la 

intel·lectualitat catalana.  

D’altra banda, per aquelles saors de 1916 Mallorca havia vist partir molts dels 

seus fills a les Amèriques per construir-se una vida més pròspera i més grata que la que 

llavors imperava a l’illa. Joan Alcover, que essent infant havia vist brillar la nostàlgia en 

la mirada perduda del seu avi Joan Alcover de Sóller vers l’ampla mar, per on havien 

partit els seu fills per fer fortuna al continent americà, comprenia l’enyorança d’aquell 

mallorquins que havien emigrat a l’Argentina, car en el seu esperit de poeta duia gravat 

el nom de la pàtria mallorquina i els la volia trametre embolcallada en les seves 

paraules. Així, amb el record del seu avi i amb l’amor que sentia per la terra i pels seus 

germans, s’hi adreçà per conhortar la seva llunyania amb les notes melodioses de la 

seva lira. Amb els versos ritmats de l’endreça Als mallorquins de l’Argentina enviant-

los-hi la poesia “Agar”, que anaven acompanyats d’aquest poema bíblic, els exhortava 

a mantenir viu l’esperit de la pròpia terra, de la pàtria mallorquina, enllà del mar: 

                                                 
1116 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura (datada el 3 de juny de 1916). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg.733. 



 702 

  
“Germans, no us planyeu massa 
d’ésser enfora del terrer nadiu, 
puix, si té un esperit la nostra raça, 
més que a Mallorca, entre vosaltres viu. 
Jo som encara el que rimant somia 
 sense envellir de cor; 
mon cant darrer per a vosaltres sia 
com un eco vibrant de l’Illa d’or.”   (PC, 456). 

 

 
LA VENGUDA DEL POETA SALVADOR RUEDA A MALLORCA 

 
El març de 1911, quan Salvador Rueda vengué a Mallorca,1117 Joan Alcover llegí 

a la Casa dels Poetes ―el niu dels artistes Gelabert, Samper, Verdaguer i Rosselló― el 

poema Contemplación en una vetllada poètica, que se celebrà a les tres del capvespre en 

honor del poeta malagueny, organitzada per l’Associació de la Premsa de Balears.1118  

En aquella sala de la Casa dels Poetes, vora el Baluard d’En Berard, que vessava 

art per les parets i regalimava aromes de poesia per l’aire de les seves estances, hi havia 

entre els assistents el batlle Lluís Alemany, els poetes Joan Alcover i Gabriel Alomar i 

el Doctor Arís. Aquella jornada poètica i festiva es desenvolupà entre la conversa 

deliciosa sobre art i literatura, mentre les dames prenien el cafè al saló i els senyors a la 

terrassa, i la recitació d’algunes poesies dels il·lustres poetes mallorquins: Joan Alcover 

hi llegí Contemplación i el Doctor Arís recità La Ciutat Futura de Gabriel Alomar, 

traduïda al castellà per Pancho Blanes.1119  

Aquells dies en què Salvador Rueda visitava la nostra illa, Joan Alcover 

l’acompanyà en les seves excursions per Mallorca, que culminaren a la Catedral de 

Palma, on es reuniren amb el poeta Miquel Costa i Llobera, el qual es lamentà que, a 

causa de les múltiples feines del seu sacerdoci, no havia pogut mostrar els encisos 

d’aquelles serralades que tant estimava al poeta malagueny. Però li assegurà que no 

                                                 
1117 José Maria PARDO FALCÓN: “Perfil biogràfic”. Dins Antoni Gelabert pintor i dibuixant (Palma 1877-
Deià 1932)  (Palma: Fundació “Sa Nostra”, 2002), pàg. 134-135.  El 15 de gener de 1922 va aparèixer el 
poema de Salvador Rueda  titulat Una belleza a la revista mallorquina Baleares, que es feia ressò de la 
poètica de l’escriptor malagueny que potser per aquesta època hauria tornat a Mallorca. 
1118 Màrius Verdaguer explica la venguda del poeta malagueny i els preliminars d’aquesta vetllada 
poètica, però no en recorda la data. I així diu: “Conserv un retall de premsa, de no sé quin periòdic local, ni 
de quina data, on hi ha tota la ressenya d’aquest acte en la prosa ingènua que s’usava en aquell temps.” 
Màrius VERDAGUER: La Ciutat Esvaïda, op. cit. , pàg. 116-117. 
1119 Vegeu Màrius VERDAGUER: La Ciutat Esvaïda, op. cit., pàg. 118. Pancho Blanes era el nom familiar 
amb què era conegut Francisco Blanes Viale, germà del pintor Pedro Blanes Viale i fill del metge 
mallorquí Pere Blanes Mestre. El dos germans havien nascut a Mercedes, a l’Uruguai, on el seu pare havia 
exercit la medicina fins que a causa d’una malaltia va tornar a Mallorca.  
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podia haver tengut un guia millor que l’incomparable Joan Alcover, car “como nadie, os 

habrá revelado las bellezas naturales y más aún el alma poética de Mallorca.”1120 

 
D’altra banda, el 1912 Joan Alcover també va escriure un poema en castellà, 

titulat Dios os bendiga, per figurar en un llibre que havia d’anar a benefici de la Creu 

Roja. En aquest pom d’onze estrofes de quatre versos, endecasílabos els tres primers i 

heptasílabo el quart, el poeta subratlla les virtuts d’aquest grup de la Creu Roja que, 

amb una voluntat cristiana de fer el bé al proïsme, prodiga la generositat i l’altruisme, la 

caritat i l’esperit de germanor.  

 

JOSEP TOUS I MAROTO ENTREVISTA JOAN ALCOVER 
 

Vers la primavera de 1912 Josep Tous i Maroto entrevistà Joan Alcover en el 

saló rosat de casa seva. Josep Tous i Maroto, que recordà l’estona agradable que passà 

conversant amb Joan Alcover, li demanà quins eren els seus projectes literaris més 

immediats. 

A la pregunta encuriosida de Tous i Maroto que anhelava saber el mecanisme 

d’escriptura de Joan Alcover, aquest responia que escrivia sense subjectar-se a cap pla 

determitat, perquè per a ell l’escriptura no era un fet premeditat sinó que sorgia del fons 

de la seva ànima a mesura que els sentiments i les emocions prenien forma en el paper. 

Assegurava Joan Alcover que, si havia polsat la seva lira, només havia estat per pura 

expansió de l’esperit, car en cap moment no havia pretès deixar la seva emprempta en 

l’Art. La majoria de les seves poesies assegura Joan Alcover havien sorgit a petició 

d’amics o d’institucions intel·lectuals. I en aquest sentit, afirmava que la fortuna dels 

seus llibres havia ultrapassat les seves aspiracions, perquè entenia que la popularitat era 

el fruit d’un esforç i d’una constància que no s’avenia amb el seu caràcter ni amb la 

feina de l’Audiència, que havia estat un impediment per poder assolir el bell art 

d’escriure. Malgrat haver escrit versos com a pur esplai de l’esperit, el poeta assegura 

que sempre havia cercat l’expressió sincera, encara que bona part de la sinceritat més 

profunda havia quedat amagada en el tinter. Deutor de les teories modernistes, es 

proposava continuar l’expressió poètica pel camí del verisme i de l’autenticitat, tot 

obeint els dictats de la consciència. Assegurava que durant el temps que li quedàs de 

vida aprofitaria tota la flama poètica, que encara sentia bategar en el seu si i que es 

                                                 
1120 Ibídem, pàg. 117. 



 704 

decantaria per l’expressió franca i directa del seu pensament. Perquè el poeta no volia 

desaparèixer sense haver expressat l’essència que portava dins seu: una idea que deixà 

plasmada en el proverbi que s’inicia amb els versos “El tresor que dus...” Així aquest 

estil poètic trobà la forma d’expressió més adient en els Provebis, les Espurnes i els 

Haikais. Vegem com Joan Alcover expressava tots aquests pensaments davant Tous i 

Maroto:  

 
 “––En concreto no los tengo [es referia als seus projectes literaris], ni realmente los he tenido 

nunca. Admiro y aún envidio a los que se sienten llamados a servir a la humanidad algo que llevan 
dentro. Claro está que yo llevo lo mío, como cada cual, pero no creo defraudar al mundo ni 
siquiera a mi país si me lo guardo. En todo caso no me inspira bastante fe, para estimularme a 
robar horas al sueño. Me he limitado a mariposear por pura recreación de espíritu sin intento de 
abrir hondo surco en el campo del arte. La fortuna de mis librejos ha sido superior a mis 
aspiraciones, y sería ridículo quejarme de que su popularidad no corra pareja con los halagos de la 
crítica, porque la popularidad no se alcanza sin insistir en el esfuerzo, con redoblada constancia. 
Mis trabajos en su mayoría responden a demandas de amigos, editores, periódicos o centros 
intelectuales, más que a un afán de escribir incompatible con mi carácter y con las funciones de mi 
carrera. No significa esto que no sean sinceros. He dicho lo que siento, pero no todo lo que siento, 
ni tal vez lo más íntimo y personal. Por eso, en lo que me resta de vida, si queda alguna savia que 
aprovechar, quisiera sustraerme a toda finalidad que no sea el impulso libérrimo de mi conciencia. 
A mi edad se impone ya el camino más corto, la expresión franca y directa; de lo contrario se corre 
el riesgo de que lo entierren a uno con lo mejor de su caudal, como el dinero del avaro. No es que 

me fíe mucho de mi persistencia en tal propósito. Pero en fin, Dios dirá...”1121 
 

A la pregunta de Tous i Maroto de si tenia preferència per la prosa o pel vers, Joan 

Alcover responia que la poesia s’avenia més amb el seu caràcter que la prosa, perquè 

aquesta requeria més energia i més voluntat de subjecció que la poesia i més 

immobilitat, cosa que ja feia durant tota la jornada laboral a l’Audiència i, per tant, quan 

tornava a casa seva necessitava esplaiar les seves cames i no haver de tornar a seure’s. 

Considerava que la poesia podia ser concebuda a l’aire lliure i en qualsevol indret. De 

fet, els amics que el van conèixer van assenyalar aquesta capacitat mental de Joan 

Alcover, que primer bastia les poesies en la seva ment, mentre es passejava o escoltava 

música assegut a la llotja del teatre, i no les vessava en el paper fins que no les tenia 

plenament enllestides: 

 
 “––No siento vocación exclusiva por la forma métrica, pero la versificación, para mi a lo menos, 
es un solaz a que en las horas de esparcimiento puede uno consagrarse al aire libre, sin coger la 
pluma ni tener delante las cuartillas, mientras que la prosa es un trabajo más grato pero más intenso 
que el trabajo del oficio. He compuesto muchos versos... por pereza, es decir con el deseo de hacer 
algo sin sentarme a la mesa de estudio. No tengo energía física y vigor de voluntad para buscar 
alivio de la obligada labor en otra más ardua. Con todo es probable que en adelante la espontánea 

dirección de mi pensamiento me lleve a preferir la prosa.”1122 

                                                 
1121 Josep TOUS I MAROTO: “Una visita a D. Juan Alcover” Vida Isleña, núm. 2 (15 de març de 1912), 
sense pàgina. 
1122 Ibídem. 
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Tous i Maroto li demanava com veia l’actualitat literària d’aquell moment i Joan 

Alcover responia de manera sincera que era optimista: albirava la nova generació de 

joves poetes noucentistes com una generació més preparada que la seva, que pujava 

amb força d’esperit i amb gran preparació intel·lectual. Joan Alcover, inclinat a 

l’equilibri, blasmava tant l’esperit de la bohèmia, del desordre i de l’espontaneïtat 

natural, pròpia de romàntics i modernistes, com l’afectació intel·lectual i libresca que 

ara guiava de pedanteria les noves generacions de noucentistes. Com ja havia proposat a 

Humanització de l’art quan aconsellava les joventuts literàries del 1904 que refinassin 

l’art tant com volguessin, però sense deixar la millor part en la refineria, i que 

procuressin ser artistes sense deixar de ser homes, ara també aconsellava els joves de 

1912 que fossin doctes i disciplinats sense deixar de ser joves. Perquè en l’esperit de 

Joan Alcover part damunt de tot sempre bategà l’essència de l’home i la vitalitat 

creadora de la joventut: 

 
 “––Soy optimista en este punto. No he de citar nombres; pero Vd. sabe mi concepto sobre algunos 
representantes de la generación novísima, desde luego no inferior a las  precedentes. La fuerza no 
decae, y es preciso convenir en que los jóvenes de ahora se preparan mejor que los de antaño. 
Predominaba entonces como una moda juvenil la desaplicación, el desorden bohemio y el funesto 
vicio de fiarlo todo a las dotes naturales. Parecía de mal gusto ser estudioso, recogerse temprano y 
pagar puntualmente a la patrona. De ello se resiente no poco el nivel general de la intelectualidad 
española, redimida por algunos rarísimos varones que por fortuna se apartaron de las costumbres 
universitarias. Ahora ya no resulta deslucida la paciente labor cerebral, ni parece impropio de la 
mocedad saber griego y latín y quemarse las cejas en el aprendizaje de las artes y de las ciencias. 
Ello será motivo de grandes esperanzas mientras por huir de la frivolidad no se caiga en el extremo 
contrario: la afectación de madurez, el énfasis libresco, la inversión de las edades que convierta a 
los hijos en dómines agresivos contra los padres atortolados. De la sequedad de espíritu y de los 
viejos prematuros, Dios nos libre. Sean los jóvenes doctos y disciplinados con tal que no dejen de 

ser jóvenes. A este precio sería preferible renunciar a la cultura.”1123 
 

A la pregunta de com s’havia d’animar els joves per impulsar-los a l’escriptura, 

Joan Alcover s’aferrava a la vàlua  personal de cadascun, tot atenent-se als seus mèrits 

sense caure en les lloances excessives que desvirtuen la realitat. Calia ser sincers i justs 

davant les qualitats intel·lectuals dels joves escriptors i en el cas que n’hi hagués algun 

que excel·lís per les seves dots, calia subratllar-ho per tal d’evitar que els talents fossin 

més valorats fora que en la terra pròpia: 

 
 “––Haciéndoles justicia; siendo nosotros los primeros en hacerles justicia; aplaudiéndolos por sus 
merecimientos y no por sus triunfos. Nada de bajar la talla para prodigar diplomas de eminencia, 
cosa tan ridícula como inhibirnos de juzgar por nosotros mismos para ir en busca de gacetillas 

                                                 
1123 Ibídem. 
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laudatorias, traídas por correo; pero una vez penetrados del valer positivo de algún mozo de los 
nuestros, proclamarlo, dar toques de campana, una vez y otra, porque esta es la manera de afianzar 
y propagar su prestigio dentro y fuera de casa. Tal es el proceso natural de las reputaciones. La 
fama de Verdaguer fuera de Cataluña se repetía. Se dan casos de hombres ilustres impuestos a su 
país por el veredicto de los extraños; pero no abundan. Importa desmentir el proverbio ‘nadie es 
profeta en su patria’ semilla funesta de absentismo. No es la única emigración lamentable la de los 
braceros. También hay que evitar el peligro de que las mejores inteligencias, desatendidas en su 

tierra, vayan desfilando en busca de atmósfera propicia.”1124 
 

  Amb aquesta visió moderna de la societat cultural, Joan Alcover s’avançava en 

el seu temps en afirmar que calia protegir de manera sincera els joves talents perquè no 

haguessin d’emigar en un altre país per desenvolupar les seves dots; cosa que era 

lamentable i propi d’un país endarrerit culturalment i econòmica. Al seu parer, calia 

protegir-los perquè els grans talents dignifiquen els pobles enllà del temps i de les seves 

fronteres. 

 

ALGUNS DISCURSOS DE JOAN ALCOVER 
 

També el 31 de desembre de 1910 Joan Alcover pronuncià en castellà ―segons 

manaven els cànons institucionals― el discurs Don Pedro de Alcántara Peña, publicat 

a Palma el 1911.1125 Era l’homenatge que l’Ajuntament de Palma retia a Pere 

d’Alcàntara Penya que havia estat arquitecte, pintor i poeta de la Renaixença, mort el 

15 d’abril de 1906 per declarar-lo Fill Il·lustre de Mallorca. Aquella nit de Cap d’Any 

de 1910 Joan Alcover s’afanyà amb veu rabenta per esbossar el perfil literari del poeta 

que es decantava per la “Musa fàcil i joguinera...” El definí, entre un vel medieval i 

franciscà, com “un tipus intermig entre la poesia indocta i la poesia culta, amb gran 

vivesa d’enginy i breu aprenentatge literari”. El considerava com “un home del poble 

que només de guaitar el gabinet de les muses n’ha tengut prou per atènyer molts de 

secrets de la tècnica parnassiana, sense minva de l’espontaneïtat originària.”1126 Joan 

Alcover el definia com una personalitat amant de la naturalesa, que es coneixia pam a 

pam tots els racons de Mallorca. Amb la mirada posada en el perfil del pintor i poeta 

palmesà, el dibuixà com una ànima constant i treballadora i com una formiga que sabia 

entonar els millors cants de les cigales: “Cigala i formiga en un sol cos, esperit despert i 

comunicatiu, peó i rapsode infatigable, coneixia l’Illa pam per pam; heretats, conreus, 

                                                 
1124 Ibídem. 
1125 La versió catalana del discurs Pere d’Alcàntara Penya i �icolau va ser publicada al Bolletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana (1916). (OC, pàg. 153-160). 
1126 Joan ALCOVER: “Pere d’Alcàntara Penya i Nicolau”, OC, pàg. 153. 
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grutes, alqueries, castells, santuaris, costums, tradicions i llinatges.”1127 Deturat en el 

pom de la seva obra poètica, la definí com cisellada per la simplicitat i el predomini de 

la intuïció sobre l’estudi, que tenia encerts meravellosos, al costat d’una incontinència 

de la vena fàcil i abundosa i un instint còmic sense verí ni malícia ni segona intenció. 

Assegurà que tenia predilecció pels escenaris, tipus, costums i recordances de la vida 

local; musicalitat de ritmes, onomatopeies, ritornel·los i capricis malabarescos... Afegia 

que, quan prenia la ploma, brollaven les imatges per si mateixes, com si la memòria de 

l’observador més que un magatzem fos un viver. 

Joan Alcover, que mantenia una relació amistosa amb Joan Maragall d’ençà que 

havia pronunciat Humanització de l’art a l’Ateneu Barcelonès i li havia regalat els 

poemes de Cap al tard, ara li envià aquest discurs d’homenatge a Pere d’Alcàntara 

Penya. Joan Maragall havia quedat amb l’anhel de poder llegir més poesia i algun 

treball nou en prosa, perquè considerava que el nostre autor tenia molt bones dots 

poètiques i oratòries; i, en aquest sentit, creia que era una mina poc explotada, car veia 

que podia donar joies noves. Maragall, en rebre el panegíric de Pere d’Alcàntara Penya, 

escrigué a Joan Alcover una carta (datada a Barcelona el 21 de març de 1911) amb 

grans elogis, en què l’exhortava a desenvolupar totes les seves dots literàries i que, de 

no fer-ho, hom li’n podia fer retret: 

 
“Estimat Don Joan Alcover: Li dono les grans mercès per l’exemplar que tan amablement 

m’ha dedicat del seu Don Pedro de Alcántara Peña. Li estimo molt l’atenció i encara més li 
estimo l’hora bona que m’ha donat aquesta lectura. Jo no tenia pas coneixement d’aquell sant 
baró, i ara vostè ens el presenta amb aquell tirat migeval, franciscà, en cert modo un encantat i 
un destre al mateix temps, però amb una destresa d’encantat, com si tota habilitat li baixés, li 
baixés del cel. I amb quina pregona claredat ho mostra vostè tot això... I com ens fa sapiguer 
greu de l’escassetat de la seva ploma; ens dóna dret a fer-n’hi un càrrec. Em sembla que vostè 
mateix un dia em féu esperar altres coses de vostè. No té perdó. Don Joan, si es deixa tancades 
en si tantes coses a què tothom té dret, perquè són bones. No vulla fer-se oblidar, que tampoc ho 

consegueix de tants com aquest seu admirador i amic”.1128 

 

 Pel febrer de 1911 el poeta modernista havia enviat un volum de Seqüències, el 

seu darrer llibre, a Joan Alcover, el qual regracià el seu gest amb aquestes paraules: 

“Vaig rebre el seu darrer llibret de poesies, i li dono grans mercès per l’obsequi.” Mes, 

                                                 
1127 Ibídem, pàg. 157. 
1128 Joan MARAGALL: Obres Completes, Obra Catalana, vol. I, op. cit., pàg. 927-928. Hem corregit la 
data d’aquesta carta de Joan Maragall a Joan Alcover, que a les Obres Completes porta la data errònia del 
13 de maig de 1911, segons hem pogut constatar amb el manuscrit de la carta, que es troba depositada en 
el Fons de Joan Alcover a l’Arxiu del Regne de Mallorca [ARM-JA, 275], en el qual figura la data de 21 
de març de 1911. 
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per aquells dies de març de 1911, Joan Alcover discrepava de la crítica més ortodoxa 

que aleshores pul·lulava pels escenaris literaris catalans, segons digué a Joan Maragall: 

 
“Començo a desconfiar del meu vot, perquè com a certes coses que veig alabades per aquí jo 

no els trobo olor ni sabor, sospit si tendré el sentit estètic encadarnat, però valga la meva opinió 
per lo que valga, li diré que em sembla ben justificat el títol Seqüències, lo qual, donats els 
antecedents de vostè, ja és per si sol un gran elogi. Cada poesia sembla continuació dels aplecs 
que ja coneixem. Hi són les qualitats de sempre, la inspiració fresca i aponcellada, l’amplitud de 
línies, la lleialtat de sentiment i d’expressió. He llegit no sé on que vostè ha complit o està per 

complir la cinquantena. Però vostè com a poeta no ha grellat. Conserva la tendror d’ull.”1129 
 

El maig de 1912, quan feia uns mesos que Joan Maragall i Gorina havia 

abandonat aquest món (dia 20 de desembre de 1911), Joan Alcover pronuncià una 

conferència sobre la figura de l’autor de l’Elogi de la paraula al Palau de la Música 

Catalana, que es publicà al setmanari Sóller a la secció “De l’agre de la terra.” En aquest 

discurs, Joan Alcover dibuixa la personalitat literària de Joan Maragall i assenyala els 

aspectes que més s’avenen amb el seu pensament estètic. En primer lloc, ressegueix el 

seu perfil biogràfic en què, després d’estudiar Dret, es decanta pel periodisme i per 

l’ofici de poeta. De la seva prosa periodística, el nostre poeta endevinava la mestria en 

què sabia combinar el lirisme amb la reflexió política o social, el sentiment amb la 

crònica, de manera que moltes d’aquestes proses adoptaven l’encant i la intensitat 

poètica que tenen algunes de les seves odes i la senzillesa d’una conversa amical. A més 

a més, el nostre poeta, emportat per una onada d’admiració, subratllava que, malgrat 

oposar-se a la professionalització de l’escriptor, fou el deure d’haver d’escriure una 

prosa setmanal, el que avui donava la mesura de Maragall com a prosista i com a 

pensador: 

 
“Els temes poètics alternaven amb els socials i polítics; la reflexió profunda, la idealitat 

serena, l’escalfor del sentiment, donaven als articles l’atractiu de l’oda o l’idil·li o l’encant d’una 
conversa noblement familiar o la unció d’una prèdica efusiva, no perquè s’entretengués al vici de 
la prosa florida, sinó perquè era en la tribuna del periòdic l’home de sempre. De l’aplec dels seus 
articles, se’n desprèn un argument contra l’exagerada intransigència amb què avorria la feina 
dels escriptors professionals. Si no s’hagués lligat al compromís de col·laborar setmanalment a 
un diari, no tendríem el tresor de tantes pàgines on se revela un dels aspectes més lluminosos de 

la seva personalitat.”1130 
 

Però fou en la figura del Maragall poeta on Joan Alcover trobà algunes analogies 

que s’avenien amb el seu pensament. Educat en l’esperit de la Renaixença, havia sabut 

triar les llavors autèntiques de les artificioses, havia sabut aferrar-se a les branques vives 

                                                 
1129 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 704.  
1130 Joan ALCOVER: “Joan Maragall”, OC, op. cit., pàg. 203. 
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que florien d’humana vigoria i de tradició poètica per defugir d’aquelles altres plenes de 

retòrica, que ressonaven de buidor. Joan Alcover albirava en la poesia de Joan Maragall 

l’essència poètica que havia defensat a Humanització de l’art, hi endevinava l’aspecte 

humà i la sinceritat com a base de la seva intensitat lírica i el seu afany per continuar i 

purificar amb la seva obra la baula de la poesia de tradició popular. En aquest sentit, 

Alcover afirmava que Maragall “continuà la tradició purificant-la”, i que  havia 

contribuït “a regenerar l’atmosfera amb l’aura pura de la sinceritat.”1131 Joan Alcover, 

que a Humanització de l’art havia aconsellat als poetes de les noves generacions que si 

volien ser universals havien de conservar l’aire de família, és a dir, la fesomia de les 

pròpies tradicions, endevinava aquesta idea en l’esperit poètic de Joan Maragall, que, 

fent una poesia “ben personal i per lo mateix ben catalana”, mantenia “l’aire de família 

dominant en la nostra restauració literària”.1132 Perquè Maragall havia sabut conjuminar 

tradició i originalitat en la seva poesia, que traspuava una puresa de sentiments i una 

forma radicalment nova sense perdre la fesomia de la terra. Amant de les grans figures 

de Novalis i Goethe, havia seguit el seu exemple, els quals amb el lied i la balada havien 

contribuït a consolidar la Renaixença alemanya. Com havien fet Goethe i Schiller, Joan 

Alcover veia Maragall com un “germà de llet de la poesia popular”, que s’havia 

entronitzat en la seva ànima, de manera que havia sabut agermanar en l’expressió 

poètica la senzillesa de la pastora amb la noblesa de sang reial, la ingenuïtat amb el 

refinament. 

La concepció poètica de Joan Maragall era vista per Joan Alcover com la d’un 

sacerdot que, en un acte de comunicació religiosa, “rep la poesia com una revelació i la 

tramet com una confidència.”1133 Per a Joan Alcover la poesia de Joan Maragall, en un 

gest de copsar l’ànima del món, penetra el misteri de les coses i dels éssers. En el retrat 

de Joan Maragall, Joan Alcover evocava les paraules que el poeta català li havia dit en 

demanar-li si preparava un llibre nou: 

 
“Jo record que fa uns quants anys preguntava an En Maragall si tenia algun nou recull en 

preparació. ‘Què vol que li digui!’, em respongué; ‘de cada dia sent més escrúpols per tot lo que 
sia composició. Jo li combatia la intransigència crudel d’una doctrina que a força d’extremar la 
puresa i l’espontaneïtat, acabaria casi per anul·lar la vena; i em permetia dir-li que el poeta no es 
pot reduir a les hores hores divines, i que fora d’aquestes n’hi ha d’altres aprofitables, en què la 
mateixa excitació mental provoca la febre creadora; i així han nascut la majoria d’obres 

poètiques, entre elles algunes eminents.”1134 
                                                 
1131 Ibídem. 
1132 Ibídem. 
1133 Ibídem, pàg. 205. 
1134 Ibídem, pàg. 205-206. 
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En la resposta de Joan Alcover hi havia la inconformitat de l’artista davant la 

teoria de reduir la creació poètica als moments d’inspiració sagrada, en què el poeta sent 

brollar de manera espontània la seva força creadora. Joan Alcover creia que calia trobar 

altres instants de creació i que, si la musa no ens visita, calia sortir-li a camí. En aquests 

sentit, es decantava d’un dels punts bàsics de “la paraula viva” que Joan Maragall havia 

defensat a tot vent el 1903 a l’Elogi de la paraula. El 1907, quan Maragall publicà 

l’Elogi de la poesia, Joan Alcover renovà aquesta discrepància amb el poeta català, al 

qual, malgrat el respecte que li inspirava el seu catecisme estètic, li oposà una concepció 

creativa més elaborada en la qual no sols intervé la inspiració poètica d’un moment 

sagrat, sinó que en la construcció de l’edifici poètic també intervé la força de l’artista 

que sap forjar el pensament en l’expressió poètica, car assegurava que “l’artista (artífex) 

i el pensador fan bona lliga amb el poeta si logren fondre’s en la unitat complexa que, 

això sí, ha de tenir per cor el ritme viu de la poesia.”1135 

Joan Alcover, que s’havia declarat a favor de la llibertat absoluta, perquè creia 

més en els individus que en les escoles, creia que era un error elevar aquesta teoria de 

Maragall a dogma estètic, perquè el poeta que l’havia creada la sentia com una vocació 

autèntica que no podia trair, però aquesta mateixa teoria en mans d’un altre, mancat de 

les seves dots, podia esdevenir pura falsedat. Així comprenia que Joan Maragall 

s’hagués abstengut de compondre poemes èpics que demanen una articulació més 

laboriosa. I, en aquest sentit, respectava i lloava que Maragall “s’ajustés a la doctrina 

que va rebre com una gràcia del Cel”. Però refusava aquells que,  “en nom de la santa 

espontaneïtat”, atacaven de manera fulminant els que seguien uns altres principis 

estètics que obeïen a unes altres conviccions, “faels a la pròpia complexió, construint 

poemes amb esquelet, tan lentament i tan naturalment com se forma en el claustre 

matern.”1136 Joan Alcover assegurava que Joan Maragall sempre era poeta tant si feia 

poesia com si feia prosa. Una mostra d’aquesta visió eren els seus articles periodístics, 

exemple “de prosa lluminosa i diàfana” que “faria per si sola la reputació d’un pensador 

excels.” Però si a Verdaguer li havien estorbat les ales de poeta, Maragall s’havia 

mostrat com un ocell preparat per volar amb desimboltura en altres espais que la poesia, 

atès que tenia una gran preparació, una bona capacitat d’observació i un afinat raciocini 

per totes les coses. Així, en aquest retrat literari, Joan Alcover el definia com “l’home 

                                                 
1135 Ibídem, pàg. 206. 
1136 Ibídem, pàg. 209. 
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exquisit, l’home complet, l’home poeta, i la poesia”, fruit de la seva reflexió, li donava 

“un poder d’atracció i una influència extraordinària.”1137 Joan Alcover culminava aquest 

panegíric sobre Joan Maragall tot adreçant-se als joves perquè recordassin la figura i 

l’obra del poeta de “la paraula viva.”  

 

El maig de 1912, quan Joan Alcover ja tenia cinquanta-vuit anys, anà a Lleida 

convidat com a president dels Jocs Florals per sumar-se a l’homenatge que “amb tanta 

justícia” la ciutat tributava al seu poeta espiritual Magí Morera i Galícia. Aquí, 

pronuncià un encès discurs presidencial amarat de catalanitat i d’amor a la pàtria. 

Encara que l’àrida soca paternal de Joan Alcover havia sentit el cruixir dolorós de les 

seves branques mortes, mai no perdia el bon humor ni el gest galant de gentelman 

amatent envers les dames, la gràcia de les quals ––segons digué–– tenia la virtut de 

rejovenir-li l’esperit envellit com si fos “un filtre màgic”. Joan Alcover inicià el seu 

discurs tot perfilant com, de camí cap a la noble ciutat catalana, “lliscant en les ones del 

Segre”,  havia “sentit vibrar l’ànima de Lleida” que s’afirmava en la glòria del seu 

poeta, del qual recità uns versos per saludar la seva gent. Joan Alcover, que havia arribat 

com un hoste distingit, evocà l’esperit catalanista de Joan Maragall, al qual succeí en la 

presidència dels Jocs Florals aquell any i que feia pocs mesos havia traspassat el llindar 

de la mort: 

 
“Floten encara els ecos de la paraula calenta i lluminosa amb què En Joan Maragall va 

il·lustrar la presidència dels Jocs Florals de Lleida. No serà, doncs, inoportú, que qui ha rebut de 
vosaltres l’honra de succeir-lo li dediqui alguns mots, no de complanta estèril, sinó d’afirmació 
de lo que ell significava entre nosaltres, perquè si és unànim l’elogi del poeta, no ho és tant el 

reconeixement de l’exemplaritat feconda que en mon concepte caracteritza la seua obra.” 1138 
 

Joan Alcover, ple d’esperança, apel·lava aquell auditori a seguir l’exemple de 

Joan Maragall, a espolsar, abraçats a la soca, les branques del seu “arbre de saba 

generosa i de rica virtut generatriu”, per escampar entre les noves generacions “la llavor 

de tanys novells i florides primaveres.” Als ulls de Joan Alcover, Maragall s’erigia en 

l’emblema d’una poesia genuïnament catalana, amarada de tots els perfils de la nació 

catalana: 

 
“Tota l’obra d’En Maragall, tan humana i tan excelsa, del primer full a l’últim catalaneja, no 

per designi tendenciós, sinó per lleialtat de sentiment. Com ell recollia per cantar les impressions 
de la vida, amb ulls oberts i ànima ferventa i desvel·lada, i com la vida que ell vivia era la 

                                                 
1137 Ibídem, pàg. 209-210. 
1138 Joan ALCOVER: “Discurs presidencial en els Jocs Florals de Lleida l’any 1912”, OC, pàg. 299. 
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catalana, no es podien separar ni es separaven el català i l’home en l’obra del poeta; i el cel, la 
mar, els monts, els camps i les ciutats i les tradicions i les festes i els tumultes i les esperances i 

tragèdies nostres, per força havien de perfumar la seua poesia amb el perfum de la terra.”1139  
  

Joan Alcover, que a Humanització de l’art havia defensat una poesia basada en 

la sinceritat, veié en l’obra de Maragall el representant d’un lirisme autèntic, que 

s’oposava al decorativisme artificiós de classicisme parnassià, que res tenia a veure amb 

el classicisme autèntic de Joan Maragall, on vibren la inspiració poètica i el batec humà. 

Joan Alcover, que al pròleg de Cap al tard  havia blasmat la fredor marmòria i la falsa 

serenitat que guien els principis estètics del Parnassianisme, ara davant l’auditori de 

Lleida reiterava el refús a una estètica disfressada de classicisme i mancada 

d’humanitat: 

 
“És calumniar el classicisme fabricar en nom d’ell enfilais d’estrofes d’un mateix motllo, com a 
bòtils de torrent decorats amb calcomanies mitològiques. Alguns retreuen l’art hel·lènic com 
exemple d’impassibilitat, i és que recorden de Grècia l’escultura, no la poesia que res tengué de 

freda ni de marmòria.”1140     
 

En l’ànima del nostre poeta, que bategava vigorosa l’espurna del catalanisme i 

anhelava que prengués en el cor de les joves generacions com un foc de festa, recordà a 

la noble ciutat de Lleida l’esperit de l’Orfeó Català, les veus polifòniques del qual li 

havien inspirat anys enrere  l’endreça La cançó popular. Recordà aquells dies que 

havien vengut a Mallorca i havien seduït el seu esperit poètic amb les seves cançons 

populars al costat de les melodies de Bach i Palestrina. La veu de Joan Alcover 

s’inflamava impulsat per la febre patriòtica, que vessava de les cançons de l’Orfeó 

Català, les quals contribuïen a escampar la llavor de Catalunya arreu d’Espanya. 

L’esperit de l’Orfeó Català, lluny de “personalismes, rivalitats, dretes i esquerres...”, 

esdevenia el paradigma d’harmonia i de concòrdia que abrigava en una sola veu els 

germans d’un poble. Joan Alcover albirava l’Orfeó Català “encès de catalanitat” i el 

definia com “la més alta manifestació de cultura musical, l’organisme artístic més 

eminent que s’ha conegut a Espanya. És dir, que l’esperit patriòtic, lluny d’ésser causa 

d’incomunicació, d’estanyament i de feblesa, dóna a l’art català meravellosa potència 

d’irradiació i de conquista.”1141 Igualment, la festa anual dels Jocs Florals per a Joan 

                                                 
1139 Ibídem, pàg. 300. 
1140 Ibídem, pàg. 302. 
1141 Ibídem, pàg. 302. 
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Alcover significava “la unitat orgànica de la vida catalana, donant-se compte del seu 

ritme i de la imatge pròpia en el mirall de la poesia.”1142  

El nostre poeta sovint era convidat a participar en els diversos Jocs Florals que 

se celebraven en el territori català, perquè gaudia d’un prestigi literari que s’havia 

guanyat al llarg dels anys a Catalunya. Una trajectòria que es consolidà una mica més 

per aquells dies de 1913 amb el nomenament de membre de l’Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona.   

 

LA BE� PLA�TADA, D’EUGENI D’ORS, I AUCELLS I FLORS, DE JACINT 

VERDAGUER 

 
Feia poc que Joan Maragall havia emprès el viatge definitiu (20 de desembre de 

1911) quan Eugeni d’Ors acabava de publicar La Ben Plantada. Malgrat les diverses 

crítiques que van sortir a la premsa, el gener de 1912  aquesta “novel·la”, paradigma de 

l’estètica noucentista i emblema de l’esperit català, encara no havia arribat a les 

llibreries de Mallorca, ni a les mans de Joan Alcover, ni dels altres amics mallorquins 

d’Eugeni d’Ors. Fou així que el 17 de gener de 1912 Eugeni d’Ors, corresponent a la 

felicitació que Joan Alcover li havia enviat per Cap d’any, es disculpà per no haver-li 

tramès, a ell ni als altres amics, un exemplar de La Ben Plantada. Atès el caràcter 

peculiar de l’edició d’aquesta obra, realitzada pels bons amics de Xènius de manera 

generosa per festejar el VII aniversari de l’aparició del Glosari a les pàgines de La Veu 

de Catalunya, Eugeni d’Ors només havia enviat exemplars als autors que n’havien de 

fer una ressenya. L’autor de La Ben Plantada assegurava que havia acabat els 

exemplars que els editors li havien cedit inicialment i considerava que no podia 

demanar-los-en més. Però Eugeni d’Ors afirmava que pensava fer una excepció amb 

Joan Alcover, atesa la noblesa del seu esperit i la distinció de la seva ploma, la qual 

creia i així ho volia comunicar als amics editors més capacitada que les altres per 

fer-ne una bona lectura i que, tant si en parlava com si no en parlava, la seva visió era 

més valuosa que la dels altres. Amb aquesta lloança, Eugeni d’Ors exhortava de manera 

subtil la ploma de Joan Alcover perquè parlàs de La Ben Plantada amb benevolència. I, 

amb aquest propòsit, el pare del Noucentisme li comunicà, amb l’estil retòric tan 

                                                 
1142 Ibídem, pàg. 302. 
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característic de les seves gloses, que l’opuscle de la seva obra ja es trobava de camí cap 

a Mallorca: 

 
“Jo també, mon il·lustre amic i caríssim, li desitjo bon any i molts! Tot felicitant-lo ara pels 

justíssims elogis amb què recentment he proporcionat dins l’Amèrica llunyana, honra al parlar 
nostre, geni poètic de vostè. 

Un mot d’excusa sobre La Ben Plantada. Jo devia, naturalment, enviar exemplars, no a les 
llibreries de Palma, però als amics de Palma, i [a] vostè molt especialment. Però l’edició d’aquest 
llibret s’és feta d’una manera inusitada. No per obra meva, ni d’un editor usual, sinó per un grup 
amable i generós d’addictes benèvols que m’han volgut obsequiar amb aquella, en ocasió de 
començar el VII any del Glosari. En els primers mesos [?] jo havia tingut exemplars d’homenatge i 
present. Però ara no crec just, com és natural, demanar-ne, ampliant amb això l’obsequi i torbant-
los encara el ja detestable negoci que son benvoler els ha fet emprendre. Com jo sóc desditxat 
autor, de venda curta i lenta, els meus amics, fora dels subscriptors no he repartit del llibre d’ara 
sinó una mitja dotzena d’exemplars, escollint-ne la destinació amb criteri utilitari, i adreçant-los a 
aquells que en podien parlar. 

Però el cas de vostè és singular i solemne, i jo he gosat trencar la llei que m’era imposada 

(�omés té mèrit l’obediència a la Llei, a aquells qui saben trencar-la, diu l’Octavi de Romeu1143) 
trencar la llei, dic, fent comprendre als amics administradors que la lectura de vostè, encara que no 
en parlés, tenia més valor que la de cent dels qui solen parlar i de mil dels qui escolten. 

Ja vola, doncs, damunt l’ona amarga, un exemplar de mon opúscul, homenatge de sos editors a 
vostè, que jo li prego que aculli benèvol. Com també un discurset de Jocs Florals, que l’acompanya 
a poques hores de diferència. 

Un altre prec encara: procuri excusar-me vora alguns amics de Palma, de la forçada desatenció, 
perquè La Ben Plantada no els visiti. 

I un altre: vulgui recordar sempre a son molt amic i devot Xènius.”1144 
 

Joan Alcover interpretà les paraules subtils d’Eugeni d’Ors com una invitació a 

escriure sobre La Ben Plantada i a judicar-ne, com a poeta, els valors estètics. Impulsat 

pel to adulador de la carta d’Eugeni d’Ors, Joan Alcover li contestà amb un article en 

forma d’epístola. Amb el mateix estil retòric de La Ben Plantada, se li adreçà amb el 

tractament d’“Admirable Xènius”, des de les pàgines de La Veu de Catalunya, per 

felicitar-lo per aquest “petit llibre extraordinari”. Perquè la seva ploma deia Joan 

Alcover havia revelat la imatge de la pàtria a la claror de la llum, que abans romania 

enterbolida en l’ànima de cada català. En el perfil de La Ben Plantada, Joan Alcover 

assenyalava les altes qualitats que Eugeni d’Ors li havia sabut conferir, de tal manera 

que “aquesta minyona” restaurava en l’ànima dels catalans “la calor del vincle 

gentilici”, embolcallada en “un fons de diafanitat hel·lènica”, que enamorava i encenia 

la passió tant a l’autor com als lectors d’aquesta obra. Igualment com Faust, reclòs en el 

seu laboratori, havia fet realitat la seva idea amb l’ajuda del Diable, Joan Alcover 

considerava que La Ben Plantada havia nascut auxiliada per l’esperit catalanesc i 

s’havia convertit en dona i en una dona de carn i os, que despertava als lectors “la gola 

                                                 
1143 Fa referència a un dels dos pseudònims que Eugeni d’Ors usà als seus articles. 
1144 [ARM-JA, 339] 
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de clavar-li les dents com a una codonya madura.”1145 Joan Alcover definia La Ben 

Plantada com una criatura de doble naturalesa: per una banda, es manifestava com a 

dona mortal i cobdiciable, i, per una altra, com un ésser de categoria immortal. Aquest 

era el mite, el símbol de Catalunya, que s’havia fet realitat en aquesta dona que, segons 

Joan Alcover, entrava “des d’avui en la categoria dels éssers vivents, amb una 

diferència: que no morirà”.1146 Tanmateix, el nostre poeta resseguia la silueta de La Ben 

Plantada, les imperfeccions de la qual considerava que la humanitzaven i la feien més 

real, més catalana. En aquesta carta oberta a Xènius, Joan Alcover saludava l’encert 

d’Eugeni d’Ors d’haver anomenat aquesta dona, símbol de la pàtria catalana, amb un 

nom tan nostrat com el de Teresa. Recordà que, anys enrere a Reacció literària, havia 

defensat aquesta posició en afirmar que, “si la norma clàssica signifiqués que la nostra 

musa no es pot nomenar Teresa o Rosa o Caterina, sinó Làlage o Durila, Dorila o 

Glicera”1147, ell no s’hi avindria. També trobava encertada la caracterització de La Ben 

Plantada, aquesta dona que havia vengut de les terres d’Ultramar, bressolada per les 

cançons populars de la seva mare, i la imatge exòtica de la qual s’havia convertit en “la 

visió familiar de la pàtria.” Joan Alcover resseguia alguns aspectes del llibre, d’aquesta 

deessa de cos submergit “en la transparència mediterrània”. I, en el fragor de les 

paraules d’aquesta carta-article, la veu del notre poeta s’adreçava al glosador 

noucentista i, malgrat retreure-li l’excessiva severitat amb què tracta el promès de La 

Ben Plantada, assegurava que podria dir belles coses d’aquesta obra: tal era el traç 

acurat de l’escriptura “de tantes pàgines harmonioses, inflades com vela de navili per un 

fort alè de poesia”,1148 la qual cosa traspuava un afany laboriós, volgudament elegant de 

l’autor per presentar als lectors aquesta “dilecta filla, criada als pits de la més pura 

catalanitat”.1149   

La Ben Plantada, símbol de calma i de proporció, exemple d’arbre ben arrelat en  

la terra per les seves arrels i en el cel per les seves branques, havia d’instruir les gents 

amb el seu exemple de contenció i fruitar en nous esplets de patriotisme mediterrani i 

d’esperit clàssic, de catalanitat eterna. Només d’aquesta manera segons el seu 

creador La Ben Plantada podia convertir-se en l’embaixadora de la seva paraula, en 

l’estendart dels valors noucentistes, que Eugeni d’Ors defensava en oposició al 

                                                 
1145 Joan ALCOVER: “La Ben Plantada”, OC, pàg. 324-325. 
1146 Ibídem, pàg. 325. 
1147 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 240. 
1148 Joan ALCOVER: “La Ben Plantada”, OC, pàg. 326. 
1149 Ibídem, 326. 
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Romanticisme. Implícitament immers en aquesta idea, Joan Alcover responia a 

l’“Admirable Xènius” que calia ser fidels a la tradició anclada en el classicisme 

grecollatí i en les aigües mediterrànies de l’Edat Mitjana i seguir els consells 

d’harmonia i de serenitat, que proposava La Ben Plantada, com a norma estètica:  

 
“Bé dieu. Siam fidels a les ensenyances de la ‘Doctora harmonia’. Pensem en les consuetuds del 
nostre vell Dret; pensem en el Llibre del Consolat de Mar; pensem en Empúries i en les 
excavacions d’Empúries; pensem en Esculapi, numen tutelar de la nostra restauració clàssica: 
pensem en les Cròniques i en l’Art Magna; pensem en l’escultura d’En Clarà; pensem en el nostre 

parlar, que, després d’un sigle de barboteig literari, ressuscita avui a nivell de cultura...”1150 
 
 Però a la reconeixença benvolguda de la doctrina noucentista que Xènius 

proclamava a La Ben Plantada, Joan Alcover es permetia recordar al “pare de la gentil 

minyona, flor de la Raça” catalana, que sense la tradició literària dels vuitcentistes La 

Ben Plantada no hauria pogut culminar un procés estètic i cultural que enllaçava la 

literatura actual amb l’Edat Mitjana. El nostre poeta entenia que el romanticisme, que 

Xènius blasmava, havia estat la baula que havia permès relligar el present noucentista 

amb la tradició de Ramon Llull i de les Cròniques.  I, amb la paraula subtil que fluïa 

clara de la seva ploma, el nostre poeta remarcava al pare del Noucentisme que: “Sense 

els dies febrosos dels ‘Segadors’ no haurien arribat els dies serens de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Sense la llavor del vuitcents, no hauria florit la meravella.”1151 Joan Alcover, 

fidel amb el seu pensament estètic, ja havia expressat aquesta idea el 1910 a Reacció 

literària quan reivindicava el romanticisme, tan bandejat pels noucentistes, com la baula 

que havia permès lligar el present amb el passat, car l’avenç cultural no era possible 

sense la tradició i calia respectar aquesta cadena per poder-lo transmetre a les futures 

generacions com una herència patrimonial. 

Entre les notes manuscrites que Joan Alcover estotjava en un calaix, fruit de les 

seves lectures, n’hi havia una que anava dedicada “Al Glosador Xènius”, on mostra un 

desacord sobre l’imperialisme que Ors propugnà en el Glosari. Joan Alcover havia 

anotat una de les afirmacions en què Eugeni d’Ors arremetia contra el romanticisme i 

lloava el despertar de “la cançó nova nascuda de l’empelt de la cançó vella del poble.” 

Joan Alcover s’oposà segons apuntà en la plagueta de notes manuscrites sobre les 

lectures que anava fent a les asseveracions de Xènius sobre el principi de 

l’imperialisme, tan defensat pel noucentista, perquè contrari a les modes i les escoles 

                                                 
1150 Ibídem, pàg. 326. 
1151 Ibídem, pàg. 327. 
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estètiques, segons havia dit a Humanització de l’art considerava que constrenyia la 

llibertat del poeta i de l’artista:  

 
“Jo. O per l’artista la preocupació de la conquista d’Europa, fent-se hoste d’un falanteri 

internacional, de cel·les numerades, innominades, amagant com una vergonya els caràcters 
d’origen... ¿Però aquests teorisadors perquè no posen exemples que és en matèria d’art la millor 
manera de convèncer? Vaja un imperialisme que comença per subjectar-nos a l’imperi de 
l’última novetat, més ben dit, la penúltima, perquè quan arriba aquí ja l’han rebutjada allà on 

nasqué.”1152 
 

 El 8 de febrer de 1912 Eugeni d’Ors s’afanyà a respondre Joan Alcover per la 

seva carta-article, que havia llegit a les pàgines de La Veu de Catalunya. Una mostra de 

satisfacció sincera pels elogis de Joan Alcover, travessada d’agredolça sabor, surava en 

les paraules de Xènius per algunes suggerències que el poeta mallorquí li havia apuntat. 

El pare de La Ben Plantada es manifestava commogut i no sabia com podia agrair el 

seu comentari assenyat, perquè de mesura i d’harmonia, ja en tenia la poesia de Joan 

Alcover i Xènius no trobava cap ofrena per obsequiar son amic mallorquí.  

Però l’autor de Cap al tard havia despertat en l’esperit retòric del Glosador la 

pruïja de saber on havia manifestat que no s’avindria amb l’ideal clàssic si no pogués 

nomenar la seva musa amb noms ben corrents de la terra catalana com Teresa o Rosa, 

que ja hem assenyalat suara. Màgica coincidència, que Xènius celebrava entusiasmat. 

D’altra banda, Eugeni d’Ors confirmà a Joan Alcover que les cavil·lacions, augurades 

en la seva carta-article sobre aquest promès, pressentit com una tragèdia, havien pres 

cos en un diari de Girona, que especulava si el tal promès seria D. Jaume de Borbó: 

 
“Mon cher Maître 
Commogudíssim pel magnífic article, només sé dir-li ara ‘Mercès!’ 
La Ben Plantada li premiaria, si pogués premiar-lo amb alguna cosa que vostè no tengués 

encara. Però, què li donaria de nou? Què més pot concedir, de mesura i harmonia, a qui és la 
mesura i l’harmonia mateixes, fetes vida, fetes poesia, fetes estil? 

Comuniqui’m, si li plau, a on és dit, allò del nom masculí [?] de dona [?] que vostè volia donar 
al nostre ideal clàssic. Màgica coincidència! No deixaré de fer-ne remarcar el prodigi en una 
altra edició de La Ben Plantada si es fa. 

Una altra endevinació: la que vostè diu de les cavil·lacions sobre el promès. Vol creure que, a 
part les converses particulars i les cartes i anònims, s’ha arribat a imprimir, en un diari de 
Girona, que al final de la B[en] P[lantada] els havia estat un desengany, perquè creien i els 
semblava intuir-ne el que resultés i l’últim que l’espòs de la donzella arquetípica fos... D. Jaume 
de Borbó? 

Adéu, D. Joan admirable. Obligadíssim, commogudíssim 

                                                                                Xènius.”1153 
 

                                                 
1152 Plagueta amb notes manuscrites de Joan Alcover. Capsa, número 7. Arxiu Joan Pons i Marquès, 
dipositat a la Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca. 
1153 Targeta postal amb matasegells de Barcelona, 8 de febrer de 1912. 
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D’altra banda, aquest mateix any de 1912 Joan Alcover també es veié sol·licitat 

per parlar de la poesia de Jacint Verdaguer en el desè aniversari de la seva mort. La 

prolífica fertilitat de la lírica de l’autor de L’Atlàntida i de Canigó dugué la ploma de 

Joan Alcover a exposar de manera succinta i breu la presència d’Aucells i flors en la 

poesia de Mossèn Jacinto Verdaguer. Aquesta constant, que fluïa en bona part de la 

lírica verdagueriana, traspuava l’essència del poeta pagès, de l’home romàntic que 

coneix tots els racons del paisatge de la seva terra i tots els éssers que s’hi congrien. 

Joan Alcover, impenitent observador de la naturalesa, compartia amb el poeta de 

Folgueroles aquesta mateixa passió contemplativa del paisatge per extreure’n els tresors 

més purs. Com havia expressat a L’ermità qui capta, endevinava la mirada de Jacint 

Verdaguer submergida en la visió dels éssers i de les coses que trobava a cada pas per 

l’alta muntanya.  

Joan Alcover encetà aquest panegíric amb una referència a la capacitat 

contemplativa de l’artista i com aquest pot veure estroncada la seva vena creativa si es 

deixa seduir per la peresa o si passa indiferent pels paratges que trepitja. En el fons de 

les seves paraules endevinam la certesa que la peresa esterilitza la creació poètica i que 

l’obra artística concebuda amb indiferència genera tedi i avorriment: 

 
“La peresa de veure i observar esterilitza les imaginacions, per fèrtils que sien de naixença. 

L’artista que passa indiferent per onsevulla, sense conèixer el valor insubstituïble de les nocions 
exactes, preses del natural, serà rebut amb la mateixa displicència que ell sofreix i el priva dels 

recursos necessaris per interessar-nos.”1154 
  
 Joan Alcover assenyalava que Jacint Verdaguer no participà mai d’aquesta 

peresa, ni d’aquesta indiferència, ans al contrari havia sabut atresorar tots els detalls del 

món real i havia guardat “amb avarícia les impressions de geògraf, de folklorista, 

d’arqueòleg, de jardiner, de litúrgic, per escollir” amb cura les miniatures més delicades 

per a fer-ne una majestuosa pintura. El nostre poeta assenyalava que Jacint Verdaguer, 

atret i encuriosit per tots els éssers que conformen l’espai de la naturalesa, havia plasmat 

sobre el grandiós mural de la seva obra poètica tota casta de tresors, des del prodigiós 

llenguatge botànic, amb totes les varietats de la flora catalana, fins als concerts i les 

simfonies d’una gran estesa d’ocells, com la merla, el cucut, l’alosa, el pigot, el pinsà, 

l’oreneta, la perdiu, el rosinyol... Joan Alcover durant la seva joventut havia tengut 

ocasió de corroborar la passió que el poeta de Folgueroles sentia per la naturalesa quan 

aquest vengué a Mallorca amb un grup d’excursionistes i visitaren el bosc del Castell de 

                                                 
1154 Joan ALCOVER: “Aucells i flors en la poesia de Mossèn Jacinto Verdaguer”, OC, pàg. 327. 
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Bellver. Jacint Verdaguer es mostrà tan encuriosit per cada flor que trobava que el 

nostre poeta se sentí aclaparat per no conèixer el nom de cada cosa que el poeta de 

Canigó li demanava: 

 

“Fa molts d’anys, una colla d’il·lustres excurionistes muntaren al castell de Bellver. Des de la 
torre d’homenatge contemplaren llarga estona l’escenari magnífic, amorosament descrit per 
Jovellanos en pàgines d’un naturisme desacostumat en l’autor i sos contemporanis, i més poètic, 
per cert, que les poesies del famós literat asturià. Un dels excursionistes, l’immortal poeta de 
L’Atlàntida, no prenia part expressiva en l’èxtasi d’alguns admiradors del paisatge. Feia, en canvi, 
moltes preguntes, com un nin tafaner, sobre els molins i les masies i les arbredes i els conreus i els 
accidents topogràfics. Quan baixàvem, a peu, per dins l’espessa vegetació de garriga, tinguí la sort 
d’acompanyar-lo i el neguit de que innocentment posés a prova la meua escassa coneixença de la 
flora bellveriana. Cada punt s’aturava per demanar-me: ¿Com es diu aquesta herba? És de tot 
l’any? I jo, empegueït de no encertar a penes ni una resposta, pensava amb horror el concepte que 
de mi s’emportaria: ‘I aquest noi vol ser poeta i no sap ni les plantes del seu país!’ 

En efecte, bo és conèixer Homer i Plató i la poètica d’Aristòtil, però és més indispensable 
conèixer pel seu nom les coses que ens rodegen, sobretot les que s’imposen naturalment, com els 

aucells i les flors, per llur privilegiada personalitat en el regne de la bellesa.”1155 
  

 Així Joan Alcover arribava a la conclusió que per ser un poeta de gran volada 

com Jacint Verdaguer calia conèixer els clàssics (Homer, Plató i Aristòtil), però era més 

essencial saber distingir el nom de cadascun dels éssers que habiten la naturalesa del 

nostre entorn i copsar el llenguatge dels ocells, de les flors i de les coses mudes. 

  

L’AMISTAT AMB JOSEP M. DE SAGARRA 
 

La primavera de 1912 s’havia vestit de colors i d’esperança renovadora, sobretot 

per als nous guardonats dels Jocs Florals d’aquell any. Miquel Costa i Joan Alcover, 

que ja havien assaborit totes les aromes florals del llorer i havien estat coronats amb el 

títol de Mestre en Gai Saber, foren convidats per Francesc Matheu ―“que era l’ànima 

real i eficaç dels Jocs, el que vivia per ells”1156― al sopar poètic dels Jocs Florals que 

s’havien lliurat aquella primavera benaurada. El diumenge 5 de maig de 1912 Miquel 

Costa i Joan Alcover arribaren a les onze del matí al moll de Barcelona. Venien de 

Palma a bord del vapor Jaume I. Baixaren d’aquell vaixell que pareixia de joguina amb 

la mirada estesa per l’ampla Ciutat Comtal, frisosos de caminar-hi a peu pla. Abans 

d’anar a dinar, els dos poetes mallorquins dugueren les maletes a l’Hotel Falcón i cap al 

tard assistiren a la festa dels Jocs Florals, en els quals el jove Josep M. de Sagarra de 

devuit anys va guanyar un tercer accèssit a la Viola d’or amb el poema La celestial 

                                                 
1155 Ibídem, pàg. 329. 
1156 Josep M. de SAGARRA: Memòries, dins Obres Completes. Prosa, op. cit., pàg. 1161. 
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amestista, de ressons carnerians. Aquell primer diumenge de maig se celebrà la gran 

Festa de la Poesia en el Palau de la Música Catalana. En el crepuscle de la nit 

embriagada de joia festiva, els devuit Mestres en Gai Saber i tots els premiats d’aquella 

convocatòria arribaren d’hora al restaurant can Martín. Al cap de poc, Josep M. de 

Sagarra atalaià de prop la figura prima i delicada de Joan Alcover i Maspons, a qui 

admirava com al seu Mestre en l’art poètic, sobretot d’ençà que havia llegit els versos 

de Cap al tard, amb els quals el poeta mallorquí se li havia revelat com “el grandiós 

elegíac”. El jove Sagarra havia assaborit amb joia tot el nèctar poètic, que saünyaven les 

cordes sensuals i enyoradisses de Joan Alcover, i havia sentit vibrar els cruixits de la 

seva ànima en els ritmes planyívols de la seva lira com si fossin els propis. Joan Alcover 

s’havia convertit als ulls del nou poeta català en un estel brillant, que, a poc a poc, 

començà a traçar-li la senda de la seva vocació literària. “Anomenar els versos de Joan 

Alcover ―deia Sagarra, impressionat per la seva melodia― és anomenar els moments 

més selectes i més saborosos de la nostra lírica.”1157 

Fou en el decurs d’aquest sopar dels Jocs que Sagarra contemplà, amb els ulls 

espurnejants d’emoció lírica, els dos poetes mallorquins asseguts en una taula prop de la 

seva. I, mentre “ells intentaven menjar uns filets de llenguado gratinats, obra mestra del 

vell Martín,” el joveníssim Sagarra intentava menjar-se’ls “a tots dos amb la 

mirada.”1158 Ja feia tres anys que Josep M. de Sagarra degustava l’aroma dels poemes de 

Cap al tard, i n’havia quedat tan impressionat que el llibre s’havia convertit en La 

Bíblia de la seva intimitat per la profunditat humana i elegíaca, que vessava de l’arpa 

del poeta mallorquí. Tant s’havia adelitat amb les dolçors de la seva música que 

almenys se’n sabia dotze de memòria, sense fallar ni un vers. Aquella nit de la poesia, 

mentre “els devuit Mestres es refrescaven els llavis amb la segona copa de Moët 

Chandon”, Sagarra “no treia els ulls de la figura de don Joan Alcover; aquell home de la 

barbeta, del cabell curt i dels ulls com dues móres esbarzerenques”, que era l’única 

atracció positiva de les seves ambicions, perquè Joan Alcover s’havia convertit en el seu 

Mestre en Gai Saber.1159 Mentrestant, a l’hora en què els premiats havien de recitar el 

seu poema florejat, Sagarra, en lloc de llegir el seu, preferí declamar de memòria la 

melodia de L’hoste, que Joan Alcover havia compost per a Rubén Darío, al qual 

―explicà Sagarra al bell mig del menjador― “feia tot just tres tardes havia conegut 
                                                 
1157 Vegeu Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover” a Cafè, copa i puro, dins Obres Completes. Prosa, op. 
cit., pàg. 409. 
1158 Josep M. de SAGARRA: Memòries, dins Obres Completes. Prosa, op. cit., pàg. 1162. 
1159 Ibídem, pàg. 1163. 
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menjant lioneses a la terrassa de la Maison Dorée”.1160 Llavors, en la plena eufòria 

emotiva i lírica, “tota la concurrència va fer una ovació estrepitosa” a Sagarra, a Joan 

Alcover “i a l’espectre de Rubén Darío.”1161 Al cap de cinc minuts d’aquella enfervorida 

declamació, Sagarra “rebia una abraçada” sincera de Joan Alcover i, des d’aquell 

moment, foren bons amics. L’endemà encara Joan Alcover i Josep M. de Sagarra 

juntament amb Josep Carner “dinaren plegats a l’Hotel Falcón”, on el jove poeta va 

llegir-li el poema que havia guanyat el tercer accèssit i altres poemes que s’estimava 

perquè li’n donàs la seva aprovació. Era l’inici d’una amistat sincera entre el Mestre i el 

deixeble que, malgrat la diferència d’edat, fou estreta i fraternal: 

 
“Des d’aleshores, amb Joan Alcover m’hi lligà una positiva amistat. Jo admirava molt, i 

segueixo admirant, la seva obra lírica, dintre la qual es poden trobar mitja dotzena de poesies 
dignes de figurar en la millor antologia universal, i des d’aleshores, l’admiració que sentia per 
l’escriptor va anar acompanyada pel goig de la seva generosa amistat.  

Joan Alcover era un esperit excepcional, com no crec que en la nostra terra se n’hagi produït 
un altre. Gran cavaller, mirava les coses en gran i tenia un concepte nobilíssim de la vida i de la 
literatura, sense que mai la seva malícia i la seva agudesa  o el seu poderós prestigi 

descomposessin en ell un aire d’home natural i de persona modesta.”1162 
 

 Aquella coneixença estel·lar entre Sagarra i Alcover va motivar que Ferran de 

Sagarra, el pare del jove poeta, li donàs permís per passar uns dies a Mallorca. Era la 

primera travessia que feia tot sol aquell poeta de devuit anys, que s’afanyava per 

descobrir el món i per trobar la seva veu. Aquesta visita a l’illa daurada al costat de Joan 

Alcover suposà per al jove Sagarra la descoberta d’un món novell, ple de sorpreses i de 

satisfaccions, i l’assoliment de la independència i de la llibertat.  

Sagarra assaborí aquella felicitat que li semblà màgica i extraordinària, des de 

l’entrada a la badia de Palma a bord del Jaume I, que als seus ulls semblava un vaixell 

de joguina, fins als seus passejos en un d’aquells carruatges, una mena de tartanes que 

feien “nyigui-nyogui”, fins a les delícies del paisatge mallorquí i les suculentes 

ensaïmades de la pastisseria més fina i exòtica. Però el que realment havia seduït la 

mirada i el paladar de Josep M. de Sagarra fou la figura i el gest de Joan Alcover, “la 

seva joventut irreductible al fons de l’ànima, amb aquella vibració de veu, i amb aquells 

ullets tan fins i tan sensibles.”1163 La paraula sensual i primfilada de Joan Alcover, plena 

de matisos musicals, que modulava amb la seva fonètica mallorquina, plena d’un encant 

                                                 
1160 Ibídem, pàg. 1164. 
1161 Ibídem, pàg. 1164. 
1162 Josep de SAGARRA: “Vint-i-cinc anys de poesia”, dins Obres Completes. Poesia, op. cit., pàg. 8. 
1163 Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, dins Cafè, copa i puro, Obres Completes. Prosa, op. cit., pàg. 
408. 
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popular i aristocràtic alhora l’havia captivat de tal manera que Sagarra mai no havia 

d’oblidar-la. 

A Mallorca sojornà al Gran Hotel, on gaudí de la bellesa de les pintures 

modernistes de Santiago Rusiñol i de Joaquim Mir. Aquell matí es passejà pel Born i 

arribà fins al Círculo Mallorquín, on sabia que anava Joan Alcover poc “abans de dinar” 

per llegir els diaris. I així fou que el trobà a la biblioteca del Círculo, capficat entre les 

pàgines de La Almudaina. Joan Alcover en veure’l amb aquell posat de curiosa avidesa 

intel·lectual, l’acollí amb alegria i li presentà Bartomeu Ferrà, que li féu de cicerone. 

Josep M. de Sagarra trobà el nostre poeta “resignat a la seva calma provinciana, a la 

seva secretaria de l’Audiència de Palma, amb un gest d’home conservador i pacífic que 

passeja a l’hora del sol, que cerca les converses amables i coneix la flonjor de les 

butaques del casinet.”1164 Tanmateix, l’esperit enlairat del nostre poeta ―assegura 

Sagarra― mai no absorbí la pols ni el greix d’aquest provincianisme. Fou així que, 

impressionat per l’aura aristocràtica que desprenia el seu gest, Sagarra el va descriure tal 

com el veia: com una “figureta polida, amb aquell rostre afinat i aquells ulls negres que 

tan aviat enlluernaven les nines, enceses del tot, com es velaven i s’esmortuïen reduint-

se a una beatífica contemplació, una mica oriental, una mica epicúria de les misèries i 

de les coses adorables d’aquest món.”1165  

 Aquell primer dia a Palma fou enlluernador per al jove poeta barceloní. Cap al 

tard, Joan Alcover acompanyà el jove Sagarra a casa de Miquel Costa i Llobera, l’altre 

gran poeta mallorquí, amb el qual passaren una llarga estona entre converses i somriures 

amatents. Sagarra, que segons confessa a les Memòries ho mirava tot amb ulls 

extasiats com si volgués servar aquells instants embriagadors que la vida li oferia, 

contemplava admirat la gràcia encomanadissa, la dolcesa delicada i la modèstia austera, 

amb què Mossèn Costa s’adreçava a Joan Alcover. Observava la familiaritat exquisida i 

les brometes afinades amb què Joan Alcover intentava engrescar l’ànima delicada del 

poeta sacerdot, que parlava “un mallorquí de luxe, com si l’hagués garbellat pels xiprers 

del Tívoli i pel bec de totes les merles de Valldemossa”. Un, humil i distingit canonge, i 

altre, sensual i viril magistrat, es tenien gran admiració i afecte, puix que havien caminat 

junts llarga estona pels bells camins de la poesia i, al llarg dels anys, havien establert 

una mena d’aliança fraternal, de complicitat íntima i familiar que els unia sota el mateix 

pal·li:  

                                                 
1164 Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, La Publicitat, sense data [ARM-JA].   
1165 Ibídem.  
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“Don Joan i don Miquel eren als meus ulls com dues criatures que en tutejar-se i parlar amb la 
familiaritat amb què ho feien, de les seves coses, em duien en un món insospitat per mi, 
completament distint del que jo els havia atribuït, a través del ressò de llurs poemes. Don Joan li 

gastava alguna brometa i don Miquel somreia i s’excusava delicadament.”1166 
 

El jove Sagarra, que havia mitificat l’estampa d’aquells dos insignes poetes 

mallorquins, ambdós Mestres en Gai Saber, contemplava aquesta escena inefable com 

un dolç espectacle, que tenia als seus ulls un cert aire de comicitat i un punt de picardia, 

impregnat més per l’epicureisme de Joan Alcover que per la ingenuïtat bondadosa de 

Miquel Costa: 

 
 ...“quan don Joan li deia: ‘Homo, Costa, t’hauries d’espolsar ses mandres!’, indicant-li que 

era excessivament esclau de sermons i de petites feines piadoses, que era massa bo, que no tenia 
un no per a ningú, i que això el perjudicava en el seu ofici de poeta, don Miquel posava uns aires 
de tan resignat i de tan excel·lent persona, que, donada la categoria dels interlocutors, aquell 
diàleg agafava [...] el gust d’un requisit espiritual complicadíssim; com si entre l’elegància de 
dos prestigis, gairebé de marbre, saltés la puça de la comicitat o el dimoniet de la trapelleria, a 

enriquir-los amb el llampec d’una picaresca situació inefable.”1167 
 

L’endemà de la seva arribada a Palma, Joan Alcover acompanyà el jove Sagarra a 

Sóller, on passaren tot el dia i dinaren a casa del seu germà Pere Alcover Maspons, que 

llavors era el notari d’aquella vila florida de tarongers d’or. El jove poeta, que observà 

amb atenta fruïció els dos germans, s’adonà que si Joan Alcover era “petit i primet, i 

guspirejant per torna, don Pedro se li assemblava no poc, però en gras i en pacífic.”1168 

Aquell dia, el poeta mallorquí es desfeu en atencions, un xic paternals, vers Josep M. de 

Sagarra. Un i altre no sols van fruir de la bellesa del paisatge assolellat de la Vall de 

Sóller, sinó també de la bona companyia familiar amb què foren acollits per Pere 

Alcover Maspons, i del dinar, patriarcal i suculent, amb què la seva dona i les seves 

filles van obsequiar aquella visita. Aquell dia el Mestre i el deixeble van teixir la tela 

d’una bella amistat i van recórrer amb franca harmonia els carrers lluminosos i els horts 

verdíssims d’aquesta vall verdosa, acolorida de belles taronges aurífiques. Mentre la mà, 

impetuosa i goluda, de Sagarra s’afanyava a arrancar els bells fruits dels tarongers, Joan 

Alcover, cordial i amatent, afectuós i reflexiu, l’alliçonava amb l’art d’agafar aquella 

fruita sucosa per tal d’assaborir amb més intensitat tota la seva essència. Llavors li 

ponderava el furt amb belles paraules de ressonàncies clàssiques, que s’abellia de citar 

en castellà.  

                                                 
1166 Vegeu Josep M. de SAGARRA: Memòries, dins Obres Completes. Prosa, op. cit. , pàg. 1166. 
1167 Ibídem. 
1168 Ibídem 
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Anys més tard, Josep M. de Sagarra recordaria la joia d’aquell dia benaurat per la 

vall de Sóller al costat de Joan Alcover, el qual li descobrí el caire més lúdic i irònic de 

la seva personalitat: un record deliciós, que el novel·lista català perfilà de manera plaent 

i literària a les seves Memòries. La ploma de Sagarra, àvida de nostàlgia i de gratitud 

envers el poeta elegíac que tan bé l’havia tractat a l’illa daurada, anà brodant amb una 

punta d’ironia el record d’aquell instant idíl·lic a la vall sollerica: 

 
“La cordialitat i la consideració que em demostrà don Joan Alcover em satisfeia tant, que creia 

no merèixer-les. Les trobava excessives pels meus pocs anys i per la meva obra, només que 
incipient. Jo tirava al dret; fins vaig atrevir-me a robar unes taronges, i don Joan ponderà el furt i 
l’excel·lència d’aquelles taronges, perquè li donaven ocasió per dir: ‘Flérida para mí dulce y 
sabrosa ―más que la fruta del cercado ajeno’. A don Joan, li agradava citar alguna frase en castellà 

que tingués certa ressonància clàssica.”1169 
 

I és que Joan Alcover estimava l’home i la natura part damunt de tot. Com Horaci, 

com Virgili i com Epicur, estimava la bellesa del paisatge i els plaers de la vida, sensual 

i polièdrica, clapada de joia, sovint de dolor. “Estimava les coses de ben veure i de bon 

gustar”1170, assegurava Sagarra a Cafè, copa i puro. Per aquesta raó, qualsevol dels seus 

caires més anodins atreia la seva mirada penetrant i era objecte de la seva atenció, i, 

com un epicuri, n’elaborava tota una filosofia del bell viure. Aquest sentiment epicuri 

que Joan Alcover sentia per la vida no passà desapercebut als ulls també sensuals de 

bon vivant del jove Sagarra, el qual més tard recordà que aquest “delicat sensualisme de 

Don Joan és oli pur de la seva poesia” i “allò que dóna una qualitat de fruita fresca i 

madura a les seves paraules.”1171 I és que “al costat d’aquest home que sent d’una 

manera sana i ponderada la joia de viure,” Joan Alcover ―segons digué Sagarra― 

“s’havia vestit el pensament de la més pura vestimenta espiritual, el seu tracte amb els 

antics, la seva comunió amb Horaci i els profetes hebreus, i el seu gran instint d’home 

clar i mediterrani, havien fet d’ell l’ànima barrada de blau i d’or, la figura del poeta 

clàssic, parenta d’aquella altra gran figura de Provença que es deia Frederic Mistral.”1172 

Sagarra tornaria a evocar amb la ploma nostàlgica aquesta anècdota del furt de les 

taronges en aquest mateix escrit de Cafè, copa i puro, titulat Joan Alcover, quan tot just 

el poeta mallorquí acabava d’abandonar aquest món per reunir-se amb els seus morts:   

 

                                                 
1169 Ibídem, pàg. 1167. 
1170 Vegeu Josep M. de SAGARRA: “Joan Alcover”, Cafè, copa i puro, dins Obres Completes. Prosa, op. 
cit., pàg. 408. 
1171 Ibídem. 
1172 Ibídem. 
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...“una vegada érem a Sóller, i jo em vaig entretenir a robar mitja dotzena de taronges ―aquelles 
taronges de Sóller!― i Don Joan aleshores rient sobre el meu furt, recordo que exposà una teoria 
completa sobre les taronges de tot el món, i demostrà perquè les de Sóller eren millor que les 
altres, i em donà una sèrie de consells sobre la manera de collir-les i menjar-les per copsar-ne tota 

l’aroma i treure’n tot el suc, com es diu parlant vulgarment.”1173 
 

Aquell dia a Sóller, mestre i deixeble esplaiaren les hores lentes d’aquell 

capvespre virolat en llargues converses pels camins inoblidables i assolellats de Sóller, 

units per l’harmonia idíl·lica del paisatge, per l’afinitat poètica i expressiva i per l’amor 

a la paraula sensual i vellutada, que Joan Alcover dominava amb art subtil i elegant 

mestria, tant si es trobava davant un auditori de prohoms, com si es trobava davant un 

jove aprenent de poeta ―com era llavors Sagarra― o davant un home qualsevol de la 

vila:  

 
  “Don Joan sentia una fruïció especial en la conversa amb els homes i en la contemplació de la 
naturalesa, era un epicuri del paisatge i de la vida del camp; poques persones han clavat una mirada 
tan profitosa, han xuclat tan agudament amb els ulls l’essència de les coses vives, com quan Don 
Joan amb les parpelles una mica aclucades anava veient i analitzant amb el pensament i la paraula 

totes les gràcies del paisatge mallorquí i de les coses que l’animen.”1174 
 
Amb la seva paraula sensual, dúctil i precisa, exercia sobre el poeta barcelonès un 

gran poder de suggestió i un gran magisteri poètic, que el seduïa de manera vigorosa, 

perquè sabia  impregnar-les de notes humorístiques i feia més vives les tonalitats que li 

dibuixava del paisatge, segons digué el mateix Sagarra:  

 
“Amb Joan Alcover vaig tenir llarguíssimes converses; la seva paraula, per a mi exemplar, em 

féu més vives les meves primeres excursions per Mallorca, en les quals, tot i ésser jo una criatura 
i ell un gran senyor, m’acompanyà com a bon company i no defugia de menjar unes taronges que 
jo havia robat en un hort, explicant-me anècdotes picants de l’un i de l’altre o declarant sense 

recel les seves fines experiències sobre el món i sobre la poesia.” 1175 
 

Però Joan Alcover, que havia patit les asprors més cruels de la vida en la pròpia carn 

i havia sentit l’esqueix més virulent en les seves entranyes, havia après a dominar el seu 

dolor, a amagar les seves ferides rere un gest ponderat i serè d’irònica faisó, car sabé 

suportar amb la valentia i la fermesa de l’estoic tots els cops de destral, que es van 

abatre sobre la seva àrida soca. Sagarra, que al cap de poc temps de fruir de la bona 

amistat amb el mestre havia copsat tota la profunda complexitat de la seva ànima, 

                                                 
1173 Ibídem. 
1174 Ibídem. 
1175 Josep de SAGARRA: “Vint-i-cinc anys de poesia”, dins Obres Completes. Poesia, op. cit., pàg. 8. 
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s’adonà de la bellesa interior d’aquest home, d’aquesta figura exemplar, que patia en 

silenci, que no volia donar en espectacle les seves ferides:  

 
“Don Joan en la seva vida íntima havia sofert les unglades més agudes del temps, la seva 

noble paternitat havia sentit tot el dolor de les pèrdues més estimades, però aquesta ànima 
forjada en un estoïcisme eficaç sobrevivia enmig del dolor, i les nafres íntimes del cor no li 
esborraven la ponderació del gest ni la serenitat del rostre. En això Don Joan era una figura 
exemplar, un cas perfecte de gran cavaller, que sent les misèries de la vida, però que sap agrair 

tot el color i tota la llum de la vida amb una conscient equanimitat.”1176 
 

Malgrat aquestes unglades, Joan Alcover no perdia la serenitat ni el sentit de les 

coses que el bon gust i l’elegància imposaven. Aquell dia, a Sóller, explicà amb gran 

humor moltes facècies de la seva època d’estudiant, empès per la curiositat i l’energia 

que vessava del seu jove interlocutor. Explicà infinites contarelles i vivències 

humorístiques, “algunes de capa de vellut i altres en mànegues de camisa.”1177 Encara 

corprès per aquelles vivències ―que el mateix Alcover li va revelar aquell dia a 

Sóller―, Sagarra evocà amb certa complaença sensual algunes anècdotes iròniques de 

la joventut de Joan Alcover amb Antoni Maura anant d’excursió pels camins polsosos 

de Mallorca com si fossin extretes d’una bella estampa humorística. 

Aquell dia, Josep M. de Sagarra i Joan Alcover visitaren a Sóller un poeta 

joveníssim, que aleshores ja prometia, com Sagarra mateix. Al jove poeta que 

despuntava entre les lletres mallorquines, li deien el “colom solleric” i era el seu bon 

amic Guillem Colom.1178 Més tard, quan arribaren a Palma, Joan Alcover el dugué a 

veure la poetessa Maria Antònia Salvà, que llavors vivia amb un germà seu. Maria 

Antònia Salvà els va llegir algunes de les seves poesies “i la seva veu aleshores es posà 

en tensió com una ala d’oreneta.” 1179  

L’estada a Palma per a Josep M. de Sagarra fou com un somni que volgué tornar a 

repetir. Encisat pel paisatge líric de Mallorca i per la personalitat irònica i reflexiva de 

Joan Alcover, tornà el 1914, probablement amb el seu Primer llibre de poemes a la mà 

per oferir-lo al nostre poeta, que tant admirava. A Palma, el visità de nou i, amb gran 

afecte, dedicà la florida primaveral de la seva primerenca lira al que considerava el seu 

gran Mestre en Gai Saber, segons explicà trenta-cinc anys més tard al pròleg de la seva 

poesia completa:  “A Joan Alcover vaig dedicar el meu primer llibre de poemes, perquè 

                                                 
1176 Josep M. de SAGARRA: Cafè, copa i puro, dins Obres Completes. Prosa, op. cit., pàg. 408. 
1177 Vegeu Josep M. de SAGARRA: Memòries, dins Obres Completes. Prosa, op. cit. , pàg. 1167. 
1178 Ibídem. 
1179 Ibídem, pàg. 1168. 
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al seu generós esperit, més que a cap altre, dec el fascinant color d’uns dies que avui, a 

trenta-cinc anys de distància, em semblen un somni.”1180 

A Joan Alcover, li va abellir rebre aquell pom de poesies amb què Sagarra 

l’obsequià. Se sentí afalagat amb aquella finesa i, amatent com era, sabé demostrar al 

jove poeta la satisfacció que li causava aquella cortesia. Sagarra també va percebre amb 

goig els sentiments de gratitud i de gaubança del poeta mallorquí, perquè els endevinava 

com una manifestació d’afecte i el llaç d’una amistat pròspera més enllà de l’edat que 

els separava, segons expressà a les seves memòries: 

 
“Don Joan Alcover em demostrà fins a quin punt el satisfeia que jo li hagués dedicat el meu 

primer llibre. La nostra amistat cada dia era més gran. Entre ell i jo hi havia una distància de 
quaranta anys, que sempre és costosa de vèncer, però en el nostre cas, i almenys per part meva, mai 
aquella distància no em va fer nosa per a parlar-li francament com a un company de la meva 

edat.”1181 
 

  Al cap d’un temps, Sagarra tornà a l’illa daurada. En aquest racó de la 

Mediterrània, vora la Seu, fressà de nou tots els camins del pensament en companyia de 

Joan Alcover. S’adelitaren en la bona conversa literària, que el nostre poeta acostumava 

a oferir a casa seva a tots els hostes que venien a Mallorca amb l’ànima plena de 

curiositat. Parlaren de poetes i de poesia, de Josep Carner i de Maria Antònia Salvà. I 

Josep M. de Sagarra, enamorat del paisatge illenc, anà d’excursió per les contrades 

mallorquines que havien inspirat la dolça lira de Joan Alcover. Ben segur, que el nostre 

poeta hauria volgut acompanyar el jove escriptor català pels viaranys que tant estimava 

i, com dos pelegrins, travessar els paratges verdosos de la Serra de Tramuntana, que 

aguaiten sobre l’ampla mar. Però no pogué ser. I Sagarra va recórrer pam a pam bona 

part de la serra mallorquina amb un grup de vianants. Amb ells es passejà pels carrers 

acolorits de Valldemossa, envoltats de muntanyes i de sedes blavoses i pels carrerons 

estrets i empinats de Deià, on la presència dels nins bellugadissos, de les dones que 

feinejaven per les seves cases i el so de la blanca bromera de l’aigua, que cau dins el 

torrent amb la seva veu de tro, li feren recordar amb l’emoció als llavis els versos 

acolorits de Joan Alcover, de les �otes de Deià. Aquells dies per Mallorca foren com 

un somni per al jove poeta de vint anys, que fruí amb delectança tots els tresors 

meravellosos, que abrigava en el seu interior. Tan entusiasmat estava que, al cap de poc 

d’arribar a Barcelona, una mica enyoradís de “l’esquerpa cadena de puig gegantins”, de 

                                                 
1180 Josep M. de SAGARRA: “Vint-i-cinc anys de poesia”, dins Obres Completes. Poesia, op. cit., pàg. 8. 
1181 Josep M. de SAGARRA: Memòries, dins Obres Completes. Prosa, op. cit., pàg.1236. 
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la bellesa del paisatge de la Serra i dels instants lírics que passà vora Joan Alcover, li 

digué aquests mots en la carta que li adreçà el 15 d’abril de 1914: 

 
“Molt estimat Don Joan: En arribar a Barcelona no puc menys de dir-li el molt agraït que estic 
per la seva gentilesa, i els dies agradables que he passat a Mallorca a la vora de vostè. A última 
hora vaig poder veure a Mossèn Costa, al moment que ell venia a acomiadar-me a l’hotel. 
L’excursió que férem a Valldemossa i Miramar, em va impressionar d’una manera molt gran; 
després passàrem per Deyà, allí vaig recordar els seus versos. 
 
 Crivell de la serra 
 dins un solc de terra 
 tanca un paradís. 
 
  Vertaderament Deyà és un paradís. Jo guardo una flor molt olorosa que vaig collir al cementiri. 
  La tornada la férem per Sóller, no cal dir-li que tot era per mi meravellós; aquesta fou la darrera 
impressió del paisatge de Mallorca, i crec que no se m’esborrarà en tota la vida. 
  He volgut veure en Carner i parlar-li de la publicació de la Maria Antònia, però en Carner és a 
Girona. 

  Don Joan, moltes mercès, espero veure’l aviat. Son afm. servidor i amic.”1182 
 

A Mallorca, Josep M. de Sagarra trobà tot el que anhelava el seu esperit inquiet i 

bellugadís, des de la bellesa de Sóller al paisatge blavís i ataronjat de Valldemossa i de 

Miramar fins als carrerons empinats de Deià. Durant molt de temps recordà amb 

nostàlgia el seu pas per l’illa daurada, refugiat a l’ombra protectora de Joan Alcover, 

animat per la seva conversa reflexiva i primfilada al bell mig del saló rosat de casa seva. 

Un record que amb el pas del temps és féu més inoblidable i la figura de Joan Alcover 

va créixer mitificada per la profunditat elegíaca de la seva poesia i per la paraula dúctil i 

alegre en què sabia dibuixar les seves impressions. 

Al cap de poc temps, Josep M. de Sagarra, tal com sospirava, rebé notícies del 

nostre poeta. Aquest li anunciava que pensava passar una setmana amb els amics de 

Barcelona i que també tenia la intenció d’anar a Tarragona i que si ell l’hi volgués 

acompanyar li ho estimaria molt. Vers la primavera de 1915 Joan Alcover arribà a 

Barcelonà i ―segons explicà Sagarra― “posà a l’Hotel Falcón com sempre.” Però 

aquella vegada no anava sol, sinó acompanyat de Lluís Martí,1183 un vell amic de 

l’institut de la mateixa edat, que era republicà i un home curiosíssim que sabé amenitzar 

                                                 
1182 Josep M. de SAGARRA: “Epistolari”, dins Obres Completes. Prosa, op. cit. , pàg. 1377. 
1183 Lluís Martí Ximenis (Palma 1856-1922): polític i advocat d’ideologia republicana federalista, que 
milità a la Unió Republicana i dirigí el setmanari La Región (1897). El 1898 impulsà el Centre 
Regionalista de Mallorca. Va ser regidor de l’Ajuntament de Palma i propugnà l’establiment de les 
relacions amb Catalunya i defensà l’ús del català com a mitjà d’expressió. Fou amic de Francesc Cambó i 
participà a Barcelona en actes de Solidaritat Catalana. El 1909 recolzà la candidatura regionalista de 
L’Espurna. El 1919 donà suport als partits autonomistes que defensaven un Estatut d’Autonomia per 
Mallorca. Va publicar El regionalisme a Anglaterra i Suïssa (1909), on afirmava que Espanya era 
constituïda per diverses regions i defensava el principi de lliure associació política.  
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l’excursió a Tarragona. Però Joan Alcover hi anava per dialogar amb don Antolín López 

Pelàez1184, l’arquebisbe de la ciutat, perquè coneixia de prop tota la trajectòria política 

que el bon eclesiàstic havia dut a terme en l’època de Canalejas i de Moret”. En canvi, 

“Lluís Martí s’havia afegit al viatge, no per ganes de conèixer Tarragona, que altrament 

confessà que tant se li’n donava, sinó pel gust de fer-la petar i de canviar d’aires.”1185 I 

Josep M. de Sagarra, assedegat de llum poètica i àvid de conèixer nous mons, hi anà per 

esplaiar el seu esperit al costat d’aquell Mestre en Gai Saber.  

Però si Joan Alcover era un home polit i fi, elegant i aristocràtic, Lluís Martí era 

una figura desgarbada, l’antítesi de Joan Alcover que, als ulls de Josep M. de Sagarra, li 

“féu l’efecte d’un desguitarrat, amb sentiments i costums una mica bohemis i amb un 

anticlericalisme del temps de la guerra dels matiners. És a dir, no tenia res a veure amb 

els anticlericals futuristes com Gabriel Alomar; era més aviat un anticlerical 

històric.”1186 Es trobaren a l’estació de Barcelona per anar a Tarragona. Quan foren dalt 

del tren, Josep M. de Sagarra no deixava de mirar Lluís Martí, impressionat per la seva 

indumentària, per la seva camisa, que “era de les que els senyors reposats abans usaven 

per a dormir o per a anar a passar l’estiu a fora; era blanca sense planxar, i a la vora del 

coll, enganxat a la peça, portava un típic fistó vermell.”1187 Però el que més el va 

impressionar “fou que, en lloc d’unes sabates normals, don Lluís Martí dugués unes 

espardenyes mallorquines amb un brodadet a la punta.”1188 Mentre Joan Alcover, que ja 

el coneixia, seguia el ritme de la conversa com si res i no donà cap senyal d’estranyesa, 

Sagarra no podia deixar de mirar aquelles espardenyes tan singulars. Ben aviat, quan 

Lluís Martí se n’adonà, li féu ballar el peu gairebé davant seu. I Sagarra, mig encuriosit, 

li preguntà si calçava d’aquella manera “per culpa d’un ull de poll sensacional, o per un 

motiu de relativa importància”. Prompte i àgil, el polític mallorquí li contestà “que les 

espardenyes, les duia per qüestió de principis.”1189 Aquella vestimenta, traslluïa el seu 

esperit insubornable de defensa de la terra i la seva ideologia republicana. Malgrat 

aquell posat i aquelles espardenyes una mica estrafolàries, Lluís Martí, resultà ser un 
                                                 
1184 Antolín López Pelàez: (Manzanal del Puerto, Lleó 1866 ― Tarragona 1918). Eclesiàstic. Fill d’un 
guàrdia civil. Estudià al seminari d’Astorga. Canonge de Lugo i de Burgos, fou nomenat bisbe de Jaca 
(1904) i senador (1907-18). En les seves intervencions parlamentàries criticà sovint el govern. Nomenat 
arquebisbe de Tarragona (1913), parlà tot seguit català i s’integrà en els problemes del país;  instituí al 
seminari una càtedra de llengua, història i dret catalans. Fou membre de l’Acadèmia de la Historia i de 
l’Academia de Ciencias Morales y Políticas.  
1185 Josep M. de SAGARRA: Memòries, dins Obres Completes. Prosa, op. cit. , pàg. 1236. 
1186 Ibídem, pàg. 1236. 
1187 Ibídem. 
1188 Ibídem, pàg. 1237. 
1189 Ibídem, pàg. 1236. 
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xerraire ple de picardia. Amenitzà la conversa d’aquell viatge amb “tota mena d’acudits 

còmics, amb procacitats que tapaven el sol i amb anècdotes que segurament don Joan 

havia sentit un centenar de vegades, però que encara el feien escanyar de riure.”1190 

Perquè l’amic d’Alcover era ―segons Sagarra― “un discutidor i un dialèctic que no 

parava mai, però no cansava gota”, amb el dibuix magistral que feia de les coses amb 

paraules atrevides. Fou així que Josep M. de Sagarra, que havia mitificat la figura lírica 

de Joan Alcover, en aquell viatge a Tarragona descobrí “que don Joan sentia un positiu 

afecte per aquell home curiós, i escoltant-lo endevinava nous caires de la humanitat del 

poeta, que no quedava gens curt, perfilant amb el mot precís el picant acudit de 

l’altre.”1191 

Arribaren a Tarragona i sembla que cap dels tres amics no havia trepitjat mai els 

carrers d’aquesta ciutat, ni àdhuc Sagarra, que en procedia per via materna. A mig matí 

fressaren els camins d’aquella contrada, visitaren la catedral tarragonina i passaren “pel 

carrer de Cavallers”, on s’aixecava el casal dels Castellarnau, amb l’escut de la família 

de Sagarra damunt la porta. Després de dinar, amb l’estómac ple, els tres amics van 

reprendre el camí per anar a veure l’arquebisbe Antolín, amb qui Joan Alcover havia 

quedat per intercanviar opinions, per parlar de tot i de res, de política i de cultura, 

perquè, encara que “no deixava de ser el relator de l’Audiència de Palma”, era també 

poeta i amant de l’art i de la bona conversa amb els homes savis com aquell arquebisbe, 

que sabia d’oratòria i de política. Joan Alcover només “volia fer-se passar el gust de 

xerrar amb aquest prelat” que tantes coses coneixia “i veure de passada quatre pedres de 

Tarragona.” Per insistència de Joan Alcover tots tres anaren al Palau i, de bell nou, les 

espardenyes de Lluís Martí feren renéixer els temors a Sagarra en pensar que aquella no 

era la manera adient per anar a visitar un prelat, “però ni ell ni don Joan no se’n posaren 

cap pedra al fetge. L’arquebisbe els va rebre tot d’una. Antolín López Peláez era 

―segons descripció de Sagarra― “un eclesiàstic gras, d’uns cinquanta anys molt 

treballats, i parlava amb una punta de sufocació. Representava el cas típic d’una salut 

devastada prematurament.” El prelat es conduí “amb una naturalitat i una franquesa 

màximes, donant a entendre que coneixia don Joan com si l’hagués posat al món, i era 

tan viu i sagaç aquell arquebisbe, que les espardenyes de don Lluís no sols no 

l’impressionaren, sinó que semblava com si ja hi comptés.” Antolín López, que estava 

al corrent de tot i també coneixia la família de Sagarra, donà mostres de gran simpatia i, 

                                                 
1190 Ibídem, pàg. 1237. 
1191 Ibídem. 
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ben aviat, congenià amb aquells tres interlocutors, que sembla estaven “completament 

d’acord i que tots quatre” feien “una mena de número excèntric”, segons precisà l’ull 

crític del jove Sagarra. Antolín era un lleonès que, encara que només feia dos anys que 

era arquebisbe de Tarragona, s’havia integrat de ple al sentir del país i havia contribuït 

al seu desenvolupament cultural. Els parlà en català “de les càtedres de dret, de llengua i 

literatura catalana, d’economia social i d’història de Catalunya, que ell havia creat al 

Seminari i a la Universitat Pontifícia. Parlà dels descobriments arqueològics, de la feina 

feta i de la col·laboració insistent que ell posava en el treball”1192 del Museu Diocesà, 

inaugurat el 1915, pocs dies abans de la seva visita. Josep M. de Sagarra, que s’ho 

mirava tot amb els ulls amatents, comprengué que, Joan Alcover havia anat a Tarragona 

perquè “havia seguit l’obra apostòlica i cultural d’aquell prelat insigne”, però s’adonà 

amb certa ironia “que, mal que fos presidida per espirituals intencions, no deixà de ser 

d’un pintoresc pujat; perquè don Lluís Martí, en la visita a l’arquebisbe, deixà anar un 

parell de corrandes, les quals, des del punt de vista canònic, eren per a anar al foc.”1193 

Cap al tard els tres amics s’acomiadaren satisfets de l’arquebisbe de Tarragona que, al 

cap de tres anys de la visita de Joan Alcover, moria víctima d’un càncer.   

Josep M. de Sagarra, que estimava i admirava “com el que més l’obra de Joan 

Alcover”, el juny de 1925 tornà Palma i acudí al carrer de Sant Alonso per retrobar-se 

amb l’amic poeta. Encara conservava ben viu “el seu record personal” i “la presència de 

l’home” amatent i reflexiu, que anava íntimament lligada als moments inesborrables 

d’aquella època brillant, vacil·lant i apassionada de la primera joventut; encara 

recordava aquell sopar memorable dels Jocs Florals de Barcelona on Sagarra havia 

pogut abraçar per primer cop Joan Alcover i amb qui, més tard, havia pogut passejar al 

seu costat pels camins inoblidables de la Vall de Sóller.  

Ja feia quinze anys d’aquella primera trobada i de la bona amistat que n’havia sorgit 

entre ambdós, però Sagarra el trobà igual com el primer dia: “potser s’havia emblanquit 

un poc, potser, s’havia aprimat una mica, però la seva mirada, el gest, la veu, la manera 

de caminar, tot això en ell s’havia aturat en un punt que semblava que havia de durar 

sempre.”1194 Alguns que l’havien vist a Mallorca havien comentat a Sagarra: “Don Joan 

està molt abatut, ha perdut molt...!” Però Sagarra tornà a Palma per veure’l de prop i 

quan el mirava i el sentia parlar, el trobava com “l’home de cinc, de deu, de quinze anys 

                                                 
1192 Ibídem. 
1193 Ibídem, pàg. 1238. 
1194 Josep M. de SAGARRA:  “Joan Alcover”, dins Cafè, copa i puro. Obres Completes, op. cit., pàg. 407.  
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abans, amb aquella joventut irreductible al fons de l’ànima, amb aquella sonora vibració 

de veu, i amb aquells ullets tan fins i tan sensibles.”1195  

També Carles Soldevila, quan començava a despuntar com a escriptor, vengué a 

Mallorca,  atret per la lectura dels versos de Cap al tard, els quals li descobriren la 

figura elegant de Joan Alcover i la bellesa del paisatge de l’illa. En morir el poeta, 

Carles Soldevila recordaria l’amable hospitalitat amb què Joan Alcover l’acollí a Palma, 

així com el passeig que feren pel Castell de Bellver:  

 
“Vaig adquirir, acabat de sortir, el seu llibre Cap al tard. Valia quatre pessetesme’n recordo 

perfectament. Quatre pessetes, en aquells dies, em representaven una picossada greu (més greu que 
no ara?). Tenia el llibre als dits, abans d’obrir-lo, i sentia una mena de neguit; era el dubte del neòfit. 
No hauràs fet un disbarat de comprar aquest llibre? em demanava interiorment. A la fi, vaig 
encetar la lectura i pocs minuts després una immensa tranquil·litat, una sobirana satisfacció, 
m’envaïa de cap a peus... Allò era un tresor! 

La revelació del poeta s’enriquia encara amb la revelació de Mallorca. Jo, pobre de mi, n’estava 
com a enlluernat. 

Anys després vaig conèixer gairebé alhora En Joan Alcover i la seva illa. Ni l’un ni l’altra hi 
perderen gens. Amb un sentit tot oriental de l’hospitalitat, ell va voler-me acompanyar en la meva 
primera passejada pels voltants de Palma. El recordo molt bé: petit, nerviós, amb la seva barbeta 
blanquinosa i els seus ulls penetrants, pujant, entre pins, la costa del Castell de Bellver. De tant en 
tant ens deturàvem per mirar la badia que s’eixamplava, als peus de la ciutat, sota la presidència 
inoblidable de la Seu. Férem un silenci. En acabat, En Joan Alcover tornava a parlar de literatura amb 
una vehemència jovenívola i amb un sentit comú magnífic.  

Una segona vegada, vaig tornar a Mallorca i vaig tornar a veure el seu poeta. M’encomana una 

profunda melangia saber que no l’hi he de trobar mai més.”1196 
 

HOMENATGES A SANTIAGO RUSIÑOL  I  A JOSEP RULLAN  
 
Amb motiu de l’homenatge que l’Associació de la Premsa de Palma  va retre el 

3 d’agost de 1912 a Santiago Rusiñol, Joan Alcover perfilà la semblança del poeta-

pintor, del dramaturg i novel·lista. Aquest homenatge sembla que respon a la concessió 

de la primera medalla que es va atorgar a l’artista en l’Exposició de Belles Arts a 

Madrid, com un pretext per demostrar la simpatia i l’estima de Mallorca envers el 

pintor. En el retrat que Joan Alcover dibuixa sobre Santiago Rusiñol, hi podem 

endevinar una admiració per l’esperit vitalista, per la passió i per la perseverança que 

demostrà envers l’art: 

 
“Jo no el concep preocupant-se sèriament de cap interès que no sia l’estímul dominant; cosa 

envejable, perquè en aquest món la manera de passar-lo lo menys malament possible és una forta i 
desvetllada vocació en l’activitat contínua. És ver que En Rusiñol va trobar resolt des del primer 
moment el problema de la vida; però altres n’hi ha que tampoc no han de guanyar-se el pa i, 
enervats per la peresa o la dissipació mundana o les vacil·lacions de les rutes a seguir, s’esterilitzen 
i evaporen en el repòs funest d’una existència negativa. En Rusiñol és un independent que no 

                                                 
1195 Ibídem, pàg. 408.  
1196 Carles SOLDEVILA: “Full de Dietari: Recordo...” La Publicitat (27 de febrer de 1926). 
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sacrifica per res del món la seva llibertat; però, d’aquesta llibertat, sempre en fa ús per afegir noves 

branques a l’obra exuberant on fructifica, visible per tothom, la saba que l’ha de sobreviure.”1197 
 

El defineix com un escriptor autèntic que beu en la font de la vida més que en la 

deu de la literatura: és a dir, que la fantasia de Rusiñol ha poblat el món imaginari i ha 

excel·lit com a humorista, com a sentimental, agredolç, viatger, cronista, dramaturg, 

poeta, pintor, caricaturista... “Jo no sé que haja llegit gaire en els llibres impresos; però 

ha viscut, ha llegit en el gran llibre del món, que és la millor de les escoles.”1198  De la 

seva voluntat i fermesa en el treball artístic Joan Alcover remarca:  

 
“Ell no s’abat ni defalleix. Si li arranquen un ronyó, n’hi queda un altre per anar tirant. Si 

l’humitat no li convé, això no el priva d’emparar la roada per sorprendre la frescor fugitiva 
d’unes poncelles. Si la pruaga l’ajeu, se mig incorpora dins el llit, llapis en mà, bosquejant 

qualque pas de comèdia, per la bessonada triple o quàdruple de cada any escènic.”1199 
 

Davant les crítiques que Santiago Rusiñol rebé d’un cert aburgesament, 

d’ajustar-se a les expectatives del públic i de respondre al gust popular, Alcover 

assenyalava que l’èxit del pintor i escriptor modernista, part damunt de tot, es devia a la 

força personal que deixava traslluir en les seves obres. I, en aquest sentit, apuntava:  

 
 “el secret de la popularitat no és l’orientació ni el sistema, sinó la força personal. Figura 

d’indiscutible magnitud, és una de les poquíssimes d’Espanya que tenen cert aire de família amb 
aquells grans autors de genial fertilitat, que produeixen a la bona de Déu, com a per joc, i no 
coneixen la llima, però ressalten entre els contemporanis per l’alçada i l’amplitud de l’ossamenta 

i la potència d’expansió.”1200 
 

 Alcover assegurava que la presència de Santiago Rusiñol havia reduït la 

distància entre Catalunya i Mallorca i n’havia afavorit la germanor. Aquesta germanor 

entre mallorquins i catalans, units sota el pinzell i la ploma de Santiago Rusiñol, fou 

remarcada per Joan Alcover l’agost de 1925, amb motiu de l’homenatge que 

l’Ajuntament de Palma dedicà al representant de la bohèmia daurada. 

 Gran amic i admirador de Rusiñol, el 1917 Joan Alcover encara va escriure uns 

versos laudatoris per a Santiago Rusiñol amb motiu de la cinquantena representació de 

L’auca del senyor Esteve al teatre Victòria. Santiago Rusiñol havia promès que si l’obra 

arribava a la cinquantena representació es retallaria la barba. L’auca del senyor Esteve 

                                                 
1197 Joan ALCOVER: “Oferiment de l’homenatge a Rusiñol, per l’Associació de la Premsa de Palma, 3 
agost 1912”, OC, pàg. 216. 
1198 Ibídem, pàg. 217. 
1199 Ibídem. 
1200 Ibídem. 
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es presentà enmig d’un gran nombre d’autoritats i de públic, malgrat que el preu de les 

entrades s’havia doblat. Joan Alcover, en no poder assistir-hi, envià a l’autor un poema 

que diu així: 

 
  “A EN SANTIAGO RUSIÑOL en el seu homenatge. 
  Avui que heu repintada La Puntual 
  que fa goig de mirar, i Barcelona 
  se sent filla del barri comercial 
  i al difunt botiguer du la corona; 
  jo, que só parroquià dels més antics, 
  uneixo la flor meva  
  al tribut que us dediquen els amics 

  per la paternitat del Senyor Esteve.”1201 

 
 

D’altra banda, el 27 d’octubre de 1912 Joan Alcover anà a Sóller per evocar la 

figura de l’historiador i del sacerdot Josep Rullan, que feia poc havia traspassat. Era una 

vetllada necrològica en la qual el nostre poeta, amb l’esguard il·luminat, recordà l’amic 

que durant la infantesa l’havia acollit i l’havia aconsellat pels jardins de Sóller. Anys 

més tard mantengueren l’amistat i sovint ambdós es passejaven per la murada de Palma 

al ritme de la paraula, que vibrava encesa dels seus llavis. Un i altre contemplaven el 

paisatge que sorgia rere les murades, com la Serra de Tramuntana i el Puig Major, i a 

cada pas que donaven el jove Joan Alcover endevinava el que quedava de l’ànima de 

Mallorca, mentre mossèn Josep Rullan a la llunyania albirava, amb la mirada plena 

d’enyorança, la silueta blavissa de la vall de Sóller, que feia anys havia deixat enrere. I 

vora la porta de Jesús es deturaven per contemplar la ciutat mig adormida en el 

capvespre crepuscular: 

 
“Me’n record que fa molts d’anys, un capvespre, ens passejàvem ell i jo per la murada, devers 

la porta de Jesús. Contemplàvem, a través de les atzavares, la ciutat suaument dormida en el 
repòs de l’hora baixa; i giràrem els ulls acariciants a la cordillera llunyana, immens reliquiari on 
s’amaga misteriosament lo poc que resta de l’ànima de Mallorca. El Puig Major blavejava al 
darrer terme. ‘Que no el veu?’, me digué, signant-lo Mossèn Rullan, i li reia en els ulls la imatge 
de Sóller. En parlàrem; i encara el veig, les celles espesses, la cara roja, els ulls espurnejants, 
àvidament escoltívol, amb un esforç d’atenció accentuat per la sordera que ja patia, recollint els 
mots d’un adolescent obscur, enamorat de Sóller, com si es tornessin estels en el front de la vila 

materna.”1202 
 

Mossèn Rullan havia estat un altre dels mestres que havia acollit Joan Alcover 

en els cercles literaris quan el nostre poeta tot just despertava a la poesia. En la nostàlgia 

                                                 
1201 Dins Margarida CASACUBERTA: Santiago Rusiñol: Vida, Literatura i Mite (Barcelona: Curial Edicions 
Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997), pàg. 549. 
1202 Joan ALCOVER: “Josep Rullan”, OC, pàg. 162. 
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del record, albirava la seva imatge alegre, que entrava envoltat d’encís pel llindar de la 

porta d’aquest cenacle distingit, probablement de Sóller, i arrossegava la joia dels 

contertulians en una dolça carícia:   

 
 “Passen els anys, un mira a l’entorn seu, i es troba que han anat desapareixent els vells amics, 

les soques que sostenien l’heura de la nostra il·lusió i el nostre afecte; i l’heura cau per terra, 
desvalguda. Dels homes prestigiosos que tengueren la benvolença d’acollir-me en llurs cenacles, 
quan les meues aficions començaven a florir tímidament, ¡que pocs ne queden! Era un d’ells i dels 
més dilectes Mossèn Josep Rullan, que de tard en tard se presentava en les tertúlies literàries, i per 
cert que veure’l comparèixer en el llindar de la porta era senyal d’un moviment de joia sorollosa, 
privilegi de l’encís que ens feia codiciar la seua presència i el seu tracte, com un agombol. 

Jo som dels qui l’admiren; jo som encara dels qui l’enyoren...”1203  
 

Joan Alcover anava dibuixant el perfil d’aquest mestre admirat que retenia idealitzat 

en la seva memòria com un personatge polifacètic, que s’havia donat tot sencer en 

cadascun dels aspectes que havia tractat i en tots s’havia manifestat com un lluitador 

tenaç.  Josep Rullan havia estat, als ulls de l’antic deixeble, “el sacerdot, el mestre, 

l’escriptor, el patrici, el ciutadà que es desvetlla per l’avenç i la cultura del seu poble, 

l’home dels camps i dels arxius, aromàtic de bondat ingènua, pròdig del seu 

treball...”1204 

Mossèn Rullan, que s’havia retirat a la llar enyorada de Sóller per passar els 

darrers dies de la seva vida, anà perdent les antigues facultats de la vista i de l’oïda, tot 

quedant reclòs en els silenci de la incomunicació. Cada pic que Joan Alcover anava a 

Sóller desitjava fer-li una visita, però hom li’n feia desistir tot deixant-lo mut i pensatiu 

davant el radical i absolut aïllament en què havia caigut el vell mestre, a qui recordava 

ple de vida i d’entusiasme i, ara, l’endevinava sumit en el tedi: 

 
“Ja molt abans de la seua mort, els amics havíem sentit el dol de la separació. Jo no venia mai a 

Sóller sense el desig de visitar-lo, però, darrerament, me deien: ‘És inútil, abans no hi sentia, ara 
tampoc no hi veu; no hi ha manera de comunicar-se.’ I em quedava mut i pensatiu, recordant-me 
d’aquell parral, aquell hortet, aquell petit museu, fruit de la constància de molts d’anys, resum dels 
entusiasmes, els afectes i les devocions del solitari, sumit en l’ombra i el silenci, que travessava els 

freds de la vellura sense sebre el que és un cor emmustiat pel tedi.”1205 
  

Joan Alcover introduïa el tema del tedi, al qual veia com un enemic, com “el corc 

terrible de la vida”, contra el qual volia lluitar. Així s’adreçava a les joves generacions 

perquè prenguessin exemple de mossèn Rullan, que havia sabut vèncer el tedi amb la 

prodigalitat dels seus treballs en tots els camps en què s’havia esmerçat. Per a Joan 

Alcover, l’única manera de desterrar el tedi i d’assolir el benestar de l’ànima era omplir 
                                                 
1203 Ibídem, pàg. 161. 
1204 Ibídem. 
1205 Ibídem, pàg. 162. 
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la vida d’ideals i d’activitats vocacionals, als quals calia dedicar la mateixa atenció que 

si es tractàs d’una estimada. Convençut d’aquest pensament, exhortà la joventut a “tenir 

sempre la preocupació d’una obra: qui un conreu, qui un llibre, qui una pintura; qui un 

temple, qui un apostolat piadós o cívic, qui una empresa industrial; una obra, humil o 

gran, sia la que sia; pensar en ella com l’enamorat pensa en la núvia, i consagrar-li 

temps i la calor i els estalvis espirituals que les obligacions ens deixen disponibles.”1206 

 

DISCURS D’INAUGURACIÓ DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA DEL TREN PALMA-

SÓLLER I DECLARACIONS SOBRE DEL TORRENT DE SÓLLER 

 
El maig de 1912 Joan Alcover tornà anar a Sóller, on parlà en un dinar homenatge 

que els prohoms del Foment del Turisme van oferir a Jeroni Estades Llabrés que, 

essent director de la Companyia Ferrocarril de Sóller, va impulsar la creació de la línia 

ferroviària Palma-Sóller i a Pere Garau Canyelles, l’enginyer de camins que va 

realitzar el traçat d’aquesta línia fèrria. La importància de la nova línia ferroviària 

impulsada per Jeroni Estades Llabrés, que llavors era diputat provincial pel partit 

Conservador de Maura, va fer que el Foment del Turisme encarregàs el discurs 

d’homenatge a Joan Alcover Maspons per la seva ascendència sollerica. Joan Alcover 

va elogiar no solament la labor d’aquests dos prohoms a la vall idíl·lica dels tarongers, 

sinó que també cantà la bellesa del paisatge de Sóller i la bonhomia dels seus habitants, 

que coneixia tan bé pels nombrosos sojorns que hi realitzà al llarg de la vida. El discurs, 

que fou reproduït a les pàgines del setmanari Sóller, palesava el sentiment emotiu que 

Joan Alcover sentia davant la bellesa d’aquest paisatge de la seva infantesa i davant la 

realització d’un dels somnis més cobejats pels mallorquins de l’època. Amb 

l’entusiasme a flor de llavi, Joan Alcover es confessava un enamorat de Sóller i 

manifestava que el traçat de la nova línia ferroviària havia contribuït a embellir aquest 

paisatge, alhora que culminava el somni dels mallorquins que havien aspirat durant 

molts anys a poder accedir de manera més fàcil a les belleses del paisatge solleric. 

Durant el trajecte el poeta havia cobejat ofrenar el poble de Sóller amb les notes de la 

seva lira, mes de sobte s’adonà ruboritzat que la bellesa de la seva lira empal·lidia 

davant la poesia natural d’aquest paisatge, perquè pensava que la bellesa de les paraules 

mai no podria igualar la bellesa de la natura. Deutor de la filosofia naturalista de Taine, 

que creia que la naturalesa condiciona l’ànima dels homes que l’habiten, albirava com la 
                                                 
1206 Ibídem, pàg. 162. 
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bellesa d’aquests paratges havia contribuït a afaiçonar la bondat i la pulcritud, la 

tranquil·litat i el lirisme sensual de la comunitat sollerica. Perquè, segons Joan Alcover, 

la poesia brollava d’aquests vergers de forma natural i espontània entre els seus 

habitants: 

 
“Hace muchos años, los enamorados de Sóller, que en Mallorca i aún fuera, somos legión, 

soñábamos en la línea férrea; el sueño se ha realizado; y de tal manera, que la línea no es sólo el 
medio fácil de comunicación con los encantos de esta región paradisíaca, que era todo lo que 
ambicionábamos, sino que es por sí misma una belleza más ¡y qué belleza! Al final del viaje le 
duele a uno que haya terminado como hace poco nos decía mi respetable amigo el señor 
Gimeno, maestro en esta materia y en otras muchas otras. 

Voy a confesaros una cosa. Al bajar hacia aquí en ese tren que se desliza sutilmente al borde 
de los abismos, y luego atraviesa los peñascos y evoluciona por angosto sendero, como 
encogiéndose con la precaución exquisita del que teme hollar y cercenar el espacio a los follajes 
cuajados de oro vivo que lo rozan, hasta que penetra familiarmente en el corazón de la villa... yo 
pensaba: a ver si se te ocurren unas estrofas para recitarlas de sobremesa. Pero al punto me he 
ruborizado de mi pensamiento; porque en presencia de la poesía radiante y viva, palidece y està 
de más la poesía hablada. 

La poesía suele ser en los pueblos y en las ciudades un episodio que se ofrece de tarde en tarde 
a los que saben sentirla; pero aquí es constante, aquí tiene su vaso, aquí rebosa y canta y regocija 
el alma en todos los lugares y a todas horas. 

Yo creo que su influjo no es ajeno al caràcter de estos naturales. Ella pone a las tierras un 
precio de afección muy superior al de la renta; ella preside como estímulo continuo de 
mejoramiento los cabildos municipales; ella es pulcritud y aseo y canto de jilguero y maceta 
florida en los hogares más humildes, ella mima durante más de cincuenta años los naranjos 
enfermos y escasamente productivos, sin resignarse a abandonarlos; ella es actividad, 
optimismo, espíritu industrial, emigración fecunda, sed de riqueza no por la riqueza, sino para 
asegurar la honesta libertad, el tranquilo goce de la vida en este país privilegiado donde la vida 
se hace amar hasta de los más reacios en sentir y saborear sus atractivos. Ella va formando el 
alma de este pueblo. Aquí todos son poetas sin darse cuenta de ello, desde el modesto dueño del 
famoso almez de Biniaraix que según mis noticias (creo haberlo leído en un artículo del señor 
Bernareggi) antes se dejaría cortar la mano que vender o consentir que cortaran ese árbol 
admirable, hasta ese mago, acumulador de simpatías y entusiasmos que se llama Jerónimo 
Estades y sus dignos compañeros de Junta que han colaborado con tanto desvelo y eficacia en la 

magna obra.”1207 
 

Joan Alcover considerava que la magna obra ferroviària duta a terme per Jeroni 

Estades Llabrés i per la Companyia Ferrocarril de Sóller era un altre tret poètic dels 

sollerics, que havien sabut vèncer les dificultats econòmiques amb generoses 

aportacions i amb gran esperit de lluita. De manera que el poble, abocat en aquesta 

empresa que endevinaven necessària per al progrés de Sóller, havia contribuït a fer-la 

realitat. Joan Alcover assenyalava que l’aventura del ferrocarril de Sóller era fruit d’una 

cruïlla de voluntats i de forces col·lectives, guiades per l’esperit gallard del director de 

la companyia Jeroni Estades i de l’esperit liberal i magnànim dels sollerics. En aquesta 

gesta tècnica Joan Alcover endevinava una voluntat de progrés de Sóller que, a la llarga, 

havia de redundar en un fruitós benefici econòmic envers aquest poble que l’havia 

                                                 
1207 “Un discurso de Alcover”, Sóller (11 de maig de 1912). 
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impulsat, mogut per l’ideal del bell avenç. Joan Alcover refermava aquest ideal de lluita 

d’un poble que havia sabut canalitzar esforços en la realització d’aquest bell projecte, 

perquè havia sabut conjuminar la ciència, la inspiració i l’amor a la bellesa en la mà 

executora de l’enginyer Pere Garau, el qual havia sabut convertir la tècnica en una 

magnífica obra d’art: 

 
“Esta magna obra es otro rasgo poético. Al desinterés de este pueblo la debemos en primer 

término; porque es claro que la empresa no ofrecía dificultades materiales, ofrecía sí, dudas y 
dificultades económicas, y este pueblo magnánimo, por encima de ellas, con menosprecio de 
ellas, sordo a los comentarios pesimistas de los pseudofilántropos, avaros no ya del dinero 
propio, sinó del dinero ajeno, que no comprenden su aplicación sin réditos seguros y a corto 
plazo, este pueblo, sin vacilar, apronta sus capitales para la espléndida aventura del Ferrocarril 
de Sóller. 

Pero no basta eso; era preciso encauzar las energías y las voluntades; y para ello el pueblo de 
Sóller tuvo su órgano en el Director y la Junta de la compañía, intérpretes felices y perseverantes 
del espíritu colectivo. Y yo digo ahora que la gallarda liberalidad será coronada por el negocio, 
porque para ponerlo en duda, sería preciso algo que no quiero creer; seria preciso que la 
ingratitud y el despego y el espíritu filisteo dominaran en Mallorca. 

Pero, hay más; se da un caso particular. Ordinariamente las obras se conciben mejor que se 
ejecutan; y aquí ocurre lo contrario; la obra bellamente concebida resulta más bellamente 
realizada. La ciencia y el ingenio y el amor a las bellezas naturales se juntaron para iluminar las 
vigilias del facultativo encargado de construir la línea; y si cabe en este linaje de trabajos la 
inspiración que sí cabrá, ja lo creo vino la inspiración y la poesía se hizo Ingeniero en el 
señor Garau; y el silbido de las locomotoras, resonando por los ecos del valle, canta su triunfo y 
el de todos sus colaboradores, los obreros inclusive, a los cuales yo saludo desde aquí con los 

brazos abiertos, sintiendo no poder nombrarlos y estrecharles la mano uno por uno.”1208 
 

Després de perfilar les virtuts nobles i voluntaristes d’aquest poble, gràcies a les 

quals s’havia pogut construir el Tren de Sóller, Joan Alcover culminava el seu discurs 

amb l’anhel que  el floriment intel·lectual i el creixement espiritual s’afegissin de forma 

paral·lela al progrés tècnic, que tot just acabaven d’inaugurar amb la nova línia 

ferroviària: 

 
“Para concluir, senyores... Sóller tiene su alma digna de este rincón de mundo que por 

singularidad, merced de la Providencia, le ha tocado en suerte. Hablé de un sueño realizado. 
Pues bien, allá va otro sueño, no ciertamente más imposible. La población de Sóller es un cuerpo 
acicalado y límpio y en este cuerpo habitarà el espíritu que debe animarlo. Sóller tiene sus 
huertos y sus fábricas y su hospitalidad y su ambiente de pueblo civilizado; y algún día tendrá 
también sus orquestas y sus museos y sus arquitectos y su florecimiento intelectual; y para ello 
bastarà que se esfuerce en ser ella misma, que sea fiel a su fisonomía, a su caràcter, a su 
expresión; y así esta ciudad de los hermosos destinos, se parecerá con el tiempo a esas pequñas 
ciudades italianas, de noble abolengo artístico, que con ser pequeñas fulguran como focos de 

espiritualidad y de cultura, visibles en todo el mundo.”1209 
 

                                                 
1208 Ibídem. 
1209 Ibídem. 
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  D’altra banda, ja feia dos anys que el 1912 l’Ajuntament de Sóller havia engegat 

el projecte de cobrir el torrent que travessava el poble, tot passant pel centre de la vila, 

amb la voluntat de facilitar el pas dels vianants i dels carruatges. A principis de 1914 

esclatà una polèmica entre els defensors i els detractors d’aquesta iniciativa que dividí la 

gent de l’època. Miquel Ferrà, Gabriel Alomar, Joan Torrendell, Fèlix Escales, Santiago 

Rusiñol, Miquel Sarmiento o Joan Alcover, entre d’altres, es mostraren contraris a 

aquesta iniciativa perquè desdibuixava la fesomia natural de la vila sollerica. Fou així 

que el 29 gener de 1914 les pàgines de La Almudaina reproduïen l’entrevista que 

Miquel Sarmiento sota les arcades del Círculo Mallorquín havia fet a Joan Alcover 

sobre l’opinió que li mereixia el projecte municipal d’acabar de cobrir el torrent de 

Sóller. Joan Alcover es mostrà ben contundent a l’hora de manifestar-se: “Yo opino que 

el Torrente debe ser conservado. Basta situarse en el pretil del puente desaparecido y 

comparar lo hecho con lo que resta por hacer.” A la pregunta com veia el projecte de 

construcció d’un boulevard sobre el Torrent cobert, Joan Alcover contestà una mica 

esverat: “¡Un bulevar! Sí, alguien me habló de tal idea. ¡Pero si la misma palabra, 

bulevar, se da de cachetes con lo que significa y es Sóller. Y además ya sabemos lo que 

eso quiere decir. Todo se reducirá a un trozo de carretera sin encanto alguno.”1210 

Miquel Sarmiento, per mirar de copsar el pensament de Joan Alcover, adduïa les 

raons higièniques i els perills de salubritat que exhibien els defensors de cobrir el canal 

d’aquelles aigües tèrboles, que corrien amb les restes de l’escorxador i de la peixateria. 

Tanmateix, el nostre poeta creia que hom havia de fer cumplir la normativa i per mitjà 

de la llei impedir que es tirassin les deixalles a les aigües del torrent. Joan Alcover 

contestava totes les preguntes que li formulava Miquel Sarmiento i a cada pas es 

deturava per matisar que ell pensava que Sóller havia de conservar la fesomia rústica 

que sempre havia tengut: 

 
“Lo importante para mí es que se conserve la rusticidad de los huertos de la montaña por donde 

trepa el tren al ir y venir de Palma a Sóller. Para mí no hay paseo, ‘chalets’ ni bulevars que puedan 
sustituirla ventajosamente. La consigna, en mi opinión, debe ser ésta: impedir que en Sóller sea 
cortado un solo naranjo. ¡Hay que pensar en lo que Sóller ha perdido en belleza desde cuarenta 
años a esta parte! ¿A qué el ferrocarril y los tranvías eléctricos y los hoteles y la propaganda a 
favor del turismo, si la población y el valle pierden su encanto? Se ha conseguido mejorar los 
medios de locomoción y las condiciones de estancia en Sóller; ahora hay que conservar a Sóller sin 

disfrazarla de gran capital, de la que los turistas huirían para no volver.”1211 
 

                                                 
1210 Miguel SARMIENTO: “Habla don Juan Alcover”, Sóller (7 de març de 1914). 
1211 Ibídem. 
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Al projecte de construcció d’un passeig a Sóller de la mà de Bernareggi, Joan 

Alcover el considerava bo per ell mateix, però l’albirava poc adient a l’espai solleric, 

atès que tenia més d’estil parisenc que de solleric i les obres urbanístiques calia que 

s’harmonitzassin amb l’entorn en què havien de romandre. Exhortat per Miquel 

Sarmiento a pronunciar-se de forma pública sobre el torrent de Sóller, Joan Alcover es 

mostrava disposat a manifestar la seva opinió, però sense haver-ne de redactar un article 

a les pàgines de qualsevol diari, perquè considerava que no calia exhibir-se en tots els 

afers de Mallorca: 

 
“Mucho nos complacería el que usted publicara su opinión.  
¿Escribir? No. Yo no quiero ser ‘persona visible’. Me parece ridículo eso de exhibirse con su 

propia firma en todo lo que ocurra en Mallorca.” 1212 
 
 

E� LA BADIA DE  POLLE�ÇA (1914) 
 

Immers en la bellesa idíl·lica de la Serra de Tramuntana, Joan Alcover, com un 

vianant d’alta muntanya, es detura a distància En la badia de Pollença per traçar aquest 

paisatge bressat pel mar i per erigir-lo en paradigma d’harmonia i de pau, lluny dels 

conflictes que llavors assotaven l’Europa, que bullia d’efervescències prebèl·liques. 

Joan Alcover com havia fet a La sirena i a Dol reprenia el to narratiu del contador 

que sap una llegenda (“Sé una rústica badia...”) i es proposa contar-la en clau poètica de 

versos heptasíl·labs, que rimen en consonant i són agrupats en nou quartetes i un 

quintet. Retrata aquesta badia com un paradís, només fressat per les barques dels 

pescadors i pel feinejar dels pagesos de les cabanes, que hi vivien en plàcida harmonia: 

una harmonia que veu amenaçada en aparèixer a la llunyania la imatge de la flota 

britànica que fondeja en aigües de l’illa: 

 
“Sé una rústica badia 
solitària dia i nit; 
sembla el sojorn escollit 
de la pau i l’harmonia. 
 
Sols la barca pescadora 
la solca, vinclant l’antena, 
o s’ajau damunt l’arena 
de la cala protectora.  
 
Mes de tant en tant avança 
familiarment una flota 
que dur l’or i la puixança 

                                                 
1212 Ibídem. 
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de metròpoli remota.”  (PC, 213) 
 

Altre pic, com en el poema El vianant, la presència sacrílega de l’home apareix 

com una dissonància dins l’equilibri del paisatge idíl·lic de l’illa, on encara la gent vivia 

com en una petita Arcàdia. Amb veu metafòrica, el poeta endevina en la flota de guerra, 

ancorada en les aigües pollencines, l’urpa violenta del lleopard que flaira la seva presa, 

com si fos una anyella, per atacar-la. En una pinzellada plàstica, el poeta compara el 

poder superb de la flota britànica amb la imatge del senyor hisendat, del cacic que 

ambiciona, en un abús de poder, apropiar-se de la tendra filla, que feineja en “la vivenda 

del jornaler”, l’únic bé de la gent pagesa i el més preuat de tots. Amb aquesta visió del 

mal que s’acosta vers l’illa blanca i paradigmàtica, Joan Alcover culmina el retrat d’En 

la badia de Pollença amb una interrogativa retòrica en què es demana:  

 

“Així, la flota de guerra, 
què festeja dintre l’aire 
pagesívol de la serra? 
Quina olor d’anyella flaira 
el lleopard d’Anglaterra?”   (PC, 214-215) 

 

Amb els símbols del lleopard i de l’anyella Joan Alcover oposava el mal al bé: 

rere aquesta dualitat de contraris podem endevinar les imatges del tigre i de l’anyell de 

William Blake, bastits pel Creador, perquè un domini l’altre, que apareixen a Songs of 

Innocence and of Experience (1794). En la interrogació retòrica en què es demana què 

hi feia aquesta flota anglesa en les nostres aigües, el poeta insinua el poder d’Anglaterra, 

la metròpoli que, en una ànsia desmesurada de poder, anava subjugant les diverses 

colònies que tenia arreu del món. El poema reflecteix la inquietud de Joan Alcover, que, 

per les pàgines dels diaris d’aquells dies, albirava les tensions que s’anaven congriant 

arreu d’Europa i que, ben aviat, havien de conduir a la destrossa de la Gran guerra 

(1914-1918), que llavors tenia el món en un puny. 

La composició poètica En la badia de Pollença fou escrita entorn del mes de 

gener de 1914 per figurar a l’aplec de Lectura Popular d’Ilustració Catalana segons 

es desprèn de la carta que Francesc Matheu envià a Joan Alcover el 20 de febrer de 

1914. Més tard, quan preparava l’edició completa de Poesies de 1921, el poeta la va 

incloure dins Cançons de la Serra perquè perfilava la visió del paisatge mallorquí 

immers en la Mediterrània, per on passava la flota britànica de camí cap a les colònies 

de l’Orient.  
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POESIES DE LA COL·LECCIÓ LECTURA POPULAR  (1914) 
 

A mitjans del 1913 Joan Alcover ja havia ultimat bona part dels seus devuit 

proverbis, que havien d’acompanyar el volum de Poemes bíblics de 1918. Mentrestant, 

Francesc Matheu i el grup de la gent d’Ilustració Catalana es proposaven de realitzar 

una Biblioteca d’autors catalans, que va aparèixer de forma setmanal, sota el títol de 

quaderns de Lectura Popular. Tenia trenta-dues pàgines i costava deu cèntims. La 

intenció d’aquests petits opuscles, de format reduït i d’abast econòmic, no era altre que 

divulgar entre la gent del poble les diverses creacions literàries, que llavors es feien al 

llarg de tot el territori de parla catalana. Francesc Matheu, que fou l’ànima inspiradora 

d’aquesta iniciativa cultural, el 30 de març de 1913 envià una subscripció1213 a Joan 

Alcover, perquè hi col·laboràs amb un bon grapat de poesies, així com també li 

demanava un retrat i una nota biogràfica:  

 
“Amic Alcover: vinc, com de costum, a demanar caritat. Suscriviu-vos [?] d’aquesta circular, 
que esper aprovareu, i envieu-me un retrat (si en teniu de nous, si no ja tinc el de quatre anys 
enrere), les notes biogràfiques que us sembli millor, i, si voleu, la llista de les poesies que us 
estimeu més que surtin en el quadern. 
Com és qüestió de preparar-ho amb algun temps, us agrairé que m’ho envieu com més aviat 
millor. 
Amb moltes gràcies, us queda sempre afm. i devot vostre amic 

      Francesc Matheu.”1214 
 

Uns mesos més tard, l’11 de gener de 1914, l’editor d’Ilustració Catalana i 

d’aquesta col·lecció de quaderns de Lectura Popular, advertia en aquesta carta a Joan 

Alcover que volgués fer la tria dels seus poemes, atès que prest havia de sortir la seva 

antologia: 

 
  “Aviat començaré a conjuminar el vostre quadern de Lectura popular; si volguéssiu fer vós 
mateix la tria, encara us en daria gràcies. No estranyeu que no l’haja fet més prompte, perquè els 

                                                 
1213 Subscripció que anava adjunta a la carta del 30 de març de 1913 que Matheu encia a Joan Alcover perquè 
hi participàs: “LECTURA POPULAR    
BIBLIOTECA D’AUTORS CATALANS 
A 10 CÈNTIMS    Sr. D ........................................... 
Molt Sr. nostre i distingit amic: amb el propòsit de que la nostra literatura, fins avui tancada en llibres cars, 
arribi al poble que no la coneix encara, hem emprès la publicació d’aquests quaderns setmanals a 10 cèntims, 
dedicats cada un a un autor català i contenint en ses 32 planes el retrat, una nota biogràfica i una o vàries de ses 
obres més notables per donar idea de la seva personalitat. 
A fi de preparar el quadern dedicat a vostè, que naturalment no hi pot faltar, tenim el gust de demanar-li no sols 
la seva conformitat, que ja hi comptem, sinó les notícies biogràfiques que crega convenients i un bon retrat 
fotogràfic. 
Agraint-li per endavant la seva bona resposta, li queda sempre afm. amic i devot s.s. q. b. s. m. 

Mallorca, 287 - Barcelona .......... de ............................... de 191.....” [ARM-JA, 300] 
1214 Carta de Francesc Matheu a Joan Alcover [ARM-JA, 300] 
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plats forts els he d’espaiar per anar donant els d’entremesos i equilibrar la publicació; aixís 

poden anar sortint vells i joves, forts i fluixos, i conservar l’interès de la Lectura.”1215 
 

  Joan Alcover degué afanyar-se en la tria dels poemes que havien de bastir el 

petit recull antològic de Poesies del quadern de Lectura popular, perquè l’editor 

d’Ilustració Catalana, Francesc Matheu, al cap de poc temps ja els havia rebuts, segons 

es desprèn de la carta que envià a Joan Alcover el 20 de febrer de 1914, en què li deia:  

 
“Amic estimat: fa un mes que he de contestar a la vostra regraciant-vos per la Badia de 

Pollença i els Proverbis que m’heu enviat per ajuntar a les altres poesies del vostre quadern de 
Lectura Popular. Són molt boniques, ben fetes, i els Proverbis molt forts. 

Deixeu l’escrúpol de posar-hi poesies que preferiu, per figurar ja en altres antologies; perquè 
és tan diferent la Lectura de tot lo altre, que no hi fan res les repeticions. Tot lo altre ha tingut un 
públic reduït, i nosaltres tenim 10.000 lectors; aquests quaderns van a tots els racons de 
Catalunya i els llegeixen gent que no havia llegit res de català. És el gran bé que fem amb 
aquesta publicació, com en l’edició popular d’En Verdaguer, que en tirem 15.000. Val a dir que 

per aquesta demanem (i anem obtenint) la protecció de les Diputacions i els Ajuntaments...”1216 
 

El nou quadern de Lectura Popular sortí a la llum entre el maig i el juny 

d’aquell 1914 en el número seixanta de la col·lecció amb el títol de Poesies i amb la 

imatge de Joan Alcover emmarcat entre una munió de branques i de fulles modernistes. 

L’opuscle incorporava vint-i-quatre composicions, catorze de les quals, excepte En la 

badia de Pollença, de composició recent, eren de Cap al tard (La Serra, Dins lo temple, 

L’ermità qui capta, La cançó dels pins, El rei, El voltor de Miramar, Salutació, La 

relíquia, Col·loqui, Desolació, El cacic, La creu, Maternitat), set dels devuit proverbis, 

que acompanyarien l’edició de Poemes bíblics de 1918 (“Al càstig que t’imposi 

Jehovà”1217, “Amb la sinceritat dels homes rectes”1218, “La teua terra segada”, “També 

és font de plaer la caritat”1219, “Sacríleg és el que profana un temple”1220, “L’arbre antic 

agombola més que el jove”1221, “Reverenciau la dona”), i tres proverbis nous no 

aplegats en cap altra edició (“Al que t’implora fes ton do”, “Vil és qui amb falsedat se 

contamina”1222 i “La innocència que s’esflora”); a més a més també incorporà el poema 

bíblic Abigaïl, que tenia enllestit des del 1913. Aquests tres proverbis, disposats en 

                                                 
1215 Carta de Francesc Matheu a Joan Alcover, datada a Barcelona l’11 de gener de 1914 [ARM-JA, 
300]. 
1216 Carta de Francesc Matheu a Joan Alcover, datada a Barcelona, el 20 de febrer de 1914 [ARM-JA, 300]. 
1217 Joan ALCOVER: “Dels Proverbis”. Ilustració Catalana, número 572 (24 de maig 1914), pàg. 318. 
1218 Ibídem. 
1219 Ibídem. 
1220 Ibídem. 
1221 Ibídem. 
1222 Ibídem. 
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estrofes de quatre versos, només apareixerien en aquesta edició del quadern de Lectura 

Popular d’Ilustració Catalana, i no figuren en cap altra edició.   

  Francesc Matheu manifestà l’admiració que sentia per la poesia de Joan Alcover 

amb aquestes paraules, que figuren al capdavant de l’opuscle com a pròleg o 

presentació del poeta i de la seva poesia, bona part de la qual ―com hem dit― provenia 

de Cap al tard: 

 
...“I heus aquí com les coses més velles poden sorprendre’ns quan ens les mostra un poeta que, 
sols parlant amb fervor, sap donar novetat i encís a les oracions més senzilles. L’Alcover fa 
encara més: dintre d’una gran senzillesa d’expressió, troba en la llengua catalana una eurítmia 
insuperable que no brolla de les consonants ni del ritme exterior, sinó de l’ànima mateixa del 

llenguatge amb la qual l’emoció del poeta s’és compenetrada.”1223 
 

Mentrestant, paral·lelament a l’edició d’aquest quadern de Lectura Popular, 

Joan Alcover anava confeccionant els Poemes bíblics. 

 

EL 1915 PRONUNCIA LA CONFERÈNCIA EL LULISMO E� MALLORCA DESDE 

MEDIADOS DEL SIGLO XIX A L’AJUNTAMENT  DE PALMA 

 
L’any 1915 Mallorca celebrà el VI centenari de la mort de Ramon Llull  amb 

una munió actes programats per a aquesta efemèride. Entre els múltiples homenatges al 

beat, l’Ajuntament de Palma proposà a Joan Alcover un parlament sobre Ramon Llull. I 

el nostre poeta, malgrat els pes dels seixanta-un anys que acabava de complir, el 15 de 

juny de 1915 pronuncià en castellà en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de Palma la 

conferència El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX. Joan Alcover encetà 

el seu discurs, tot justificant el tema de la seva conferència, en la qual afirmava que, 

atesa la seva desconeixença profunda de l’obra de Llull, preferia parlar dels lul·listes 

mallorquins del segle XIX que l’havien estudiat, entre els quals afegeix Menéndez y 

Pelayo, que vengué a Mallorca per parlar del beat. El nostre poeta advertia al públic 

assistent que en el seu discurs es proposava acostar la figura de Ramon Llull, de fer 

sentir la seva veu de la mà dels quatre principals exploradors de la seva obra, els quals, 

amb les seves aportacions erudites, havien posat els fonaments del lul·lisme, tot 

il·luminant-nos i convidant-nos a entrar en l’atri d’aquesta casa immensa, que 

representava la vasta producció del filòsof mallorquí. Joan Alcover munta el seu discurs 

sobre el lul·lisme a Mallorca sobre la tasca que dugueren a terme Josep M. Quadrado, 
                                                 
1223 Francesc MATHEU: “Pròleg” a Poesies de Joan ALCOVER, Quadern de Lectura Popular, núm. 60 
(Barcelona: Ilustració Catalana, 1914). 
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Jeroni Rosselló, Mateu Obrador i Marcelino Menéndez y Pelayo. Recordava que, 

malgrat els esforços d’algunes intitucions (com la Comissió Editora Lul·liana, la 

Diputació Provincial, l’Ajuntament de Palma i l’Institut d’Estudis Catalans) per 

difondre l’obra gegantina de Llull, aquest fill extraordinari de Mallorca era, 

paradoxalment, un perfecte desconegut entre la seva població.  

 D’aquesta manera el nostre orador anà resseguint les petges que havien deixat 

cadascun dels estudiosos de la seva obra. El primer de tots era Josep M. Quadrado, a qui 

considerava “el insigne investigador que tantas vigilias consagró a la historia de 

Mallorca.”1224 De l’erudit menorquí assenyalava que només havia pogut deixar enllestits 

tres capítols d’un projectat llibre inèdit i inacabat sobre Llull. El primer d’aquests, que 

se centrava en la informació biogràfica, veié la llum a La unidad Católica; el segon, que 

parlava dels primers anys de Llull i de la seva conversió, va aparèixer a les pàgines d’El 

Museo Balear; i el tercer, titulat “Recuerdos de Miramar en el sexto centenario de su 

fundación”, encapçalava l’homenatge que el 1877 organitzà S. A. l’Arxiduc d’Àustria 

Lluís Salvador. Tres articles que, segons Joan Alcover, havien begut de l’única font 

coneguda fins llavors: la Vida del Beat Ramon Llull (1788) escrita en llatí pel monjo 

cistercenc P. Antoni Raimon Pascual. 

De Jeroni Rosselló, conegut com a advocat, poeta i erudit, Joan Alcover digué 

que era el patge i el “cavalier-servente de la gloria luliana”1225 i que la vena lul·lista li 

venia de nin. Tanmateix, de jove i de vell havia sabut mantenir viva aquesta passió pel 

Doctor Il·luminat. Joan Alcover, amb el color de la recança, rememorà un passatge de la 

seva infantesa en què, anant de passeig de la mà del seu pare per les murades de Palma, 

es trobaren amb l’eminent lul·lista i el seu pare li’n dibuixà el perfil intel·lectual en la 

Renaixença mallorquina. Més tard el petit Alcover el redescobrí entre els prestatges de 

casa seva, on pogué llegir els versos de Lo Joglar de Mallorca (1862). A partir d’aquest 

passatge autobiogràfic, Joan Alcover es permet reprendre així ho manifestà als 

oïdors alguns fragments de la conferència sobre Jeroni Rosselló, que havia llegit el 23 

d’abril de 1900, en ser distingit com a Fill Il·lustre de Palma. Recordà com Jeroni 

Rosselló amb justícia havia estat considerat l’encarnació del lul·lisme en la nostra illa. 

En aquest sentit, esmentà les aportacions que féu sobre Llull per a la Biblioteca lul·liana 

i la publicació de les Obres rimades. Assenyalava que els articles de la Biblioteca 

lul·liana eren un “estudio bibliográfico destinado a la Biblioteca nacional”, que havia 
                                                 
1224 Joan ALCOVER: “El lulismo en Mallorca desde mediados del siglo XIX”, OC, pàg. 579. 
1225 Ibídem, pàg. 580. 
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permès aclarir els problemes d’autoria que hom atribuïa o negava falsament a Llull. 

Segons Joan Alcover, la diligència de Rosselló es completava amb l’edició de les Obres 

rimades de Ramon Llull, publicades el 1859, que anaven companyades d’una biografia 

completa, amb il·lustracions expositives i crítiques i un glosari de veus antiquades. 

Assegurava que aquestes Obres rimades “ofrecen más alimento poético” del que la 

crítica profana podria pensar, alhora que ofereixen dades per poder conèixer de prop 

l’autor i el seu caràcter. Tots aquests estudis palesen que “el místico, el orientalista, el 

químico, el botánico, el matemático, el metafísico, el teólogo, el poeta, grandes como 

eran, estaban al servicio del misionero; y los libros eran eslabones de una inmensa 

cadena de argumentos”1226 per a la conquesta de l’ideal que predicava. Joan Alcover 

assenyalava que Jeroni Rosselló sabia conduir de manera afable el lector pels viaranys 

de Llull i li sabia mostrar els passatges més valuosos amb amorosa simpatia. Afegia que 

la malaltia interrompé la voluntat de Rosselló que s’havia proposat publicar tots els 

textos orignals de Llull. 

Joan Alcover evocava la figura de Mateu Obrador Bennàsser, l’altre lul·lista 

(també poeta, folklorista i bibliòfil), que sapigué combinar les seves dots poètiques i 

lingüístiques amb l’erudició, tot aplicant-se a l’estudi “de incunables y legajos 

polvorientos y apolillados pergaminos”1227 amb la mateixa delectació epicúria que a 

l’esplai mundà. La passió per Llull diu Alcover s’accentuà a l’edat madura, la qual 

cosa el dugué a visitar diverses biblioteques europees i arxius, com els de París, de 

Venècia, de Milà, de Munic... Assegura que Obrador consagrà els millors anys de la 

seva vida a la recopilació dels manuscrits lul·lians escampats arreu, tot desxifrant, lletra 

per lletra, els passatges més obscurs i, ploma en mà, anà copiant els enormes volums 

com un vertader monjo benedictí. Joan Alcover recorda com Obrador anà extraient tot 

un material amb el qual bastí gloses i pròlegs de les diverses obres, el darrer dels quals 

encapçalà el primer volum del magne Llibre de Contemplació, que quedà interromput 

perquè la mort li impedí continuar la tasca. Emportat per l’enyorança de l’amic que 

assistia a les tertúlies dominicals de casa seva, Joan Alcover assegura que davant la 

mort, a Mateu Obrador, només l’afligien dues coses: “dejar huérfanos a sus hijos y 

abandonar en sus comienzos la edición de las obras lulianas.”1228 

                                                 
1226 Ibídem, pàg. 581. 
1227 Ibídem, pàg. 582. 
1228 Ibídem, pàg. 583. 
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El nostre orador culminava aquest recorregut pel camp del lul·lisme amb 

l’evocació de Marcelino Menéndez y Pelayo, la imatge del qual es remuntava a les aules 

de l’Institut Balear, on l’1 de maig 1884 Joan Alcover havia escoltat dels seus llavis un 

discurs memorable sobre Ramon Llull. Amb l’entusiasme de la paraula evocada, el 

nostre poeta assegurava que aquella havia estat “una página radiante de amor, de 

lucidez, de entusiasmo, excelsa ejecutoria para Ramón Lull”1229 i per als mallorquins. 

En la ment del poeta, que girava la mirada enrere, afirmava que aquell discurs havia 

estat el resum de molts de fragments dispersos de les obres de Menéndez, que en cada 

un havia sabut encabir el pensament filosòfic de Llull i vessava saturat de la seva 

doctrina. Recordà algunes de les obres emblemàtiques de Menéndez Los heterodoxos 

espanyoles, “médula de la historia nacional”; Historia de las ideas estéticas¸ “crisol de 

todo lo escrito sobre filosofía del arte”1230; Los ensayos de crítica filosófica, els 

discursos La poesía mística i els Orígenes del criticismo y el escepticismo, així com les 

lliçons sobre els Orígenes de la novela i assegurà que en cadascun d’aquests estudis 

sempre retornava sobre el tema lul·lià per elogiar i enlairar la figura del filòsof 

mallorquí de l’Edat Mitjana. Joan Alcover recollia la visió de Menéndez, el qual havia 

situat el lul·lisme, juntament amb el vivisme de Joan Lluís Vives i el suarisme de 

Francisco Suárez, com un dels tres pilars de la filosofia espanyola, per mostrar algunes 

de les opinions que l’erudit tenia sobre Ramon Llull. Considerava l’autor de l’Ars 

Magna era una glòria filosòfica de l’Edat Mitjana, que ens va trametre el pensament 

franciscà, compilat en el Llibre de Contemplació. Joan Alcover, que a Miramar i a 

Mallorca i Ramon Llull, havia evocat la figura d’aquest egregi poeta de Lo desconhort i 

novel·lista de Blanquerna, culminava aquest recorregut pel lul·lisme perfilant els 

paratges de Miramar, on el beat havia fundat el col·legi de llengües orientals i on havia 

viscut com un ermità, tot anhelant morir en pèlag d’amor. Vist Ramon Llull per Joan 

Alcover com l’ànima de Mallorca i la seva màxima representació, el nostre orador 

s’acomiadava amb el desig vehement de difondre la seva figura i la seva obra entre la 

població, de rescatar-lo de la pols, de l’oblit, perquè, de no fer-ho així, suposaria “que se 

ha secado el alma de nuestro pueblo.”1231 

 

EL DISCURS PRESIDENCIAL DELS JOCS FLORALS DE BARCELONA DE 1916 

                                                 
1229 Ibídem, pàg. 583. 
1230 Ibídem, pàg. 583. 
1231 Ibídem, pàg. 587. 
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El 1916 fou un any turbulent per a la llengua catalana, que no sols era 

menyspreada per les màximes institucions de l’Estat espanyol, sinó que va ser 

menystenguda com a idioma d’ús en la documentació oficial i en l’educació. Alguns 

senadors de l’Estat, descontents en conèixer que la llengua catalana s’usava en 

l’administració de Catalunya, van lluitar de manera aferrissada per tal relegar-la i 

circumscriure-la als àmbits purament col·loquials.  

En aquest context desfavorable navegava la llengua catalana, quan el novembre 

de 1915 es produí un debat al Senat de l’Estat espanyol, promogut pel senador per 

Valladolid Antonio Royo Villanova. Aquest, empès per una onada de nacionalisme 

espanyol, denunciava que a la Diputació de Barcelona s’usàs el català en la 

documentació oficial, cosa que entenia com un atac a la nació espanyola. D’aquí que 

tots els esforços del senador Royo Villanova i dels membres del govern conservador de 

Dato s’encaminaren per declarar el castellà com a únic idioma oficial d’Espanya enfront 

de la defensa del català per part de la Lliga Regionalista, segons Francesc Ferrer i 

Gironès exposa a La persecució política de la llengua catalana:    

 
“Aquest debat parlamentari promogut pel senador Antonio Royo Villanova va tenir molta 

ressonància i va provocar reaccions a tot Catalunya. S’hi varen constituir comissions diverses 
que organitzaren manifestacions i actes cívics. N’és un exemple la Diada de la Llengua 
Catalana com a desgreuge de les desconsideracions que hom havia rebut de Madrid. 

Els ajuntaments també s’hi adheriren [a la Diada de la Llengua Catalna]. A Barcelona la 
minoria radical va plantejar problemes per a l’aprovació de la moció presentada per la Lliga i 
obligà a formular-ho amb un altre procediment. Finalment, Jaume Bofill i Mates va defensar-
ho en el famós ple de l’Ajuntament de Barcelona amb el seu discurs a favor de l’idioma català. 

També enviaren adhesions a la Presidència del Consell de Ministres de Madrid entitats com 
la Societat Econòmica d’Amics del País, l’Institut Català de Sant Isidre, etc. L’Ajuntament de 
Girona, en el ple del dia 3 de març de 1916, va prendre l’acord de fer les declaracions 
següents: ‘Que rinde acatamiento y adhesión a la gloriosa Lengua Catalana, estimándola 
patrimonio sagrado de nuestra tierra y parte integrante de la naturaleza social de Cataluña.’ 

Aquesta provocació de Royo Villanova va servir per a atiar el foc.”1232 
 

El dimecres dia 5 de gener de 1916 la Real Academia Española de la Lengua, 

aleshores dirigida per Antoni Maura, va celebrar una sesió ordinària en què es va 

aprovar enviar una comunicació al govern de l’Estat espanyol contra la situació 

d’abandonament de l’ús de la llengua castellana a les escoles i als centres 

d’ensenyament de Catalunya. Així, els prohoms de l’Acadèmia redactaren una carta 

adreçada al Ministre d’Instrucció Pública, en la qual li demanaven que ordenàs a tots els 

màxims responsables dels diferents centres educatius, des de la primària fins a la 
                                                 
1232 Francesc FERRER I GIRONÈS: La persecució política de la Llengua Catalana (Barcelona: Edicions 62, 
1985), pàg. 110-111. 
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universitat, “que sin contemplación ni disculpa de ningún género, que no puede 

haberlas, vigilen y hagan que se cumplan los referidos preceptos legales, único medio 

de fomentar y unificar el provechoso cultivo de nuestro idioma castellano.”1233 

Aquesta demanda de la Real Academia Española va originar que el febrer de 

1916 alguns intel·lectuals mallorquins (com Miquel Ferrà, Joan Estelrich, Salvador 

Galmés, Guillem Forteza...) redactassin una carta de protesta adreçada a Antoni Maura, 

President de l’Acadèmia, per haver signat aquesta proposta ignominiosa de bandeig de 

la llengua catalana en favor de la castellana.1234 Joan Alcover que, ben segur, també 

degué esgarrifar-se en descobrir el fet, no va firmar la carta, probablement, per l’amistat 

que, de bell antuvi, l’unia amb Antoni Maura. Tanmateix, el corcó d’aquest atac a la 

llengua, a l’ànima de Catalunya, que durà gairebé tot l’any, era ben present en el 

pensament de Joan Alcover quan hagué de redactar el discurs presidencial dels Jocs 

Florals de Barcelona d’aquell 1916.  

Aquell any de 1916 Joan Alcover, que havia estat designat el president dels Jocs 

Florals de Barcelona, no pogué assistir a la festa, que se celebrava al Palau de la Música 

Catalana, bellament ornat de flors. Fou així que aquell dia 7 de maig, atesa l’absència de 

Joan Alcover, el seu discurs va ser llegit per Lluís Marian Vidal, segons apuntà 

l’endemà La Veu de Catalunya: 

 
“La gran sala del Palau de la Música Catalana, bellament ornada amb garlandes de flors, 

presentava a l’hora de començar, l’aspecte animat i atractívol tan propi de la Gaia Festa. 
L’animació a l’entorn del típic edifici era gran. Tothom s’afanyava per guanyar un bon lloc, però 
els que no hi anaren ben dejorn, ho tingueren prou difícil. Com de tradició, les senyores eren 
obsequiades amb flors. 

A les tres, els acords de la banda municipal anuncien l’arribada de l’Ajuntament. [...] A les 3’10, 
al so de l’orgue, entra el Consistori, l’Ajuntament, la Diputació representada pels senyors 
Bastardas, Abadal, Cabot i Fages, el canonge doctor Cararach en delegació del Prelat. 

Pronunciades per l’alcalde, president, les paraules de consuetud de ‘s’obre la festa’, en Lluís 
Marian Vidal anuncia que un telegrama del President del Consistori, en Joan Alcover, participa la 
impossibilitat d’embarcar-se cap aquí, per lo qual, en nom d’ell, dóna lectura al discurs 

presidencial.”1235   
 

El lector posava veu a les paraules de Joan Alcover, escrites per a aquella ocasió, 

les quals  començaven amb el tema de la llengua materna, que aleshores era motiu de 

debat i de bandeig pel govern de l’Estat espanyol. Joan Alcover es lamentava en veure 

que la llengua era rebutjada no sols pels forans, que no la coneixien, sinó també pels 

                                                 
1233 Ibídem, pàg. 111.  
1234 Vegeu Francesc LLADÓ I ROTGER: “Joan Estelrich i Miquel Ferrà: dos intel·lectuals compromesos”, 
Miscel·lània Joan Estelrich (Mallorca: El Tall editorial, 1997), pàg. 37. 
1235 “La Festa dels Jocs Florals”, La Veu de Catalunya (8 de maig de 1916). 
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propis que, en no haver-la cultivada, no l’estimaven i adoptaven una actitud provinciana 

de menyspreu: 

 
“No una, sinó cent vegades, espurneja en les meues pàgines obscures el tema de la llengua 

materna, que manté desvel·lada fa més de seixanta anys la consciència de Catalunya. Me guardaré 
de repetir conceptes que no suposo del tot inconeguts, ja que d’altra manera no sabria com 
explicar-me quins títols m’han portat a l’honor de saludar-vos des d’aquesta gloriosa tribuna. Mes 
l’assumpte no ha envellit encara, ni és precís que incidents d’actualitat el facin reverdir perquè 
oferesca nous caires a la nostra reflexió. Hem cantada i exaltada la llengua, com era just, l’hem 
afirmada en tots els tons, com element essencial de personalització, però no l’hem estudiada gaire, 
ni hem treballat pacientment perquè el crisma de sobirania i els estels amb què el geni l’ha 
coronada representin l’efectivitat del seu imperi en totes les esferes, inclús aquelles on l’escuma 

del provincialisme sacrifica la catalanitat a una falsa cortisania de saló.”1236  
 

Joan Alcover recordava que el poble de Catalunya venia en aquest fòrum de la 

Gaia Festa dels Jocs Florals un pic a l’any per “sentir el ritme de la seua ànima”, del 

qual es proposava parlar, perquè, com també havia dit el 1903 al discurs La llengua 

materna, “el país canta per boca del poeta.” En aquesta hora sagrada Joan Alcover 

invocava “la santa poesia”, perquè encarna “el verb catalanesc”, la llengua, que és 

l’ànima immortal del poble. El poeta mallorquí, colpit per les noves ordenacions 

estatals, que relegaven la llengua catalana a l’ús familiar com una esclava a les tasques 

domèstiques, es demanava en nom de quina moral hom gosava condemnar un poble, 

com el català, per voler viure en la seva llengua, que és la màxima expressió de la seva 

personalitat. No entenia tampoc que deixar-la créixer pogués crear inquietuds entre dos 

pobles germans, entre “les consciències més geloses de l’íntima germanor entre els 

nuclis de la família hispànica.”1237  

El poeta mallorquí, cercant la captatio benevolentiae del públic assistent, recordà 

que, des del principi en què els Jocs Florals foren restaurats, s’havia acordat per 

iniciativa de Manuel Milà i Fontanals, que en fou el president, que el català havia de ser 

l’única llengua d’expressió poètica de la festa. Fou gràcies al poeta i filòleg Manuel 

Milà i Fontanals, amant tant del castellà com del català, que el Consistori es decantà per 

la llengua catalana com a única forma d’expressió literària de les composicions 

presentades als Jocs Florals. Perquè entenia que, d’altra manera, la poesia hauria quedat 

esblaimada, descolorida, i hauria perdut tota la seva personalitat. Fou així que Joan 

Alcover, en aquesta recerca per trobar un lema adient al seu discurs floralesc que 

justificàs la defensa de la llengua materna, exposà: 

                                                 
1236 Joan ALCOVER: “Discurs Presidencial en els Jocs Florals de Barcelona”, OC, pàg. 303. 
1237 Ibídem, pàg. 303. 
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“Cercant un lema per guanyar-me la vostra benvolença, que bé l’he mester, m’he recordat de 

l’hora en què els restauradors dels Jocs Florals imaginaren ‘l’ordinació de la cerimònia’. El 
president era l’autor de La poesía heroico-popular castellana, bloc fonamental del seu prestigi, 
home de seny claríssim i freda reflexió i pietat balsàmica, incapaç de dir un mot sense pesar-lo en 
les balances de l’ètica més pura. Sembla que es va discutir si havia de ser admesa la dualitat 
d’idiomes; i el bon gust, el discerniment estètic, no designis d’altra mena, feren el seu ofici. Aquell 
home que duia dins el cor Catalunya i Castella com a germanes bessones va recular amb 
repugnància davant la idea xorca de la instrucció bilingüe, que no hauria sigut castellana ni 
catalana, sinó un reflexe esblaimat de l’Acadèmia de Tolosa; i a proposta del literat excels se va 
resoldre que els Jocs Florals sols havien d’usar la nostra llengua. I, vint-i-quatre anys després, En 
Milà i Fontanals, visible ja la plenitud del temps, reconeguda per totes les consciències anc que 
fossin tan escrupoloses com la del mestre venerable, declarava lleialment: ‘Tal volta aquella 
determinació portà conseqüències majors de les que jo volia; però, parlant en veritat, no me’n sé 
penedir’. Heus aquí, doncs, el lema: ‘no me’n sé penedir’, mots senzillíssims que defineixen un 

caràcter i una psicologia i nimben la nostra renaixença de bondat lluminosa.”1238 
 

Tanmateix, malgrat que veus tan poderoses com la Real Academia Española i 

Antoni Maura defensaven la llengua castellana part damunt del català, Joan Alcover es 

manifestà amb paraules velades en contra d’aquesta onada que volia estroncar la deu 

literària encetada pels dies de la Renaixença, convertida ja en una riuada imparable 

d’aigües cabaloses. Als ulls del nostre poeta tot aquest debat era fruit d’una profunda 

incomprensió que creixia envers la personalitat i la fesomia del poble català: 

 
“En realitat, les veus que en una forma o altra bescanten l’esperit catalanesc són filles de la 

incomprensió. Incomprensió de l’ànima llevantina, incomprensió de lo que és una llengua i una 
literatura per un poble, incomprensió de que el procés històric no comença en el Decret de Nova 
Planta, incomprensió de que la Renaixença no és un acord, ni un pacte, ni un programa fabricat 
amb designis tendenciosos, sinó un fenomen natural, ‘incoercible’, superior a la voluntat dels 
catalans mateixos. Però les ombres de la incomprensió per certs indrets van aclarint-se. 
Catalunya és el centre d’atracció d’alguns que li fan justícia i d’altres que s’acosten com enemics 
i són realment satèl·lits, il·luminant-se amb l’especialitat de l’anticatalanisme, perquè la gent 
s’adoni de que existeixen. Hi ha els que senten el verí de la rivalitat de poble a poble, testimonis 
ells mateixos de la diferenciació que afirmen amb la rancúnia mentre la combaten al compàs de 
la ‘marxa de Càdiç’. Hi ha els campions de l’oficialitat, que consenten al català, tant si volem, 
enlairant-se a les excelsituds d’una nova Divina Comèdia, jamai al rètol d’un estanc. Hi ha els 
protectors externs, amics de Catalunya, però enemics... de la llengua catalana, que és com rendir 

homenatge a una personalitat a condició de que es dissolgue.”1239 
 

Un d’aquests amics de Catalunya, però enemics de la llengua catalana, a què Joan 

Alcover al·ludia en el seu discurs era Miguel de Unamuno, l’escriptor de la Generación 

del 98, que sovint havia defensat que els escriptors catalans podien ser catalanistes però 

calia que escrivissin en castellà, atès que la considerava la llengua “nacional” i la 

llengua de cultura per excel·lència. Davant el debat lingüístic entre els que defensaven 

una actitud inhibidora, que només pretén deixar fluir el curs de la llengua de manera 

                                                 
1238 Ibídem, pàg. 303-304. 
1239 Ibídem, pàg. 304. 
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espontània i natural, i els que perseguien ajustar la llengua a la normativa i a la 

correcció amb el seu ensenyament, Joan Alcover es decanta per l’estudi de la llengua i 

el seu aprenentatge, com fan tots els pobles cultes. Joan Alcover creia que per assolir la 

normalitat d’una cultura literària calia que els escriptors unissin “el verb popular i el 

verb aristocràtic”, calia que la llengua culta s’estengués dins totes les capes de la 

societat, sense “exceptuar els olimps de l’elegància mundana.” Potser, influït per la 

mentalitat noucentista, que imperava aleshores, Joan Alcover creia que la societat 

catalana encara no estava formada ni preparada per atendre reptes literaris o culturals 

més ambiciosos. Per al nostre poeta l’única via per assolir-los era la recuperació de la 

llengua culta: calia recobrar la nostra parla amb tots els seus “matisos, la musicalitat i el 

prestigi originaris”, perquè tornàs a “ser la més perfecta caracterització de la societat 

catalana, indecisa entre dues habituds, la pròpia i la manllevada.”1240  

Malgrat que feia tres anys que l’Institut d’Estudis Catalans havia aprovat les 

�ormes ortogràfiques de Pompeu Fabra, la societat catalana de 1916 encara es movia 

en la incertesa i en la vacil·lació lingüística. Davant aquest titubeig lingüístic, Joan 

Alcover creia que els escriptors podien contribuir a polir i a consolidar la fesomia 

autèntica de la llengua catalana: els poetes l’havien de cultivar exercitant la claredat en 

els seus versos, perquè la poesia genuïna només podia arribar al gran públic de lectors 

amb una claredat idiomàtica; i els gramàtics havien de restablir i de fixar “les lleis 

orgàniques de l’idioma contra el malendreç casolà i el desordre anàrquic d’escriure 

cadascú pel seu istil.”1241 Però Joan Alcover no s’aturava en la sola responsabilitat 

lingüística dels poetes i dels gramàtics, sinó que demanava la col·laboració a tots els 

estaments de la societat, com els crítics literàris i els homes de ciències, els traductors i 

els músics, els vells i els joves, els homes i les dones, per tal de restaurar la faisó de 

l’antiga llengua malmesa pel desús. Així considerava que calia acursar la distància que 

aleshores separava la llengua literària de la llengua social i que convenia “que el 

llenguatge vulgar i literari se surten a camí, equilibrant-se la naturalitat i la puresa.”1242 

Joan Alcover, impulsat per la claror del seny, advertia que, per aconseguir acostar la 

llengua culta a tota la societat, convenia estendre el seu ús als gèneres literaris de més 

abast com el teatre, la novel·la i el periodisme perquè eren els més llegits pels 

lectors catalans: 

                                                 
1240 Ibídem, pàg. 305. 
1241 Ibídem, pàg. 305. 
1242 Ibídem, pàg. 306. 
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“És en els periòdics on s’hi rep una contínua influència que poc a poc regenera la parla 

corrompuda i restitueix a la circulació mots arraconats en mala hora. És en el teatre i la novel·la on 
l’art i l’observació reconstrueixen lo que hi ha de més veritable i permanent en l’espectacle de la 
vida, on se reflexa el natural, no servilment, sinó tal com podria ser per poc que s’estilitzés segons 
la norma del seu propi caràcter. I si a totes bandes aquests retocs i aquests filtres de l’expressió 
s’imposen per exigències de l’efecte artístic, àdhuc en les obres representatives de les costums 
quotidianes, a Catalunya l’interès social se suma a l’interès literari, per accentuar la conveniència 
de certes depuracions sòbries i discretes que restaurin els matisos típics dels diàlegs i la dicció. 
Així la realitat, feelment interpretada i gradualment redimida de ressavis i degeneracions, en 
l’escena i en els llibres popularitzables, és exemple i escola d’habituds; i així la nostra societat 
rebrà de la pròpia semblança i de la pròpia veu estímuls de refinament, se trobarà a si mateixa 
polida i ben sonanta, i no voldrà desnaturalitzar-se per un concepte mal entès de la distinció i del 
bon to, i els cavallers i les dames de la hig-life, parlaran en català, única manera de sostreure’s a la 

servitud espiritual.”1243  
 

Per a Joan Alcover calia cultivar els gèneres literaris de més consum social en la 

llengua pròpia com única manera de refermar-la, polida i neta de degradacions, dins el 

cor del poble, que aleshores només la coneixia amb les impureses del registre 

col·loquial. Calia difondre la faisó de la llengua literària al costat de la llengua popular 

per assolir la plenitud lingüística de la societat catalana, que aleshores començava a 

caminar pel seu propi peu. 

Aquesta distància que separava la llengua culta de la llengua del poble també es 

produïa entre el món de la cultura i la resta de la societat, que sovint es mostrava 

indiferent davant els seus creadors o genis artístics, que, com Ramon Llull, amb la seva 

obra han fet créixer el país. Joan Alcover evocava la figura de Ramon Llull com a 

exemple d’aquesta fractura que separa aquests dos mons, que es miren amb ulls 

indiferents, perquè, malgrat haver estat el creador del català literari a l’Edat Mitjana, la 

seva obra, per aquells dies de 1916, trobava dificultats per a ser editada. Aquest fet 

segons Alcover palesava la feblesa d’una societat encara en vies de construcció, a 

la qual tots els esforços intel·lectuals i institucionals s’havien d’encaminar. Joan 

Alcover, tot fent-se ressò d’aquella voluntat noucentista que maldava per atènyer la 

Ciutat Ideal, que aleshores duien a terme intel·lectuals i polítics, s’adonava que tots 

aquests esforços queien en un desert sense trobar ressò entre la població. Així 

manifestava:  

 
“¿No és veritat que l’obra d’En Ramon Llull culmina amb opulència metropolitana en l’imperi 

de l’idioma? Doncs aquesta ideal metròpoli que alguns patricis van reconstruint amb grans 
esforços, és quasi deserta; i sense l’auxili de l’Estat, la Diputació de Balears, l’Ajuntament de 

Palma i l’Institut d’Estudis Catalans mancarien recursos per dur a terme l’edició lul·liana.”1244 

                                                 
1243 Ibídem, pàg. 306. 
1244 Ibídem, pàg. 306. 
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Joan Alcover creia que aquest afany de modernitzar la Ciutat Comtal havia de 

moure’s entre l’avenç i la tradició, el nou i el vell, perquè calia saber harmonitzar les 

antigues arrels de la nació amb els nous reptes del progrés per assolir una societat més 

cosmopolita i europea. En aquest sentit, recordava l’oda A Barcelona de Jacint 

Verdaguer, en la qual el geni de Catalunya propugnava una harmonització entre la 

tradició i la modernitat per caminar amb personalitat pròpia vers un futur millor. Així, 

Joan Alcover també creia que els fonaments per aconseguir el desenvolupament social i 

cultural de la societat catalana havien de descansar sobre la base de la llengua, que és 

“la sang viva de la pàtria”, l’ànima del poble. I per aquest motiu calia recuperar-la amb 

tot el seu esplendor, amb tota la seva gentilesa, neta de qualsevol taca aliena, digna de 

poder emmirallar una civilitat europea: 

 
“Però, ara per ara, és en la lluita pel ressorgiment, és en l’ideal artístic i literari, és en la llengua 

en primer terme, sang viva de la pàtria, on vibra i se manifesta la seua autonomia espiritual. I hem 
de polir la llengua i retornar-la curosament a la seua gentilesa, perquè sia, com li pertany, digna i 
única expressió d’una civilitat tan europea com se vulla, però autòctona, sense témer aquí dintre 

mateix estranyes competències.”1245 
 

 
JOAN ALCOVER DECLINA FORMAR PART DE LA NOVA ACADÈMIA DE LA 

LLENGUA IMPULSADA PER FRANCESC MATHEU 

 
 Francesc Matheu, que nombroses vegades s’havia pronunciat contrari a les 

�ormes ortogràfiques de Pompeu Fabra adoptades per l’Institut d’Estudis Catalans, es 

decantà dels escriptors i dels poetes noucentistes que les defensaven. A causa del refús 

que l’editor d’Ilustració Catalana sentia envers la nova normativa ortogràfica, les 

relacions amb bona part de la intel·lectualitat noucentista esdevingueren distants i 

fredes. Malgrat tot, Joan Alcover i Miquel Ferrà van col·laborar amb l’editor Francesc 

Matheu, el qual va correspondre a aquesta bona disposició del nostre autor amb un 

seguit d’invitacions en què li demanava la col·laboració a les pàgines de les revistes que 

dirigia (Ilustració Catalana i Catalana) i la participació com a mantenedor dels Jocs 

Florals de Barcelona, que organitzava i editava. 

A partir d’aleshores, la relació entre Joan Alcover i Francesc Matheu fou intensa 

i prolífica. Als ulls d’aquest editor i poeta, Joan Alcover era una ploma distingida que 

                                                 
1245 Ibídem, pàg. 307. 
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honorava les revistes i les col·leccions que editava. L’extens epistolari que ambdós es 

creuaren al llarg dels anys, des de 1908 fins a 1926, mostra tot el cabal de respecte i de 

profunda simpatia que un sentia vers l’altre, malgrat les divergències lingüístiques que 

els separaven. Perquè Joan Alcover, que de bon principi acceptà les normes de Pompeu 

Fabra, hagué de negar-se a ser membre corresponent de l’Acadèmia de la Llengua que 

Francesc Matheu volia crear per separar-se dels criteris aprovats per l’Institut d’Estudis 

Catalans.1246  

Fou així que el 16 de maig de 1915, des de Caldes de Malavella, Francesc 

Matheu proposava a Joan Alcover formar part de la nova Acadèmia de la Llengua 

Catalana, igualment com ho havia proposat a Miquel Costa, perquè ambdós en fossin 

acadèmics en representació de Mallorca: 

 
“Molt estimat amic: en nom propi i en el dels companys us escric aquestes ratlles per fer-vos 

saber lo que ja us deu haver dit Mn. Costa, que hem fundat, el passat diumenge, l’Acadèmia de la 
Llengua Catalana, que podrà tenir una quinta part d’Acadèmics fora de Barcelona, que en la 
primera reunió fou proposat Mn. Costa, i que en la segona us proposarem a vós, si no hi teniu 
inconvenient i aixís hi quedarà Mallorca representada per dos Acadèmics de Palma, a més dels que 
residesquen a Barcelona com En Picó. 

Us he de demanar amb tot empenyo que no ens negueu la vostra companyia, ja que això no 
suposa cap compromís de cap classe. Parleu-ne amb Mn. Costa i ell us podrà enterar més 
detalladament. 

Com que la segona reunió serà el dia 30, si Déu vol, us agrairem una resposta per poder dir als 
altres amics que podem comptar amb vós, com desitgem. Veureu que hi entren persones de 

distintes opinions, però totes de bona voluntat.”1247 
 

Tanmateix, Joan Alcover, conscient de l’autoritat lingüística que representava 

l’Institut d’Estudis Catalans i amant de l’harmonia per damunt dels enfrontaments, 

declinà aquest convit. Amb la voluntat ferma del qui domina les regnes i els ressorts 

d’un pensament sòlid, el 25 de maig d’aquell 1915 el poeta mallorquí s’afanyà a 

justificar la seva negativa davant l’ingenu i bondadós Francesc Matheu i els seus 

adeptes Collell, Planas i Picó Campamar, amb aquestes paraules tan clares, precises i 

contundents com elegants. Però el nostre poeta, no només es conformava a justificar la 

seva negativa, sinó que es proposava compensar aquest refús amb el compromís 

d’enviar (en tenir-los) alguns versos inèdits per a Il·lustració Catalana, fundada i 

dirigida per Matheu: 

 

                                                 
1246 Entre els impulsors de la nova Acadèmia de la Llengua hi havia, a més de Francesc Matheu, Ramon 
Miquel i Planas, mossèn Jaume Collell, Ramon Picó i Campamar i d’altres escriptors, tots ells contraris a 
les Normes Ortogràfiques publicades per l’Institut d’Estudis Catalans. Informació esmentada per Miquel 
Gayà a Contribució a l’Epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg.74, nota 2. 
1247 [ARM-JA, 300]. 
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“Molt estimat amic: Vaig rebre la seua lletra del 16 i és motiu d’amargura per mi no poder 
correspondre a l’atenció de V. i els seus companys. Jo espero que Vs. se’n faran càrrec i no 
pendran a desaire una abstenció imposada pels meus antecedents personals. 

He sigut sempre poc partidari d’Acadèmies, i molt menys de que sien introduïdes amb aquest 
nom a Catalunya. Precisament crec que una de les ventatges de la nostra restauració és redimir-
nos de l’academicisme castellà. Cada volta que s’és suscitada aquesta conversa, no he 
dissimulada la meua opinió, resoltament contrària i ben coneguda entre nosaltres. ¿Com podria 
ara prescindir-ne? Semblaria que ho sacrific tot al desig de figurar. 

Ademés, el concepte general és que existeix una lluita cada dia més emmetzinada entre dues 
corrents, i que l’Acadèmia Catalana s’organisa en competència amb l’Institut d’Estudis Catalans, 
per més que no sia aquesta l’intenció de Vs. Jo no tenc res que veure amb l’Institut, però em 
sembla que convé a Catalunya mantenir el prestigi de l’institució, i m’és impossible contribuir a 
rivalitats reals o aparents que agravin una crisi comprometedora per la solidesa d’aital prestigi. 

Ho sento molt. No’m pot esser més grata la companyia de Mossèn Collell, d’En Picó, de V. i 
d’altres amics, però, agraint de veres l’honra de que hagen pensat amb mi, no tenc més remei 
que declinar la seua invitació, lo qual, després de tot, serà fer jo mateix justícia als meus escassos 
mereixements. 

En cartes anteriors me demanava qualque cosa per l’Ilustració. No tenc ara res inèdit. Però 
més endavant ja pensaré en V. 

Son afm.  

   Joan Alcover i Maspons.”1248 
 

 
Les paraules de Joan Alcover suavitzaren l’impacte de la seva negativa, però, 

malgrat tot l’esforç esmerçat, no apalcaren el desencís adolorit que Francesc Matheu 

sentí per aquesta decisió, segons es desprèn de la carta que li envià el 18 de juny de 

1915. En aquesta, el bon editor d’Ilustració Catalana es lamentava de la desició presa 

per Joan Alcover en descobrir en les seves paraules el mateix aire de refús contra 

l’Acadèmia que surava pel món intel·lectual de l’època. I, amb paraules un xic 

adolorides, Francesc Matheu li deia: 

 
“Mon estimat amic: amb pena vaig llegir la vostra carta, plena d’aqueix ambient que alguns 

tracten de formar contra la naixent Acadèmia que no va fer mal a ningú, ni n’ha fet contra vós, i 
molt menys contra coses que tots estimam, sinó pensant sola i exclusivament en la nostra Llengua 
que ha sigut l’amor de tota la vida.   

M’és molt dolorós això que passa, no poder comptar amb alguns amics en les coses nobles i 
interessades! Pens que un dia o altre ho veureu més clar i mudareu de pensar venint a ajudar-nos a 
la feina. Mentrestant, jo no vaig presentar el vostre nom sabent la vostra resolució; però d’altres el 
presentaren en la sessió última, i el President Mn. Collell us deurà escriure abans de dur-lo a la 
votació; aixís, en vista de la contesta, la Junta pot retirar la proposta o dur-la a la Junta General. Ja 
comprendreu que l’Acadèmia no ha de voler semblar un casinet o una penya, com alguns voldrien 
que semblés. 

Deixem tristeses i misèries. 
¿I de poesia, què? ¿No teniu res per aquest assedegat que us ne demana un glop? 
Vos l’agrairia de debò aquest amic vostre que us és devot i s.s. 

       Francesc Matheu.”1249 
 

Uns mesos abans d’aquestes paraules Francesc Matheu ja li havia demanat per 

escrit que signàs una carta d’adhesió, en la qual els Mestres en Gai Saber proposaven als 

                                                 
1248 Miquel GAYÀ: Contribució a l’Epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 73-74. 
1249 [ARM-JA, 300]. 
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Jocs Florals de Barcelona llibertat ortogràfica per a les obres presentades. Tanmateix 

com hem vist, Joan Alcover declinà aquesta oferta, igualment com el 1917, enmig 

de totes les vel·leïtats i vacil·lacions lingüístiques, es decantaria de les propostes que 

Mossèn Antoni M. Alcover defensà enfront de les de l’Institut. Així, Joan Alcover es 

manifestà fins a l’extrem fidel a l’autoritat de l’Institut d’Estudis Catalans, del qual el 

1916 fou nomenat membre.  

 
 
EL DISTANCIAMENT AMB MOSSÈN ANTONI M. ALCOVER 

 
El distanciament de Joan Alcover amb Mossèn Antoni M. Alcover començà a 

iniciar-se poc temps després de la mort d’Enric Prat de la Riba, quan el filòleg 

manacorí, després de ser destituït com a President de la Secció Filològica per Josep Puig 

i Cadafalch i de nombroses topades amb l’Institut d’Estudis Catalans, decidí publicar un 

manifest contra aquesta institució. Abans, però, el bon canonge demanà parer sobre el 

manifest que havia redactat als seus grans amics Antoni Rubió i Lluch, Miquel Costa i 

Llobera, Miquel dels Sants Oliver i Joan Alcover. Tots eren membres de l’Institut ––

Joan Alcover ho era des de 1916––, tret de Miquel dels Sants Oliver que n’havia sortit 

de manera silenciosa el 1914. Tots havien llegit el manifest de Mossèn Antoni M. 

Alcover i tots aplaudiren les seves queixes, però, excepte Oliver, que li digué que no 

tenia més remei que publicar aquell escrit, els altres li desaconsellaren que sorgís a la 

llum per l’escàndol que podia provocar. 

Tanmateix, Mn. Antoni M. Alcover només escoltà la veu de Miquel dels Sants 

Oliver que l’impulsava a dur endavant la bandera esgrimida de la discrepància contra 

l’Institut, perquè el filòleg mallorquí era un grapat de brases a l’espera de poder fer 

flamarada i l’espurna que atià el foc va ser Miquel dels Sants Oliver.  

Mossèn Antoni M. Alcover, que des de 1911 fins a 1917 havia estat el president 

de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, havia topat amb múltiples 

desavinences amb alguns dels seus membres més destacats, com Pompeu Fabra. 

Aquestes desavinences venien motivades pels diferents punts de vista que ambdós 

manifestaren sobre el procés de normativització, sobre el model de llengua literària i 

sobre la confecció del nou Diccionari, que Antoni M. Alcover venia impulsant des del 

1900. Però aquestes divergències esclataren en una tempesta furibunda quan la primeria 

de l’agost de 1917 morí Enric Prat de la Riba, President de la Mancomunitat de 

Catalunya, que sabia acaronar l’esperit esquerp de Mossèn Antoni M. Alcover amb 
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belles paraules. El lingüista mallorquí, de gest enèrgic i baralladís, no trobà en Puig i 

Cadafalch, el nou President de la Mancomunitat, la paraula conciliadora que sabia 

modular Enric Prat de la Riba. Mossèn Alcover en veure que les seves propostes sobre 

la llengua literària i sobre el Diccionari no tenien ressò en la Secció Filològica de 

l’Institut, es veié abocat a un enfrontament radical amb els seus representants més 

destacats, com Pompeu Fabra. Fou així que, l’estiu de 1918, Antoni M. Alcover, cansat 

de sentir-se menystingut pels membres de la Secció Filològica, volgué fer sonar la seva 

veu, que esclatà enèrgica i furibunda en el Manifest que aparegué a les pàgines del 

Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana el 7 de juny d’aquell any en el número de 

juny-setembre. El manifest de prop de vuitanta-una pàgines contra l’Institut d’Estudis 

Catalans duia com a títol “An els Srs. Diputats del Principat i a tots els amadors de la 

Llengua Catalana”, als quals s’adreçava Mossèn Alcover amb el dard a flor de llavi. 

Amb els ànims exacerbats, Mossèn Alcover exposà en aquest manifest les seves 

queixes i acusacions principals contra els màxims representants de la Secció Filològica. 

Abans de la seva publicació com hem vist més amunt, el bon lingüista mallorquí 

llegí el seu memorial de greuges a diferents personalitats del món intel·lectual per saber 

què en pensaven i per obtenir-ne el suport, segons explica Francesc de Borja Moll a Un 

home de combat.1250 

Així quan Joan Alcover llegí l’esborrany d’aquell manifest que volia treure a la 

llum, on el bon filòleg exposava una llarga filera de queixes contra l’Institut d’Estudis 

Catalans, sentí escruixir les seves profunditats perquè endevinà que aquella torrentada 

de paraules havia de provocar una profunda escissió en el món de les lletres catalanes. 

La bona amistat que Joan Alcover sentia per Mossèn Antoni M. Alcover li féu escriure 

una lletra, redactada en termes molt cordials, però amb gran franquesa, per tal de frenar 

aquella envestida que podia causar un terrabastall irreparable. I així el nostre poeta 

començà a redactar aquestes paraules dissuasives que deixà tancades en el calaix i que 

més tard arribaren corregides a les mans del seu destinatari, perquè Joan Alcover, que 

temia la flama enutjada del canonge manacorí, volia evitar un conflicte que donaria ales 

                                                 
1250 Mossèn Alcover “l’havia mostrat i n’havia consultat la conveniència [de publicar-lo] als seus grans 
amics Joan Alcover, Mn. Costa i Llobera, Miquel S. Oliver i Antoni Rubió i Lluch. Tots quatre li donaren 
la raó, però quant a l’oportunitat de publicar el Manifest no hi hagué unanimitat de parers. Els dos primers 
l’hi desaconsellaren (encara que regoneixien que no era un escrit violent); N’Oliver li digué que no tenia 
altre remei que publicar-lo; i el Dr. Rubió li digué que seria millor que se n’anàs silenciosament de 
l’Institut, com havia fet En Miquel S. Oliver. Mossèn Alcover, naturalment, seguí el consell del qui li 
aplaudia la publicació. El seu temperament combatiu no li permetia fer altra cosa.”  Vegeu: Francesc de 
Borja MOLL: Un home de combat (Mossèn Alcover) (Palma: Editorial Moll, 1981), pàg. 182-185. 
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als anticatalanistes. Amb aquestes paraules, Joan Alcover intentava frenar l’embranzida 

virulenta que Mossèn Antoni Maria Alcover es proposava dur a terme contra l’Institut, 

perquè, de fer-ho, havia de perjudicar la llengua i els seus defensors: 

 
“Benvolgut amic: he llegides les pàgines que vostè m’ha deixades avui matí, apuntant al marge les 

observacions més essencials. 
Però si vostè ho reflexiona, crec que tals observacions seran excusades, i que vostè desistirà de 

publicar el manifest. 
Els devers d’amistat són per mi casi religiosos; per això li he de parlar amb tota franquesa. 
Vostè ha estat fins ara l’apòstol més fervent, casi l’únic de l’esperit catalanesc a Mallorca. 
Doncs bé, el seu manifest sols servirà per donar greix als inimics de la causa catalana, i serà en 

mans d’ells una arma verinosa contra l’Institut i contra els alts interessos que l’Institut representa. 
Lo procedent era, si vostè va descobrir irregularitats, afanyar-se per posar-hi remei, i en el cas de 

no conseguir-ho, presentar la seva renúncia. Sols així salvava la seva responsabilitat. Però seguir 
essent membre de l’Institut, a despit de cròniques desavenències, i llavors desprestigiar-lo des de fora 
i convertir-se en acusador públic dels companys, això serà un escàndol que comprometrà el prestigi 
de tots, sense excepció del de vostè mateix. 

Sols els filisteus i els anticatalanistes en gaudiran. 
No dubti que el meu consell és inspirat per l’invariable afecte de son afm. 

[Joan Alcover]”1251 
 

Al cap de pocs dies, el 22 de setembre de 1918, Mossèn Antoni M. Alcover, que 

havia tornat del seu viatge filològic per terres de València i de Catalunya, va escriure 

aquesta carta a Joan Alcover, en la qual li manifestava el neguit per haver sabut per altri 

que corria la veu que Joan Alcover, erigit “Cap del Partit Catalanista”, li havia prohibit 

publicar el Manifest contra l’Institut d’Estudis Catalans i, atès que no l’havia obeït, li 

havia declarat la guerra. Tanmateix, el canonge filòleg sabia que tal rumor no era cert ni 

ho podia ser, perquè Joan Alcover, amb bon seny, només li havia aconsellat de no 

publicar tal Manifest i, d’altra banda, sabia que aquesta actitud agressiva no s’avenia 

amb el posat elegant i noble del nostre poeta: 

 
“Amic estimat: tornant de la meva eixida per València i Catalunya molt encoratjat contra els 

de l’Institut, coratge que m’han donat a tots els punts de Catalunya visitats i els amics dels altres 
punts que m’han escrit, m’enter per conducte d’unes veus que alguns catalanitzants fan córrer per 
aquí. Lo Reverend Rector de Llucmajor me digué que una persona tan respectable com lo M. Rd. 
P. Provincial dels Terciaris Regulars de Sant Francesc li havia contat que corria la veu de que vostè 
com a Cap del Partit Catalanista m’havia prohibit que publicàs mon Manifest contra l’Institut, i 
que, en vista de que jo l’havia desobeït, vostè havia passat en el Partit lo mot d’orde de: ¡Guerra a 
Mossèn Alcover! Massa sé que no és ver que vostè me prohibís tal publicació. Com amic 
m’aconsellà que no ho publicàs, però jo li doní les raons que tenia per publicar-ho i vostè callà. Jo 
que crec conèixer una mica la manera d’esser de vostè, consider inverosímil que vostè haja llançat 
entre sos amics el mot d’orde de: ¡Guerra a Mossèn Alcover! Però jo esper de la cavallerositat i 
amistat de vostè que me diga que no ha llançat contra mi tal mot d’orde. 

El dia del Sant Nom de Maria estava jo en exercicis tancat dins la Real, i no poguí enviar 

targeta de molts d’anys a la seva senyora. La hi diga que fonc això.”1252 

                                                 
1251 Esborrany que es troba a l’ARM-JA, 60. L’original no figura a l’Arxiu Alcover-Moll, per la qual cosa 
suposam que Joan Alcover, per motius de prudència, no envià aquesta carta a Mn. Antoni Mª Alcover. 
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Ben aviat Joan Alcover, en haver llegit aquesta missiva d’Antoni M. Alcover, 

s’afanyà a escriure al canonge exaltat per desfer el malentès i l’error en què havia caigut 

per culpa dels mots imprudents que veus amigues d’escalfar conflictes i d’embullar la 

troca havien fet volar. El 5 d’octubre de 1918, quan Joan Alcover tot just acabava 

d’arribar de Múrcia, on havia acompanyat el seu fill Pau a examinar-se, descobrí amb 

gran pesar la lletra del canonge i s’afanyà a aclarir els punts foscos que l’acusaven de 

prendre partit contra ell. Amb la ploma clara i concisa, escriví aquestes ratlles plenes 

d’amarga sabor a Antoni M. Alcover, en què es defensava d’aquestes acusacions, que 

considerava infantils i absurdes: 

 
“Estimat amic: dia 12 de setembre me’n vaig anar a Múrcia amb el meu fill Pau, que s’havia 

d’examinar. Allà caigué malalt i l’he tengut vuit dies en el llit fins dimecres que poguérem partir 

cap aquí, sense que estàs encara curat del tot. Avui som1253 arribats, i em trob amb la lletra de 

vostè1254. 
Aquí té la resposta, franca i lleial com sempre: 1r. Aquest Revd. P. Provincial dels Terciaris 

serà tan respectable com vostè vulgui, però deu tenir poques feines1255 i un excés d’infantil 
credulitat per recollir veus absurdes del carrer. 2n. Jo no som ni vull esser cap del partit 
catalanista ni he tractat mai de fer-li la competència a vostè ni a ningú en tal concepte, ni li vaig 
prohibir publicar el Manifest ni tenc facultats per tal prohibició, ni he donat mots d’ordre, ni 
aquests que vostè anomena catalanitzants (sens dubte més acostats a vostè que a mi, si el 
catalanisme de vostè no ha naufragat a la Secció Filològica) m’haurien reconeguda una autoritat 

que jo no pretenc ni vull assumir, ni em propòs alçar bandera1256 ni si l’alçàs escolliria un lema 
tan impropi del meu bon gust com aquest de Guerra a Mossèn Alcover. 3r. Estant vostè més 
obligat que el P. Provincial a conèixer-me no podria acollir com a verosímils semblants 
paparruches [sic]. 4º. No he parlat d’aquest assumpto més que amb algun amic íntim, com En 
Miquel Costa, en els mateixos termes que vaig respondre a la consulta de vostè; i si em resolgués 
a parlar-ne en públic no seria com a cap de colla, sinó pel meu compte i en defensa pròpia, cas 

de que qualque al·lusió1257 intolerable ho fes necessari, perquè no he fet vot d’aguantar 
passivament acomeses directes ni indirectes. 

En tot això no hi ha més sinó la disconformitat que li vaig manifestar i en la qual persistesc. Jo 
no tenc dret a excomunicar ningú, i manco vostè, però sí el de tenir opinions, perfectament 
compatibles amb l’amistat que ens uneix. Si aquesta amistat m’ho permetés, jo li diria que vostè 

quan pren un camí no veu amb bons ulls que els vells companys no el segueixin.1258 Diu vostè 

                                                                                                                                               
1252 Tarja de Mn. Antoni Mª Alcover a Joan Alcover i Maspons, datada a Ciutat de Mallorca, el 22 de 
setembre de 1918 [ARM-JA, 60]. 
1253 Joan Alcover: l’esborrany de la carta presenta la forma “hem” tatxada, la qual és substituïda per 
“som”, més habitual en el parlar de Mallorca de principis de segle. 
1254 En l’esborrany d’aquesta carta apareix tatxat el sintagma “em sorprèn desagradablement” que fa 
referència a la lletra  que Mn. Alcover li ha tramès. Aquest canvi evidencia l’enuig que li provocà 
inicialment la recepció d’aquesta carta. Joan Alcover, guiat pel seny, per l’elegància i pel bon gust, 
elimina aquestes paraules que potser podrien esser un motiu de fricció i la possibilitat de ferir l’orgull del 
canonge. 
1255 En l’esborrany trobam ratllat la frase: “ja que s’ocupa en recullir i trametre veus absurdes”.  
1256 En l’esborrany apareix ratllat els mots: “contra vostè”. 
1257 En l’esborrany de la carta apareix tatxat el complement del nom: “de vostè o d’algun altre”. 
1258 Joan Alcover en el seu esborrany va suprimir una sèrie de frases que palesen la solidesa de seu criteri  
i la  independència de pensament, potser perquè les devia considerar excessivament dures: “Diu que la 
majoria de València, Catalunya, Balears, etc. estan en vostè, tot li sia enhorabona. Jo, anc que tot sol (no 
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que a Catalunya, València, Balears, etc., nombroses veus l’encoratgen. Essent així, no li fa cap 
falta en el plet d’ara la meva modesta companyia. A mi la soledat no em preocupa ni la cosa en 
si mateixa me dóna mal de cap. Lo únic que em doldria molt seria que vostè dubtés de la meva 
sinceritat i el meu afecte. 

La meva muller aprecia molt el seu record amb motiu del Sant Nom de Maria. 
 Son afm. 

Joan Alcover i Maspons.”1259 
 

Malgrat que Antoni M. Alcover endevinava que les paraules enverinades que veus 

malèvoles posaven en boca de Joan Alcover eren inversemblants i no tenien cabuda en 

el seu esperit noble, defensava la dignitat i l’honestedat del transmissor d’aquesta 

notícia que acusava Joan Alcover de trair-lo. Assegurava el filòleg manacorí en la carta 

del 6 d’octubre de 1918 que el seu catalanisme no havia naufragat, que la seva posició 

es distanciava el catalanisme que defensaven Josep Carner i els prohoms de La Veu de 

Catalunya, atès que entenia que menystenien les opinions i el pensament dels 

mallorquins, i que si aquesta actitud que endevinava tenyida d’una certa supèrbia, era 

l’emblema del catalanisme, ell que s’havia desfet per la llengua i la cultura catalanes, 

estava decidit a abandonar-lo. Assegurava el canonge ofès per tots els prohoms de 

l’Institut que estava convençut del bon camí que havia pres, obligat per les 

circumstàncies, però que respectava la llibertat que Joan Alcover havia adoptat de no 

seguir-lo. Amb el desig de guanyar-se la voluntat de Joan Alcover, el canonge de 

Manacor adduïa l’actitud malèvola d’alguns prohoms que havien usat el nom del poeta 

per deslegitimar la resolució dràstica que havia pres contra l’Institut. Mossèn Alcover es 

refermava en la seva posició intransigent contra la Secció Filològica de l’Institut tot 

adduint el suport de nombrosos filòlegs estrangers així com l’adhesió de la gent de tot el 

territori de parla catalana que havia consultat sobre l’obra del Diccionari de la Llengua 

Catalana. I, encara que deia que estimava molt la companyia i el suport de Joan 

Alcover, ateses les circumstàncies, preferia quedar sol davant tan magna obra. Així, 

malgrat totes aquestes divergències de pensament i d’actitud, Mossèn Alcover 

confessava la satisfacció de sentir la flama de l’afecte i l’amistat de Joan Alcover que 

desitjava mantenir encesa enllà del temps. Amb l’ímpetu desbordat de la seva ploma, el 

6 d’octubre de 1918 Mossèn Alcover va respondre a Joan Alcover amb aquestes 

paraules: 

 

                                                                                                                                               
em fa falta la companyia) seguiré pensant lo mateix, sens perjui de respectar lo que vostè i altres pensin 
fins que em convenci de que vaig errat.” 
1259 A l’original, conservat a l’Arxiu Alcover Moll, a dalt hi ha escrit de la mà de Mn. Alcover: “Alcover 
(J.) Contestada 6 octubre, 918”. Hi ha un esborrany d’aquesta carta a l’ARM-JA, 60, amb correccions de 
la mà de Joan Alcover, que hem  anotat en les notes. 



 762 

“Amic estimat: rebuda la seva amable d’ahir, contest, agraint-la-hi de cor, lo següent: 1.- 
Estiga segur que el Molt Reverend P. Provincial dels Franciscans és ben respectable i que no se 
dedica a ‘recollir veus del carrer’. Lo que ell digui al Rector de Llucmajor, és segur que la hi 
anaren a contar certs catalanitzants, interessats en fer-me mal a mi amb lo nom respectabilíssim de 
vostè. Lo P. Provincial és un bon amic meu i respecta i aprecia molt vostè, i per això confià a un 
altre amic, lo Rector de Llucmajor, aquelles veus que li arribaren i que feien córrer els al·ludits 
catalanitzants.  

2.- El meu catalanisme, D. Joan, no ha naufragat enlloc, entès així com jo l’he professat 
sempre; així com resulta que el professen certs catalanitzants de per aquí, que no passen de xotets 
de cordeta de La Veu i d’En Carner i se fan trons de la causa de la llengua catalana, que La Veu i 
En Carner escopetegen de la manera més indigna; entès el catalanisme així, en renec, l’abomín. 
Precisament perquè jo m’he dit català tant i tant, necessit explicar bé en quin sentit som català i 
catalanista i en quin sentit no ho som, per evitar confusions, per deixar les coses ben aclarides. 

3.- Quan jo seguesc un camí, és perquè el consider bo, i per lo mateix m’agradaria que tots 
mos companys m’hi seguissen. Si no m’hi segueixen, naturalment me sap greu, però respect llur 
llibertat i no les faç cap retret. ¿Sap vostè que jo l’haja censurat a vostè perquè no me segueix en 
l’actitud que he haguda de prendre contra l’Institut? Aquells catalanitzants que li deia han abusat 
del nom de vostè per ferir-me en lo més viu. No són sols les veus que arribaren en el P. Provincial, 
les que feren córrer de vostè respecte de mi. Una altra persona molt respectable, molt acostada a mi 
i que respecta molt vostè, m’assegurà per cosa certa que tals catalanitzants contaven a un qui ho 
volia sentir que vostè, havent-li demanat que hi havia que fer amb lo meu Manifest contra 
l’Institut, vostè havia contestat que ‘no n’havien de fer gens de cas i seguir endavant com si no 
hagués succeït res.’ Si vostè vertaderament hagués dit això, jo em consideraria ofès, li som franc. 
Però jo no ho vaig voler aclarir, preferint creure que vostè no havia dit tal cosa. Ara com m’arribà 
lo altre del P. Provincial, creguí que convenia posar-ho en clar. 
 4.- Molt valen per mi els testimonis i manifestacions d’adhesió i d’encoratjament que he rebudes 
durant la meva llarga eixida pel reialme de València i Catalunya occidental i central. En això hi ha 
que afegir les cartes de sis professors de filologia d’Itàlia, Suïssa i d’Inglaterra, que m’escriuen 
posant-se resoltament en el meu costat i contra l’Institut, cinc d’ells sense jo haver-los demanat el 
llur parer. Tot això bé pot creure que m’afalaga i m’encoratge fort; però no basta ni d’un tros per 
considerar que ‘no em fa cap falta la companyia’ de vostè, que per mi val mílies. Sols me pot 
aconhortar d’aqueixa falta el pensar que la causa de la Llengua Catalana i de l’Obra del Diccionari 
i de la Gramàtica són les que m’han mogut a publicar el Manifest i alçar la veu contra la Secció 
Filològica per la convicció que tenc de que avui per avui és l’inimic [sic] més gros que té la 
Llengua Catalana, l’inimic més gros que té avui per avui l’Obra del Diccionari. Sí, D. Joan! Jo per 
defensar aqueixa causa, consentiria a romandre tot sol en el món. 
5.- Finalment, D. Joan: no havia mester la seva carta per estar convençut de la sinceritat i afecte de 
vostè; però estic contentíssim de que tal carta me confirm la convicció que en tenc fa tants d’anys. 
Per part meva la divergència en l’apreciació de les coses opinables no ha de pertocar en res ni per 
res la bona amistat i l’afecte coral que fa tants d’anys ens uneix i que ha de durar fins a l’altra 

vida.”1260 
 
 Però el canonge no va complir la promesa que havia fet al nostre poeta i la bona 

amistat que havien congriat al llarg de tants d’anys es va veure trencada de nou per la 

rauxa incontinent de Mossèn Alcover que, en veure’s apartat de la Comissió Editora 

Lul·liana, inicià una actitud agressiva contra Joan Alcover i altres membres de la 

Comissió.  

Tot aquest entramat de mals entesos s’inicià el 15 d’octubre de 1919, quan es va 

reunir la Comissió Editora Lul·liana, de la qual Joan Alcover, juntament amb Miquel 

Costa i Llobera, formava part. Mossèn Antoni M. Alcover, que era el president de la 

Comissió Editora Lul·liana, no va veure amb bons ulls l’acord que aquell dia van 

                                                 
1260 [ARM-JA, 60]. 
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prendre a instàncies de  Salvador Galmés, que era el director de l’edició de les obres de 

Ramon Llull.  

 Era el principi de la ruptura de Mossèn Alcover amb el poeta Joan Alcover, la 

qual venia atiada per la disputa que el canonge manacorí feia poc havia tengut amb els 

membres de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. La polèmica havia 

obligat els intel·lectuals mallorquins a posicionar-se a favor o en contra de l’Institut, a 

decantar-se en un sentit o altre. L’esperit intransigent i combatiu de Mossèn Alcover 

deixava els seus amics mallorquins en un carreró sense sortida i els obligava a triar 

sense cap vacil·lació. Mes la prudència, que obligava Joan Alcover a mantenir-se al 

marge d’aquesta polèmica, fou entesa o interpretada pel filòleg manacorí com una 

declaració de guerra i com un atac a la seva persona.  

La disputa amb la Secció Filològica fou la baula que encadenà noves crispacions 

amb tot el que la mà exaltada del canonge remenava. L’esperit baralladís de Mossèn 

Alcover havia enrarit l’ambient i arribà fins a la Comissió Editora Lul·liana, que ell 

presidia des de 1900. Per aquelles saors, la Comissió, que duia a terme l’edició de les 

Obres de Ramon Llull, es veié paralitzada perquè no havia rebut la subvenció que el 

Govern hi destinava ni tampoc les que donaven la Diputació de Barcelona i l’Institut 

d’Estudis Catalans, segurament a causa de les bregues amb Mossèn Antoni M. Alcover.  

Joan Alcover, que juntament amb Miquel Costa, Gabriel Llabrés, Salvador 

Galmés, Miquel Ferrer i Mn. Alcover, formava part d’aquesta Comissió, topà altre pic 

amb l’actitud intransigent de Mossèn Antoni M. Alcover, quan el canonge descobrí la 

nova resolució que havia pres la Comissió Editora Lul·liana. L’acord sorgit de la reunió 

que s’havia celebrat el 15 d’octubre de 1919, a les vuit del vespre, a casa de Joan 

Alcover a instàncies de Salvador Galmés, fou mal rebut per Antoni M. Alcover, 

president de la Comissió, que no volgué assistir a la sessió. Aquell dia d’octubre a 

l’ombra de la Seu, al carrer de Sant Alonso, número 60, es van reunir Joan Alcover, 

Miquel Costa i Llobera, Gabriel Llabrés i Salvador Galmés i acordaren la dissolució de 

la Comissió Editora Lul·liana i el desig de passar tots els papers de l’edició de les obres 

de Ramon Llull a Salvador Galmés perquè en continuàs l’edició.1261 Aquesta decisió 

                                                 
1261 Acta de la Comissió Editora Lul·liana, celebrada a casa de Joan Alcover, en la qual s’acordà la 
dissolució de la mencionada Comissió, sense l’assistència del seu president Antoni M. Alcover: “A la 
ciutat de Palma de Mallorca, el dia 17 d’octubre de 1919, reunits D. Miquel Costa i Llobera, D. Gabriel 
Llabrés, D. Joan Alcover i D. Salvador Galmés, vocals de la Comissió editora de les obres de Ramon 
Lull, en junta convocada a instàncies del vocal-secretari Sr. Galmés, aquest manifestà que el President D. 
Antoni M.ª Alcover i l’Administrador D. Miquel Ferrer, tenien coneixement de la reunió, havent fet a 
sebre el segon, que no podia assistir-hi per haver d’esser fora de Ciutat; i afegí el Sr. Galmés que el dia 12 
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provocà les reticències i el malestar de Mn. Alcover, que actuà contra Salvador Galmés 

per via eclesiàstica i contra Miquel Ferrà i Joan Alcover per via discursiva i pamfletària 

des de les pàgines del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana i a les pàgines 

d’alguns periòdics mallorquins. 

La tardor de 1921 Lluís Nicolau D’Olwer, juntament amb alguns prohoms de les 

lletres catalanes, promovien celebrar un segon Congrés de la Llengua Catalana per 

“estudiar-ne l’estat actual i les possibilitats d’expansió.”1262 Pensava que, atès que el 

Primer s’havia celebrat a Barcelona el 1906, ara el lloc triat per dur a terme aquest 

segon Congrés podria ser Mallorca i que Joan Alcover el presidís per l’amor que al llarg 

dels anys havia demostrat a la llengua i a la fraternitat entre mallorquins i catalans. El 

26 de setembre Nicolau d’Olwer escrivia a Joan Alcover per assabentar-lo del projectat 

congrés i per demanar-li parer sobre els temors que la figura de Mn. Alcover els 

inspirava tant si hi participava com si l’apartaven: 

 
“Ja el supòs enterat del projecte que tenim de reunir un ‘Congrés de la llengua catalana’, a 

l’únic objecte d’estudiar-ne l’estat actual i les possibilitats d’expansió. Tot d’una va semblar-nos 
que el lloc més avinent pel Congrés seria Mallorca, a la qual volem retre demés l’homenatge 
d’oferir-li la Presidència en la persona de vostè. Sapigut l’amor de sempre a la nostra llengua i la 
simpatia a tot acte de confraternitat entre mallorquins i catalans, no dubtem que vostè ens farà 
l’honor d’acceptar la nostra designació unànim. 

Abans però de fer públic que el Congrés es reunirà a Mallorca, necessito el parer de vostè 
sobre una qüestió. És evident que nosaltres no podem fer-hi entrar a Mn. Alcover: ni que fos en 
un lloc purament honorari pordria estar-se de dir coses impròpies. Però deixar-lo fora, pot 
perjudicar el Congrés? Té ell amics que puguin fer-nos el buid? té premsa? Que després ens 
ataqui des del Bolletí, no hi fa res  segurament fins serà divertit; però durant el Congrés i en la 

                                                                                                                                               
prop passat, havia escrita a D. Antoni M.ª Alcover la següent petició: "En Salvador Galmés i Sanxo 
saluda al M. Il·lm. Sr. D. Antoni Mª. Alcover, i com a President de la Comissió editora de les obres del 
Bt. Ramon Lull, li prega que convoqui aquesta Comissió per tractar i resoldre en definitiva lo que s’haja 
de fer; car la suspensió indefinida de l’edició no està acordada per la Comissió, i me resulta perjudicial a 
mi, sense benefici, al meu entendre, per l’Edició..."; i que D. Antoni Mª. Alcover a l’endemà dia 13 
contestà: "Salvador! Cap necessitat tenc jo de convocar la Comissió Editora. Mentre no m’hi facen 
intervenir a mi, feis lo que vulgueu amb tal Comissió i baix de la vostra exclusiva responsabilitat...". I que 
en vista de tal resposta, havia considerat urgent que els vocals de la Comissió editora deliberassin i 
prenguessin la determinació que els semblàs oportuna i adequada a les circumstàncies. — Els quatre 
vocals reunits entenen, que el llarg temps transcorregut sense que la Comissió editora funcioni ni sia 
convocada, i el propòsit de no convocar-la revelat pel senyor President, fan d’ella un organisme que no té 
objecte ni personalitat efectiva, i per lo tant, acorden per unanimitat: 1.er Que el vocal-secretari D. 
Salvador Galmés se faci càrrec de les existències de volums publicats i no venuts, dels papers i material 
que pertanyen a la Comissió, i de tot l’actiu i passiu, gestionant i prenent les mides necessàries per 
l’efectivitat, tant dels drets com de les obligacions que pugui haver-hi pendents; 2.on Donar per dissolta 
des d’ara la Comissió editora, renunciant tots, els càrrecs respectius; i 3.er que el mateix Sr. Galmés posi 
aquests acords en coneixement de D. Antoni M.ª Alcover i de D. Miquel Ferrer. == I perquè constin les 
resolucions preses, s’estén aquesta acta que firmen els nomenats senyors D. Joan Alcover, D. Miquel 
Costa, D. Gabriel Llabrés i D. Salvador Galmés. == Gabriel Llabrés == Joan Alcover == Miquel Costa 
== Salvador Galmés.” Salvador GALMÉS i SANXO: Obres Completes, vol. IV (Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat i Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, 2001), pàg. 293-294. 
1262 Apud Josep MASSOT I MUNTANER: Llengua, Literatura i Societat a la Mallorca Contemporània, op. 
cit., pàg. 63. 
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seva preparació, què? Això és el que esper el que vostè em dirà, i al parer de vostè supeditem 
tota resolució. [...] 

P.S. Concretant: El Congrés a Mallorca amb Mn. Alcover és impossible; i sense, què?”1263 
 
 Joan Alcover també temia que els estirabots de Mossèn Antoni M. Alcover, que 

d’ençà de la ruptura amb l’Institut d’Estudis Catalans prodigava a tort i a dret contra els 

defensors de la normativa fabriana i contra els partidaris de la Secció Filològica, fessin 

malbé aquest esdeveniment lingüístic i cultural. L’endemà, el 27 de setembre de 1921, 

manifestà aquests temors a Miquel Ferrà, car era coneguda la virulència que el canonge 

esmerçava en els seus Manifests contra l’Institut d’Estudis Catalans. Tanmateix, segons 

deia a Miquel Ferrà, creia que no el podien excloure de manera deliberada d’aquest 

projectat congrés, atès que tenia una llarga experiència filològica i que havia estat 

l’ànima del Primer Congrés, que tants d’èxits havia despertat entre la societat catalana i 

els romanistes europeus de l’època. Advertia del perill de fer un congrés que, si sortia 

malament, sense la presència de Mn. Alcover, aquest en faria una bandera a favor seu; i, 

d’altra banda, realitzar aquest congrés implicava, de totes totes, parlar de les 

divergències que llavors bategaven amb força en el si del procés de normativització de 

la llengua:  

 
 “Del projectat Congrés de la Llengua no en tenia més notícia que la publicada per algun diari. 
 Convé limitar la intervenció de don Antoni Maria, però no seria bona tàctica excluir-lo en 
absolut. 
 Importa molt una encertada organització; pensar en el programa, el lloc de les sessions, els 
recursos, la concurrència possible, en un mot, madurar el projecte i no llançar-se a l’execució sense 
garanties de que no serà indigne del primer. Ja sap vostè que aquest va ser molt animat per 
l’abundància i varietat de congressistes il·lustres, espanyols i estrangers, per la calor que va irradiar 
fora dels nuclis literaris, per les solemnitats que a l’entorn d’ell se celebraren, i àdhuc per 
l’amplitud dels medis pecuniaris, mercès a les nombroses quotes dels inscrits. Si el d’ara resultés 
pobre, D. Antoni Maria podria alabar-se del contrast amb el Congrés de Barcelona que ell va 
iniciar amb èxit positiu. 
 No sé fins a quin punt és oportú fer cas omís de les lluites filològiques que estan a l’ordre del dia. 
Si a un congrés de la llengua no es parla de les qüestions palpitants que caracteritzen l’actualitat 
¿de què es parlarà? És clar que no ha de ser el congrés d’un partit contra l’altre, i per això 
convendria que totes les opinions hi estessin representades, no per aconseguir una absoluta 
harmonia gramatical, impossible per ara, sinó per restablir el tracte interromput per una hostilitat 
sectària i una absurda afectació de menyspreu que fins enverina les relacions socials. 
 Cal tenir en compte la significació patriòtica de la llengua, però ni aquest tema, ja molt gastat, ha 
de ser l’únic ni ha de donar lloc a repetició de tòpics que ja han perdut el seu interès entre els 
mateixos catalanistes. No és que jo cregui que el Congrés s’ha de tancar dins el regionalismo bien 
entendido, però tampoc ha de parèixer un pretexte per fer crua propaganda nacionalista. La llengua 
per si mateixa té prou trascendència política; no és necessari retreure contínuament aquesta 
trascendència, insistint en fórmules declamatòries. Tot això vol dir que ha de presidir un criteri de 
dignitat, de mesura, d’afirmació i d’estudi conciençut. 

 No sé si m’explic; vostè prou que m’entendrà.”1264 

                                                 
1263 Carta de Lluís Nicolau D’Olwer de 26 de setembre de 1921 a Joan Alcover, reproduïda per Josep 
MASSOT I MUNTANER: Llengua, Literatura i Societat a la Mallorca Contemporània, op. cit., pàg. 74. 
1264 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 721. 
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 Joan Alcover, que llavors encara estiuejava a Gènova, rebé amb retard la lletra de 

Nicolau d’Olwer i no li contestà fins el dia 2 d’octubre de 1921. En aquesta carta, Joan 

Alcover renunciava a la presidència per motius professionals i personals i aconsellava 

atorgar la presidència a un català, si el congrés s’havia de celebrar a Mallorca, 

igualment com el 1906 que havia tengut lloc a Barcelona i havia estat presidit per un 

mallorquí. En qualsevol cas, pensava que els pros i els contres sobre la figura i la 

participació de Mn. Antoni M. Alcover era una qüestió que havien de resoldre els 

organitzadors del projectat congrés. Joan Alcover advertia Nicolau d’Olwer sobre els 

possibles esdeveniments amb visió afinada i prudent: 

 
“En resum, opino que en les actuals circumstàncies, és prudent no guaitar gaire al marge 

polític del assumpte. La llengua té intrínsecament prou virtualitat patriòtica, perquè sia necessari 
retreurer-la.  

M’honra molt l’idea d’oferir-me la presidència, però, cregui’m, no som el més indicat. El meu 
ofici m’imposa una certa parsimònia, i per més que convé la moderació, no ha de ser tampoc tan 
extremada que les notes vibrants semblin desafinacions. Jo representaria un equilibri que pot ser 
no seria compartit. Així com el primer Congrés, celebrat a Barcelona, va ser presidit per un 
mallorquí ¿per què el president del de Mallorca no ha de ser un català (Rubió i Lluch, Nicolau 
d’Olwer, Ruyra...)? 

La qüestió de D. Antoni Maria, no deixa d’oferir dificultats. Oferir-li llocs de distinció, de cap 
manera. Però excluir-lo en absolut, tenc por que ho censuressin no ja els seus devots (que són 
poquíssims) sinó els neutres. Supòs que seran repartides nombroses invitacions per nodrir la 
llista de congressistes. No enviar-ne a D. Antoni Maria, tem que seria una omissió massa 
significativa. 

Aquest és un punt sobre el qual Vs. han de reflexionar. Jo, per part meua, no m’atreveixo a 

decidir.”1265 
 

El 23 de novembre Nicolau d’Olwer s’afanyà a donar una resposta als consells 

suggerits per Joan Alcover. Assegurava que el congrés de la llengua no tenia cap 

finalitat política, sinó que l’objectiu que es proposaven era “concretar en l’estat legal 

actual tot l’expandiment que pot tenir la llengua.”1266 D’Olwer, com a president de la 

comissió organitzadora, li envià el programa del Congrés de la Llengua Catalana i 

insistí per fer tombar la voluntat Joan Alcover perquè acceptàs la presidència, car 

entenia que a Mallorca no hi havia altre prohom de més alt prestigi que pogués ocupar-

la. D’altra banda, li demanava si creia que el problema de Mn. Alcover se solucionava 

convidant només les autoritats, la qual cosa obria la porta per poder convidar els 

participants de manera més lliure, sense sentir-se coaccionats per ningú.  

                                                 
1265 Carta de Joan Alcover a Lluís Nicolau d’Olwer de dia 2 d’octubre de 1921, reproduïda per Josep 
MASSOT I MUNTANER: Llengua, Literatura i Societat a la Mallorca Contemporània, op. cit., pàg.75. 
1266 Carta del 23 de novembre de Nicolau d’Olwer a Joan Alcover, reproduïda per Josep MASSOT I 

MUNTANER: Llengua, Literatura i Societat a la Mallorca Contemporània, op. cit., pàg. 76. 
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A Joan Alcover, en la carta del 6 de desembre de 1921, tot li va semblar encertat i 

de bon to, excepte que ell presidís el congrés. El nostre poeta, encara que se sentia 

afalagat, es mantengué ferm en la seva determinació de no acceptar la presidència i 

al·ludí motius personals i professionals que coartaven la seva llibertat de moviments, 

cosa que comparava amb la castració dels eunucs: 

 
“Benvolgut amic: vaig rebre la seua lletra, amb el projecte de circular que trobo encertada. 

Igualment em sembla bé la seua indicació respecte de D. Antoni Maria. 
En quant a la presidència, res podria ser tan grat al meu amor propi com acceptar-la; però és 

absolutament impossible. A més dels motius que li tenc dits, em trobo ara en circumstàncies 
especialíssimes que em priven la llibertat de moviments. M’hauria d’imposar una aparent 
castració, i V. ja sap que fins els sacerdots, obligats a esser castes, no poden esser eunucs. 
Pensin, doncs, amb algun altre si després de pensar-ho bé persisteixen en l’idea del Congrés. I 
dic això perquè em sembla dificilíssim que en l’actual període pugui realitzar-se amb lluïment. 
Moltes preocupacions absorbeixen l’esperit públic; dubto que pugui contar-se amb el necessari 
patrocini de les corporacions populars; els nuclis literaris d’aquí són poc nombrosos i estan 
dispersos; és de témer que manquessin recursos per falta de subscriptors suficients etc., etc. 
Lluny de mi el propòsit de desanimar-los; però m’interessa molt l’assumpte; m’interessen els 
organisadors (V., en Ferrà i demés amics) i crec dever de consciència cridar-los l’atenció perquè 

pesin el pro i el contra.”1267 
 

Potser amb aquestes paraules Joan Alcover inclinà la balança cap als contres i el 

projectat congrés no arribà a bon port perquè hi havia massa polèmica filològica i tant la 

ploma com la veu de Mossèn Antoni Maria Alcover tenien molt de pes en determinats 

cercles socials i eclesiàstics, la qual cosa s’hauria pogut girar en contra de la mateixa 

llengua i dels mateixos organitzadors del congrés.  

Uns anys més tard, tot el malestar enverinat que Mossèn Antoni M. Alcover 

havia anat covant al llarg de prop de cinc anys esclatà en una furibunda diatriba, titulada 

L’Escola Mallorquina, adreçada contra la figura de Joan Alcover ––publicada al Bolletí 

del Diccionari del gener-abril de 1924––, al qual de manera irònica anomenava “el 

príncep de les lletres mallorquines” per analogia amb Josep Carner, conegut com el 

Príncep del Poetes. 

El nou rumb ideològic de Joan Alcover, que des de feia uns anys havia deixat 

enrere el seu inicial maurisme i s’havia acostat al pensament de la Lliga Regionalista de 

Prat de la Riba i de Francesc Cambó, acabà d’exacerbar els ànims crispats de Mossèn 

Antoni M. Alcover, perquè havia xocat frontalment amb els representants de la Lliga a 

causa de les divergències amb l’Institut d’Estudis Catalans. En la seva ment bulliciosa, 

el canonge manacorí se sentí exclòs del grup d’intel·lectuals de l’Escola Mallorquina, 

que simpatitzaven ideològicament amb la Lliga i no admetien els seus exabruptes, que 

                                                 
1267 Carta de Joan Alcover a Lluís Nicolau d’Olwer de dia 6 de desembre de 1921, reproduïda per Josep 
MASSOT I MUNTANER: Llengua, Literatura i Societat a la Mallorca Contemporània, op. cit., pàg.77-78. 
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posaven en perill la unitat de la llengua, la bona diligència en el procés de 

normativització i la construcció de la cultura catalana. Situat a l’ala més conservadora 

del catalanisme, l’esperit tibat de Mossèn Antoni M. Alcover no podia tolerar el que ell 

considerava una afronta i un menyspreu a la seva persona. I, decidit a defensar el seu 

honor ferit, com un cavaller bel·licós sortí a la palestra amb la ploma ben esmolada per 

anar teixint la tela de les seves acusacions contra Joan Alcover i l’estol de poetes de 

l’Escola Mallorquina, que s’aplegaven entorn del seu esguard. I, així, des de les pàgines 

del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, deia amb veu atronadora, que sonà 

com una forta pedregada en el si de Joan Alcover: 

 
“Mereix capítol apart aqueix escabotell de superhomes mallorquins, entregats ab cos i 

cordes an els caporals de La Lliga i d’Acció Catalana i que ells mateixos se donen aqueix nom 
d’Escola Mallorquina escluint tots aquells que no los caben baix de son barret per mes 
mallorquins i entusiastes de Mallorca que sien. Aquesta Escola ès propiament un cenacle 
literari format en torn d’un senyor molt conegut a Mallorca com a poeta i prosador i com a 
maurista reconsagrat, però ab un peu dins el partit lliberal i llavò catalanista... sui generis, i 
que sempre ha sabut nedar i guardar la roba. És tan trancós que sabé destronar Mn. Miquel 
Costa i Llobera de Príncep de les lletres Mallorquines, fents’hi proclamar ell, sensa que el 

destronat se temés de la trampa.”1268 
 

Amb la veu plena d’agror, Mossèn Alcover recordava el dia que Joan Alcover 

li havia desaconsellat publicar el seu manifest contra la Secció Filològica i contra 

l’Institut d’Estudis Catalans i s’havia oposat a les seves propostes. 

 
“Content tant ab ells els de La Lliga que, quant esclatà el meu conflicte ab l’Institut, i jo 

notifiquí an En Puig i Cadafalch que publicaria un Manifest a tot Catalunya contant fil per randa 
tot lo que succeia dins l’Institut, En Puig se deixà dir que escriuria a dit príncep i que aquest me 
faria callar. Esveides totes les esperances d’una avinensa amistosa, decent per mi, mostrí a 
l’aludit Príncep mon Manifest per que m’hi digués la seua; i me digué que en cap de les maneres 
el publicàs. Jo li espliquí que no tenia altre remey que publicarlo, segons parer d’En Miquel S. 

Oliver.”1269 
 

Ben convençut del seu raonament, anà guanyant adeptes al seu favor mentre 

recorria les terres del Regne de València i de la Catalunya Occidental fins que, 

finalment, publicà el desafortunat Manifest. En la fantasia del canonge manacorí, en 

publicar-lo i no ser ben rebut, s’imaginà que Joan Alcover havia atiat el foc contra la 

seva persona i havia instat els intel·lectuals mallorquins a declarar-li la guerra. Dolgut 

per la creença d’aquest pensament una mica infantívol, que veus malèvoles li havien 

confirmat, s’afanyà a atacar els seus enemics sobretot en veure que les pàgines del 

                                                 
1268 Mossèn Antoni  M. ALCOVER: “L’Escola Mallorquina”, Bolletí del Diccionari de la Llengua 
Catalana, Tom XIII (gener-abril 1924), pàg. 224. 
1269 Ibídem, pàg. 224-225. 
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Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana es feien ressò de la seva actitud 

intransigent i crispada: 

 
...“torn a Mallorca la primeria del setembre; i un amich meu, respectabilíssim, me diu que li han 
assegurat que l’esmentat Príncep, com viu que jo havia publicat lo Manifest, crida sos 
incondicionals i els enfloca: Mossèn Alcover no m’ha volgut escoltar i ha publicat son Manifest, 
¡guerra, idò, a Mn. Alcover! [...] lo Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana de Mallorca 
havia publicat sobre mon conflicte ab l’Institut, tractantme de ‘apassionat i exagerat’. Jo no’n 
sabia mot perque se publicà mentre jo corria per València i Catalunya.”1270 
 
L’esperit ferit d’aquell canonge, que sovint era com una mar esvalotada i 

tempestuosa, s’imaginava que tots els escriptors mallorquins que no estaven de part 

seva s’havien conjurat contra ell i els endevinava aliats amb els prohoms de la Lliga 

Regionalista i d’Acció Catalana, als quals veia enemics de la personalitat lingüística de 

Mallorca. Així, empès per la ràbia, la seva ploma vessava tot el verí que havia fermentat 

durant anys contra Joan Alcover i contra l’estol d’escriptors de l’Escola Mallorquina 

que giraven entorn del nostre poeta com una constel·lació: 

 
“Ja fonch curiosa així mateix i significativa la nota que ab llur conducta donaren llavò els 

escriptors catalanistes mallorquins, passantse casi tots an En Puig i Cadafalch i an els instituters, 
inimichs de la personalidat llingüística de Mallorca, contra mi, que, per sostenirla i defensarla 
contra els instituters, aqueys me perseguien i me persegueixen encara ab ràbia canibalenca. ¡Sí 
que s’hi demostraren i s’hi demostren mallorquins aqueys grans búgueres assoleyats que se 
donen el to de Escola mallorquina! 

[...] tals pinsans i estornells ab llur Príncep havien feta aquella de passarse an els meus 
contraris per que a Barcelona per política seguissen fent cas d’ells, ja que el públich mallorquí en 
feya tan poch. Tal gentola feren molt de cas de mi mentres era Vicari General i Vicari Capitular. 
Com s’acabaren aqueys càrrechs, no se demostraren ells gens palacians de la Magestat cayguda, 
sino que se posaren a fer tant de cas de mi com d’una fulla de col, d’aquelles costeres, que 
tothom hi fa barres. Així son els... superhomes de... pan fonteta de l’Escola Mallorquina de nom 

i desmallorquinisada de fet.”1271 
 

Però el foc covava en aquell esperit entremaliat de Mossèn Alcover i donava ales 

a les seves cabòries, car no acabava de refiar-se de les paraules que Joan Alcover li 

havia desmentit en aquella carta del dia 5 d’octubre de 1918, en què el nostre poeta li 

assegurava que no havia donat cap ordre de guerra contra la seva persona ni tenia cap 

poder per instar ningú a dur-la terme. Tanmateix, l’esperit impetuós i baralladís de 

Mossèn Alcover, entestat en la certesa d’aquesta dèria, no donà crèdit a les paraules 

sensates de Joan Alcover, al qual acusava, si més no, d’haver impulsat els intel·lectuals 

mallorquins a afrontar-lo amb el seu exemple: 

       

                                                 
1270 Ibídem, pàg. 225. 
1271 Ibídem, pàg. 226-227. 
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“A mi m’interessava naturalment aclarí[r] si era ver que l’anomenat Príncep de les Lletres 
Mallorquines hagués aplegats els seus i els hagués donat lo mot d’orde de ¡guerra a Mn. 
Alcover! I ¿què fas jo? Li escrich un mot demanantli si ho havia fet. L’home me contesta 
negantm’ho, però ben sec, esmús i morrotós. Jo me mantenguí dins una prudent reserva i a la 
mira de lo que se pogués entrevenir. I ¡prou que se’n estrevengueren de coses! que demostraven 
que passava de ver que, si el Príncep no havia donat literalment aquell mot d’orde, n’havia donat 
un altre per l’estil o tal volta pitjor, donant l’exemple a tots de practicarlo ab tota l’aldècia i la 

betzèrria del seu principesch tarannar.” 1272 
  

Però el memorial de greuges que s’havia congriat en el si del canonge manacorí 

contra Joan Alcover no s’aturà aquí, amb la brega amb l’Institut, sinó que s’allargà amb 

la dissolució de la Comissió Editora Lul·liana, que s’acordà a casa del poeta el 15 

d’octubre de 1919. Un fet que el filòleg manacorí duia clavat com una espina i al qual 

al·ludí en aquest escrit des de les pàgines d’aquest Bolletí del Diccionari com una 

manera de deseixir-se’n i de contraatacar els que, segons ell, l’havien ofès: 

 
“Però la betzèrria aviat li revengué [a Joan Alcover]; i dia 15 d’octubre s’aplega ab uns quants 

de compares seus, i me’n feren una de les mes grosses que homes hagen fetes a cristians. Tres 
persones de les principals de Mallorca, com saberen aquella atrocitat, s’esclamaren: –Això és lo 
de Barcelona! Han volgut fer un platet an En Puig i Cadafalch! I de llavò ensà el Príncep ha 
seguit demostrantse, ab tots els seus incondicionals, instruments del Rey Herodes de la 
Mancomunidat i dels instituters, fentme tot el mal que han pogut dins l’Ajuntament i dins la 
Diputació, fins que, gràcies a Deu, el Director Militar [Primo de Rivera] ha agranat de dites 

Corporacions els elements envitricollats ab el Catalanisme lliguench.”1273 
 
La ira de Mossèn Alcover anava in crescendo com una fosca nuvolada 

d’improperis i, a poc a poc, la seva veu inflamada s’anà convertint en una brega que 

prenia cos contra Joan Alcover, com si el fes sortir a la palestra i l’escridassàs de viva 

veu amb la verga a les mans com dos cavallers enmig d’un camp de batalla.  

Aquests recels contra la figura de Joan Alcover no van desaparèixer mai del tot. 

Fou així que vers la tardor de 1920, quan l’Ajuntament de Palma es proposava erigir un 

monument a Joan Alcover, el tumultuós canonge manacorí tornà a desplegar en una 

mena de desaire al poeta de Cap al tard una ventada contra aquesta decisió, a la qual, si 

bé considerava suficients els mèrits de Joan Alcover, creia inoportú erigir un monument 

sense haver acabat els de Jaume I i el de Ramon Llull, que encara l’Ajuntament tenia 

entre mans. D’altra banda, el filòleg manacorí adduïa que els mèrits de Joan Alcover no 

eren més grans que els que tenien homes tan rellevants com Joan Binimelis, historiador 

de Mallorca, Fra Ramon de Verí, economista destacat, el pare Antoni Ramon Pasqual, 

lul·lista, els  Comtes de Santa Maria de Formiguera, el Capità Barceló, el Cardenal 

Despuig, Tomàs Aguiló, Marià Aguiló, Pere d’Alcàntara Penya, Tomàs Forteza, 
                                                 
1272 Ibídem, pàg. 226. 
1273 Ibídem, pàg. 226. 
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Mossèn Costa i Llobera, Miquel dels Sants Oliver, Antoni Maura i els reis de Mallorca, 

tots de mèrits gens inferiors als de Joan Alcover i Maspons. Amb aquestes declaracions, 

el filòleg manacorí posava entredit aquesta decisió, que considerava precipitada i 

inoportuna. El canonge per desacreditar els mèrits de Joan Alcover evocava que el 

1909, quan intentà organitzar un homenatge al poeta, amb motiu d’haver estat nomenat 

Mestre en Gai Saber, no havia aconseguit a diferència del que organitzà per a Miquel 

Costa reunir més que un petit grup d’intel·lectuals, al marge de la participació del 

poble, la qual cosa traspuava el poc ressò que el nostre poeta tenia entre la població: 

 
“M’arriben noves de Mallorca que certs polítichs duen idea de que l’Ajuntament de Ciutat 

dedich un monument a D. Joan Alcover i Maspons, escels poeta i orador esquisidíssim. Per mi 
no ès gens duptós de que D. Joan se mereix un monument; però encara consider mes poch 
duptós que, per ferlehi, s’ès mester abans acabar els que dit Ajuntament té comensats, fa tants 
d’anys, an el Rey En Jaume I i an el Beat Ramon Llull. ¿A on treuria cap envestir l’empresa d’un 
nou monument, allà on tenim sensa ferhi gens de via aquells altres dos? Be està que lo nostre 
Ajuntament acordi fer un monument a D. Joan Alcover; però seria una anomalia, una becada, 
una cosa fora de lloch acordar fer tal monument i no acordar ensems ferne a la partida de 
mallorquins eminents per diferents conceptes tant com may ho puga esser i ho ès D. Joan. 

[...] ¿Com així els qui ara volen que l’Ajuntament de Ciutat fassa un monument a D. Joan 
Alcover, no han pensat mes que ab aquest senyor i gens ni mica ab tots aquells altres que acap de 
retreure? Si se senten tan escitats per monumentalisar homos eminents, que no volen esperar que 
aquests se muyren, sino monumentalisarlos en vida, ¿com no han pensat, entre altres, ab l’Exm. 
Sr. D. Antoni Maura, tan eminent come misser, come orador, come polítich, come patrici, come 
caporal en tants de conceptes? ¿S’atansaràn a considerarlo inferior a D. Joan Alcover i Maspons? 
I ¿que en direm del M. I. Mn. Miquel Costa i Llobera? ¿N’hi ha cap altre poeta a Mallorca tan 
consagrat come Poeta, per la opinió pública, p’el poble mallorquí? ¿Gosarà negú a sostenir que 
Mn. Costa i Llobera ès inferior a D. Joan Alcover, come poeta, come escriptor, come patrici? 
¿Per quines cinch centes l’Ajuntament de Ciutat ha de preferir D. Joan Alcover a tots aquells 
altres personatges que, en via neguna D. Joan Alcover deixa derrera en cap concepte? Però ¿i a 
on èreu, tan bona gent promotora del monument a D. Joan Alcover, quant l’any 1909 jo vaig 
promoure un homenatge de Mallorca a D. Joan, ab motiu d’haverlo proclamat Mestre en Gay 
Saber els Jochs Florals de Barcelona? com en vaig promoure un altre en honor de Mn. Costa 
cinch any abans. El de Mn. Costa i Llobera me dugué poquíssima feyna, perque totd’una que 
proposí la cosa, volà tothom a apuntars’hi, mes de cent persones en dos o tres dies. No fonch lo 
mateix el de D. Joan Alcover. L’haguérem d’anunciar devers dues setmanes demunt els 
periòdichs i just arribàrem a aplegarhi, a forsa de corregudes, una corantena de persones. Me 
vaig sentir tant i tant d’aquell desayre que feren els mallorquins a D. Joan, que formí lo propòsit 
de no tornar a promoure cap homenatge pus may. I me’n vaig sentir tant per lo injustificat de tal 
desayre a D. Joan. ¡O bona gent que ara vos treys tant el fret de peus trescant tan granat per 
aquest bo d’homenatge a dit senyor! ¿i com diantre manetjàveu tanta de son dins el juny de 
1909, quant jo repicava tan fort per fer comparèixer els mallorquins a obsequiar tan insigne 
homenatjat? 
   [...] ¡O monumentalisadors de D. Joan Alcover! ¡per l’amor de Deu i p’el bon nom de 
Mallorca, monumentalisau primer lo Rey En Jaume I i lo Beat Ramon Llull, publicau l’Història 
de Mallorca del Dr. Binimelis, els Noticiaris mallorquins dels sigles XVII, XVIII i primeria del 
XIX i lo original aràbich del Llibre del Repartiment de Mallorca del sigle XIII! En haver 
monumentalisat tot això, llavò ja envestireu aquelles altres monumentalisacions, si tan 

monumentalisadors estau!”1274 
 

                                                 
1274 [Antoni M. ALCOVER]: “Monuments a mallorquins de cap de brot” Bolletí del Diccionari de la 
Llengua Catalana, tom I (novembre-desembre 1920), pàg. 316-322. 
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Mossèn Alcover, amb les cordes desbridades de la rancúnia, a l’article “L’Escola 

Mallorquina” seguí espasa desembeinada contra Joan Alcover. Recordà que, quan el 

nostre poeta, des de la tribuna de l’Ajuntament de Palma, el 31 de desembre de 1922 

esbossà en llengua castellana la personalitat literària de Miquel Costa (dos mesos més 

tard de la seva mort), altre pic se sentí al·ludit per la seva ploma en referir-se a un 

“energúmeno, de esos que esgrimen los laureles de un hombre ilustre, a modo de 

vergajos para desahogar inquinas.” El canonge manacorí acusava Joan Alcover d’haver 

descobert tard els mèrits literaris de Miquel Costa i de mirar ara entorn seu amb 

l’esguard reptador. Fou així, que el canonge manacorí, amarat d’acritud, va rebatre a 

Joan Alcover cadascun d’aquest adjectius que endevinava anaven adreçats a la seva 

persona amb una onada de fúria mal continguda. Li recordà que anys enrere, quan fou 

nomenat Mestre en Gai Saber pels Jocs Florals de Barcelona, havia estat al seu costat i 

aleshores no li havia semblat esser cap enérgumeno.1275    

Mossèn Alcover interpretà aquestes paraules de Joan Alcover com una al·lusió 

directa a l’article que el canonge havia escrit el 1922 sobre el poeta de Pollença a les 

pàgines del Bolletí del Diccionari, on aprofitava l’avinentesa per maldir de l’Escola 

                                                 
1275 “Servidor vostro ¡O Príncep! Planetes que un ha de córrer! Quant jo la diada de St. Antoni vos tenia a 
casa ab altres amichs per lo que vos recordareu, ¡quant vos organisava l’homenatge, que tantes de 
corregudes me costà, ab motiu d’havervos proclamat an els Jochs Florals de Barcelona Mestre en Gay 
Saber, ¡que havia d’esser jo per vos cap energúmeno! Si m’hi trobau ara, massa sabeu ¡O Príncep! per 
que és: 1r Perque no vaig comportar que ab uns quants compares vostres me despullàsseu brutalment 
d’una cosa que era ben meua i que vosaltres no hi teníeu cap dret ni cap veu, com s’és vist ara, ja sabeu 
com. -2n Perque l’any 1920 diguí demunt mon BOLLETINET referent an el vostre Monument lo que’n 
diu tothom a Mallorca, però que no ho gosen dir en públich per no incórrer en les vostres implacables ires 
i en les dels vostres galifardeus i per que no els espedigueu la credencial de... enegúmenos, que may pot 
esser gayre agradosa, ancque l’entaferreu llibre de gastos. 
   [...] Vergajos eh? ¡Vol dir vos feu l’efecte d’una verga de bou devers les vostres principesques costelles 
allò que vaig dir dins mon article necrològich d’En Costa, alabantli que no hagués volgut que li fessen un 
monument en vida? Vetassí les meues paraules: «Era massa gran Mn. Costa i massa sobirà lo seu esperit 
per deixarse grumetjar ab gamba ni ab puu tan estantís i de tant discutible saborí, que si pot assaciar cap 
ànima arrevellida, encara que siga de qualque super-home, esclau afamegat de notorietat i d’encens, resulta 
repulsiu a tota ànima capdal de bon deveres». De manera ¡O Príncep! que vos donàreu per aludit; vos 
regoneguéreu confrare, i bil·lo bil·lo ¡hala a pendre candela! Francament, no pensava haver fet tan llarch. 
    ¿I vos teniu cara de venirme a retreure si jo, fent l’elogi de Mn. Costa, posí unes paraules a on vos 
creguéreu aludit, allà on vos, fent l’elogi oficial del mateix escels poeta devant totes les Autoridats, dins la 
Sala de Sessions de l’Ajuntament, vos propassàreu a pegarme aqueix brúfol tan fora de to i contra totes les 
conveniències i sensa cap dret, raó ni motiu? ¿O vos figurau estar damunt totes les lleys i que no hi ha per 
vos altra lley que la vostra superhomonenca i principesquíssima voluntat? ¡Ca, home sant de Deu! 
¡Passaren, per no tornar, aquells temps arxi-lliberals quant els juristes àulichs deyen an el Príncep: 
Quidquid calcaverit pes tuus, tuum erit. I el Príncep entonava a tota veu i gorga plena: Sic volo, sic jubeo 
Sit pro ratione voluntas... An els biduins que vos feren Príncep i vos hi tenen, les poreu anar ab aquestes 
neus, no an els simples mortals per mica de dignitat que conservem, si no voleu que vos tirem a la cara 
bil·lo bil·lo aquella dita tan antiga i de tan fonda jurisprudència: ¡O tots moros o tots cristians! Si per un... 
simple mortal està lleig fer una cosa, molt mes hi ha d’estar que la fassa un superhome, sobre tot si ademés 
de superhome és Príncep... de les Lletres Mallorquines. ¿O vos figurau que hem mamat devall el 
llantoner?” Vegeu Antoni M. ALCOVER: “L’Escola Mallorquina”, op. cit., notes 2 i 3, pàg. 228-229. 
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Mallorquina i de Joan Alcover. Els mots desfermats del ferit Mossèn Alcover ultra el 

panegíric de Miquel Costa s’adreçaven amb furiosa torrentada contra els poetes de 

l’Escola Mallorquina i contra Joan Alcover, als quals acusava d’haver destronat el poeta 

de Pollença per suplantar-lo amb la figura laica de Joan Alcover, que considerava 

inferior. La ploma desaforada de Mossèn Alcover contra Joan Alcover i els poetes de 

l’Escola Mallorquina, als quals anomenava superhomes, anava enfilant improperis com 

aquest que diu: 

 
“L’escabotell superhomenench se’n venjà comensant a posarlo en entredit, no a la destapada i 

tot dret, sino ab tota la polissonada del mon, deixant d’anomenarlo, arreconant les seues poesies, 
destronantlo de fet de Príncep de les nostres Lletres, com le hi havia regonegut tot Mallorca i le 
hi havia considerat tothom aqui desde que publicà Lo Pi de Formentor, Demunt l’Altura i 
L’Harpa; i aquells caps-esflorats comensaren a escampar murta per un altre Príncep, que no fes 
tanta d’olor d’encens i de resclús de sacristia, puys fins s’atansaven a dir que les Ordes Sagrades 

havien aygualit el vi de l’inspiració primitiva del gran poeta.”1276 
 
 Les paraules iròniques de Joan Alcover havien avivat els recels del canonge, 

que se sentí ferit per aquell joc metafòric. Mn. Alcover, convençut com estava, afirmà: 

“tanta de maliciada duya el Príncep coucovada contra mi dins lo gavaig, que dins el 

discurs no pogué estar que no me desparàs aqueixa moixonia, sensa anomenarme com 

se suposa, però que tothom va veure que anava per mi.”1277  

Però Mossèn Alcover, que estava decidit a ferir la sensibilitat de Joan Alcover i 

de tornar-li la galtada amb el mateix dard, ho féu amb unes acusacions impròpies d’un 

bon eclesiàstic. Sabedor que per aquells dies la societat volia erigir un monument a Joan 

Alcover, enfilà la seva venjança contra aquest homenatge, el qual imaginà impulsat per 

la voluntat del nostre poeta. Així blasmà el gest que aleshores havien tengut 

l’Ajuntament de Palma i el grup de poetes de l’Escola Mallorquina de construir un 

monument en vida a Joan Alcover, cosa que el poeta en saber-ho havia rebutjat de ple. 

Impulsat per la ràbia que des de 1918 duia contra l’autor de Cap al tard, Mossèn 

Alcover esgrimí que l’acceptació de tal monument era una mostra de la seva vanitat i, 

amb l’enveja que li lluïa pels ulls, s’afanyà a menysvalorar la seva figura, tot afirmant 

que la iniciativa d’aquests intel·lectuals no havia tengut gaire ressò en la societat 

mallorquina: 

 
“Realment se necessitava tenir el cap a compondre o estar gats per anar a alsar un monument 

en vida a un senyor, que serà pels seus incondicionals tot lo que ells vulguen; però que per 

                                                 
1276 [Mossèn A. M. ALCOVER]: “M.I.Mn. Miquel Costa i Llobera”, Bolletí del Diccionari de la Llengua 
Catalana, Tom XII (juliol-desembre 1922), pàg. 363. 
1277 Mossèn Antoni  M. Alcover: “L’Escola Mallorquina”, op. cit., pàg. 228. 
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Mallorca és molt inferior a una partida de vius, que’s tenen mes guanyat que no ell el monument; 
i llavò hi ha una partida grossa de morts, que el Príncep per molt que s’espirr, no els arriba an els 
turmells. ¿A on treu cap anar a comensar un altre Monument, quant no tenim acabat el del Rey 
En Jaume I, i an el del Bt. Ramon Llull just hi posaren la 1ª pedra l’any 1915 i ja no hi han fet 

res pus?”1278 
  

Però Mossèn Alcover no s’aturava als antics retrets que duia clavats a l’ànima, 

sinó que aprofitava l’avinentesa per carregar les tintes contra el suposat catalanisme de 

Joan Alcover, que pecava d’incoherència ––deia el canonge–– en haver bastit el seu 

discurs d’homenatge a Miquel Costa en llengua castellana per tal de poder-lo publicar al 

diari La Vanguardia. El filòleg exasperat per aquests fets acusava, amb una rialla 

pèrfida als ulls,  el nostre poeta d’infidelitat a la musa catalana a canvi de mil pessetes, 

que havia de cobrar de La Vanguardia. Mossèn Alcover considerava aquest fet com una 

greu incoherència que no solament perjudicava la memòria de Mossèn Costa sinó la 

pròpia llengua catalana, a la qual havia declarat una lleialtat que ara es veia 

empal·lidida. Des de les pàgines del seu Bolletí, el canonge de la Seu feia sonar la seva 

veu enfurismada, que no admetia cap altra veu dissident a la seva: 

 
   “Aquell discurs s’havia de lletgir i se lletgí en la Festa de la Conquista, i l’Ajuntament havia 
volgut que tota la festa resultàs ben mallorquina, fins an el punt d’haver comanat que el sermó 
de la Seu fos en mallorquí, i le hi feu admirablement mon amich Mn. Jaume Sastre. 

Tothom estava convençudíssim de que el discurs de la Sala per exaltar la figura sublim de Mn. 
Costa, tan fondament mallorquí i fent el discurs el Príncep de l’Escola Mallorquina, havia 
d’esser en la llengua de Mallorca. 

Figurauvos quin esglay i quin efecte mes deplorable no havia de fer a tots els mallorquinistes 
quant sentiren el Príncep rompre en castellà per exaltar Mn. Costa. Tan avall i tan tort caygué an 
els mateixos Retgidors, correlligionaris del Príncep, que allà mateix feren coneixedor llur disgust 
i disconformidat, i mes quant saberen que no era que negú hagués demanat que fos en castellà tal 
discurs, sino que l’Autor le hi havia fet per publicarlo aquell mateix dia dalt La Vanguardia de 
Barcelona abans de llegirlo devant l’Ajuntament que le hi havia comanat. I ¿com s’esplica que el 
Príncep fes aquesta endemesa a la llengua mallorquina, de la que pretén esser amo i senyor? 
Donchs fonch que La Vanguardia, per poder publicar tal discurs abans de que el lletgissen 
devant l’Ajuntament de Mallorca, oferí i donà a l’autor MIL PESSETES; i l’autor les acceptà de 
bon cor, tal volta per rescabalarse de les 1.600 pessetes que li espampolaren, devallant d’un 
tranvia, setmanes abans, a Barcelona mateix. 

¡Pobre Príncep! ¡La remolcada que se’n va dur per tal feta! ¡No li deixaren part sana! 
Trobaven que allò de les mil pessetes no feya Príncep, sino súbdit del Vedell d’or! 

L’Ajuntament de la Ciutat de Mallorca acostuma estampar els discursos de declaració de Fills 
Il·lustres. ¿Què feu l’Ajuntament ab tal discurs? Un Retgidor regionalista digué, sensa 
amagarse’n gens, que el discurs no l’estamparia l’Ajuntament. I en efecte no l’ha estampat 
encara la Corporació Municipal, o al menys dins les oficines de Secretaria no n’hi ha rastre. Ja és 

una... honra això p’el Príncep de les Lletres Mallorquines!”1279 
 

Sobre les pàgines del Bolletí mossèn Antoni M. Alcover anava abocant com una 

torrentada desfermada tota la ràbia acumulada contra Joan Alcover i contra tots els que 

                                                 
1278 Ibídem, pàg. 227. 
1279 Ibídem, pàg. 230-231. 



 775 

li havien girat l’esquena en la seva actitud vers l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest 

ressentiment, que havia crescut en veure’s apartat de la Comissió Editora Lul·liana, 

sorgia de la seva ploma amb un to d’acritud virulenta contra la persona de Joan Alcover, 

potser perquè aleshores el nostre poeta gaudia d’uns privilegis literaris, dels quals 

mossèn Alcover se sentia exclòs i foragitat del cercle de les lletres catalanes. El filòleg 

ferit d’amor propi, que havia impulsat el Primer Congrés Internacional de la Llengua 

Catalana i que havia iniciat l’obra del Diccionari, no entenia aquell bandeig del món 

intel·lectual contra la seva persona. Tanmateix, considerava que les seves obres tant les 

de caràcter filològic com les més literàries o folklòriques anaven més endavant i es 

venien més que les poesies de Joan Alcover i dels poetes de l’Escola. S’imaginava que 

aquella afronta dels poetes de l’Escola, lluny d’anorrear-lo, havia avivat la curiositat 

dels lectors mallorquins, que acudien en massa a comprar les seves obres. Així de ferit, 

el filòleg combatiu reaccionava amb un atac verbal esfereïdor contra Joan Alcover i el 

grup de l’Escola Mallorquina, que considerava s’havien aliat contra ell: 

 
“Mes coses poria dir de tal Escola i del seu Príncep duytes a cap o intentades contra mi; però 

just me limitaré a consignar que des de juny de 1918, que me barallí ab l’Institut d’Estudis 
Catalans, han fet tot quant han pogut per deixarme tot sol, per negarme l’aygua i el foch, per 
suprimirme del mon de les lletres i de la vida pública de Mallorca i de fora Mallorca, per donar 
la sensació de que Mn. Alcover i les seues obres havien desaparegut de entre els vius per anar a 
fer companyia an els morts i oblidats. ¿Què ha resultat de tal obstinada campanya de fer el buyt 
entorn meu? Que les obres literàries i de cultura que he promogudes i duch endevant de molt 
antes de barallarme ab l’Institut, lluny d’anar quart minvant ni d’haver mancabat ni desmayat 
gota, son anades de cada dia mes quart creixent i mes polents i han cobrada major tòria, braó i 
empenta, gràcies a Deu; he tenguts mes colaboradors del Diccionari, triplicant el nombre de 
cèdules lexicogràfiques que tenia l’any 1919; les meues Rondayes may havien tengut tant de 
despatx; en menys d’un any he haguts de reproduir dos toms que estaven agotats (IV i VI) i 
publicarne un de nou, lo VIII, i empendre la reproducció d’un tercer (el V), pròxim a romandre 
agotat. Des que me barallí ab l’Institut, he publicat mes jo tot sol que els estornells de l’Escola 
Mallorquina tots plegats; i vènch mes jo ab un any que quiscún dels contraris en tota la seua 
superhomonenca vida. Seria curiós i eloqüent aclarir quina venta de llibres seus han conseguida 
a Mallorca els pinsans de tal Escola. Jo just faré constar que dia 2 de gener de l’any 1921, quant 
acabava un diari de Madrid de publicar un bombo colossal, remés allà de Mallorca, en honor del 
nostre Príncep, dient que era la personificació de Mallorca, que aquí tothom sabia pels caps dels 
dits les seues poesies, que les recitaven per pa i per sal, i que les lletgien a totes les escoles de 
minyons i minyones; per veure si era veritat tanta bellesa, ¿què fas jo? Enviy dues persones 
de tota la meua confiansa a totes les llibreries conegudes d’aquesta Ciutat (Guasp, Amengual i 
Muntaner, Tous, Frau, Llibrería Escolar) a demanar quins llibres tenien del Príncep per vendre.  

I ¿què me’n direu? Ell cap llibreria en tengué cap dels que ha publicats en mallorquí o català 
de Mallorca; i just una en tengué un o dos dels que publicà en castellà fa molts d’anys. 

¿Què vol dir això? Que lo que deya aquell diari de Madrid, era una solemne mentira. Si a 
Mallorca se lletgissen tant les obres del Príncep, n’hi hauria hagudes a totes les llibreries; si no 
n’hi havia, desenganauvos, era que negú en demanava ni se’n preocupava. I no és que els diaris i 
periòdichs mallorquins no donin desiara bombos espatarrants an el Príncep, posantlo part demunt 
els núvols i els estels, poeta i prosador (dins casi totes les Redaccions té devots i cornetes 
d’ordes); però el públich fa orelles de cónsol i segueix sensa cercar ni obrir casi cap llibre del 
Príncep. 

Això dona la mida de la influència que la anomenada Escola Mallorquina exerceix dins 
Mallorca: una influència casi nul·la, fantàstica, de per riure. Se veu massa a les clares que els 
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revel·lers que formen tal Escola, non sunt de semine virorum illorum per quos salus facta est in 
Israel. Deu els assistesca allà on son, i ens enviy a tots coses que convenguen per l’ànima i p’el 

cos. Amén.”1280 
 

Vet aquí que aquella vella amistat que unia el poeta Joan Alcover amb el filòleg 

mossèn Antoni M. Alcover, que l’havia acompanyat en les hores més tristes de la seva 

vida, quedava truncada per sempre per una actitud intransigent i per una onada de 

supèrbia desmesurada del canonge manacorí. El caràcter geniüt i baralladís de Mossèn 

Antoni M. Alcover era ben conegut per tothom, de manera que, ben aviat “per la ciutat 

de Mallorca, aquells dies, corregué una quarteta que deia textualment: 

 
   Quines coses té el dimoni! 
   Ve’t aquí un capellà 
   que era el porc de Sant Antoni 

   i n’ha fet un porc Senglar.” 1281  
 

 
CULTURA DE LLE�GUATGE 

 
 Mig any més tard del discurs dels Jocs Florals de Barcelona, en què Joan 

Alcover havia defensat que calia polir i ennoblir “la llengua en primer terme” com a 

expressió de civilitat, tornava a repicar sobre aquest tema amb més èmfasi i amb 

voluntat de dignificar la parla amb les seves joies més pures, tot purificant-la de totes 

les corrupcions. La gènesi d’aquesta conferència Cultura de llenguatge es remunta a 

una sèrie d’anys anteriors, quan es creà la Lliga del Bon Mot a Barcelona.  

La Lliga del Bon Mot va ser inaugurada a Barcelona el 1909 per Ricard Aragó, 

jove prevere conegut amb el pseudònim Ivon L’Escop. Era una associació catòlica de 

caràcter integrista que s’instal·là a Mallorca el 1913 amb el suport del bisbe Pere Joan 

Campins. La Lliga del Bon Mot prenia com a lema uns versos de Joan Maragall que 

exhortaven la ciutadania catalana a la purificació de la llengua: “Purifiquem la nostra 

llengua amb un carbó encès com el profeta; i sia nostre foc l’amor.” Amb aquest lema 

d’amor a la llengua, l’associació catalana i mallorquina es proposava netejar l’idioma de 

flastomies i de les vileses del mal parlar, que sovinteja el llenguatge primari i 

escatològic.  

El 1908, quan estava a punt de néixer la Lliga del Bon Mot a Catalunya, Joan 

Alcover ja rebé la primera invitació del prevere Ricard Aragó. Volia que participàs amb 
                                                 
1280 Ibídem, pàg. 232-233. 
1281 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, Revista de Catalunya, núm. IV (II-1926), pàg. 601. 
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una conferència en els actes de la Lliga del Bon Mot a l’Ateneu. La idea que el poeta 

col·laboràs en aquests actes discursius probablement degué sorgir entorn de l’Ateneu 

Barcelonès, llavors sovintejat per Joan Maragall, Josep Carner i Miquel dels Sants 

Oliver, els quals, atès que coneixien de prop el nostre poeta i estaven en contacte amb el 

grup de la Lliga del Bon Mot, degueren facilitar el canal de comunicació entre ambdós. 

L’interès que Ivon L’Escop sentia per la personalitat i per l’oratòria de Joan Alcover, 

induït per Josep Carner, quedà plasmada en la carta que el prevere adreçà al nostre poeta 

el 22 de novembre de 1908, instant-lo a afegir-se a la lluita contra la blasfèmia amb una 

conferència: 

 
“Distingit i apreciat Sr.: La Lliga del Bon Mot està a punt de néixer. Serà passades les eleccions. 

Ara prepararem el terreno, i la seva aparició, en quatre circulars dirigides a) a les autoritats b) 
corporacions c) mestres i d) caps de família que les fan, respectivament, l’Albó, Fco.; Maragall; 
Maspons, i l’última provaré de fer-la jo. El local serà Sant Lluc (Círcol Artístic). President, si pot ser, 
en Maragall. El doctor Torres; Mossèn Costa; Mn Alcover; P. Casasnoves; Clascar i Llimona; 
Carner; Bofill i Mates; etc. i etc. estan treballant la seva laboriosa presentació. Més tard pensem fer 
un acte inaugural al Palau de la Música Catalana amb serenitat, i amplitud de criteris a la vegada; si 
es fa aquest acte, serà transcendental per tots conceptes. 

Però, ara, cal preparar, junt amb la propaganda escrita, una sòlida propaganda oral. L’Ateneo ha 
de vibrar a la idea nova; han de parlar allí els caps més clars i privilegiats. En Maragall me demana, 
per favor, que no li fem fer cap discurs; escriure tant com vulguem, perquè no té salut i cada dia se’n 
retreu més de parlar en públic. En J. Carner és casi segur que hi donarà una conferència; en Clascar 
fa l’estudi psicològic (i millor, fisiològic de la blasfèmia). Escriuré a Mn. Costa perquè ens estudiï les 
grans blasfèmies proferides en les més notables obres dels escriptors, antics i moderns, i ens demostri 
com enlloc hi ha aquella força satànica que deia en Maragall, sinó que és pueril. Escriuré a En 
Carreres i Artau perquè ens faci la filosofia de la blasfèmia (casi segur acceptaran). El P. Casanoves 
n’està preparant una, i en Bofill i Matas, idem; però, diu en Carner que li digui  “V. qui és l’orador 
vibrant, l’orador únic de Catalunya, quan pel febrer vagi a Tarragona, ha de passar per l’Ateneo i ens 
ha de fer glatir a tots al ressò potent d’aqueixa seva veu que Déu li ha donada...” No tinc el gust de 
poder judicar per pròpia experiència, però espero fer-ho, ajudant Déu, quan vingui. Queda, doncs, 
encarregat d’una conferència, per Déu i per la Pàtria i per l’alliberació de Catalunya d’una taca tan 
afrontosa, no ens digui que no, posi vostè el seu concurs potent, que Déu li premiarà per sempre, i 

nosaltres li agrairem eternament.”1282 
 
No sabem si Joan Alcover assentí o si es negà a redactar un escrit per a aquesta 

ocasió o si simplement retardà el moment.1283 Però el fet és que el 30 de novembre de 

1909 Ivon L’Escop tornava escriure a Joan Alcover i li anunciava que li enviaria el seu 

opuscle titulat La Lliga del Bon Mot, alhora que li reiterava la petició de la conferència, 

                                                 
1282 [ARM-JA, 263]. 
1283 Miquel Costa, que segurament degué rebre la circular abans que Joan Alcover, va respondre a la 
iniciativa d’Ivon L’Escop amb l’article titulat “A l’iniciador de la Lliga del Bon Mot”, aparegut a La Veu 
de Catalunya el 10 d’octubre de 1908. L’essència del petit discurs del poeta de Pollença coincideix grosso 
modo amb una part del discurs de Joan Alcover, en afirmar que “la paraula és el verb de l’ànima”, atès que 
ambdós partien de la filosofia del fundador de la Lliga del Bon Mot. Així Miquel Costa declarava, com 
més tard ho faria Joan Alcover, que “lo que el cor conté parla la boca.” Miquel COSTA I LLOBERA: Obres 
Completes, op. cit., pàg. 530. També el 1909 Joan Maragall s’afegí a la croada lingüística de neteja i 
purificació de la llengua degradada de renecs i de grolleries amb dos articles titulats ambós “La Lliga del 
Bon Mot.” Joan MARAGALL: Obres Completes, vol. I (Barcelona: Editorial Selecta, 1981), pàg. 784-786. 
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que esperava amb gran il·lusió. I encara el 31 de març de 1910 el secretari de la Lliga 

del Bon Mot insistia un cop més a demanar-li l’anhelada conferència a l’Ateneu i li 

recordava el compromís de bastir-la el més aviat millor. Tanmateix Joan Alcover no 

arribà a llegir l’anhelada conferència que li proposava Ivon L’Escop i no fou fins el dia 

12 de desembre de 1916 quan Joan Alcover anà a Barcelona per exposar la conferència 

Cultura del llenguatge a la Sala Mozart, esperonat per l’interès que li manifestà la 

presidenta de la Junta de Dames. Aquesta Junta, formada tota per les dames de la bona 

societat, que recollia els ideals d’ètica sobre el bon ús de la llengua, tal com havia 

proposat La Lliga del Bon Mot, fa pensar que n’era una entitat afí als seus principis. Per 

aquest motiu, Joan Alcover trià Cultura de llenguatge com a tema de la seva 

conferència. 

Poc abans, el 2 de novembre de 1916, Joan Alcover havia rebut una invitació de 

la Junta de Dames de Barcelona per donar suport amb una conferència a “l’obra de 

pietat i de civisme” que duien a terme les “dames benemèrites” que la formaven. Maria 

Concepció Costa, viuda de Balaguer, la presidenta de la Junta, convidava Joan Alcover 

amb aquestes paraules: 

 

“Molt Sr. meu: Havent acordat M. Iltre. Junta de Dames de Barcelona, organitzar les 
Conferències pels dies 12, 15 i 19 del prop vinent Desembre, em plau notificar-li que si no hi 
troba vostè inconvenient, hem reservat la darrera d’elles per a poder fruir de la seva inspirada i 
eloqüent paraula. 

En nom de la Junta, m’atreveixo a pregar-li, que si no és molestar-lo, ens indiqui, lo més 
prompte possible, l’assumpte que pensa desenrotllar en la seva conferència, a fi de que es puguin 

fer imprimir els programes.”1284 
 

Però Joan Alcover no exposà Cultura del llenguatge el dia proposat per la Junta 

de Dames, sinó el dia 12 de desembre. Sense cap més directriu que la de satisfer el grup 

d’aquestes dames tan distingides, el poeta va triar motu proprio el tema Cultura de 

Llenguatge i manifestà la voluntat de no tractar sobre la cruesa que llavors sumia 

Europa en el foc creuat de la Gran Guerra. Perquè Joan Alcover era pacifista per 

naturalesa i aquells terribles carnatges que destruïen homes i països l’entristien i 

l’anorreaven en gran manera. Ell, que creia en la construcció dels individus i dels 

pobles, es proposava amb el discurs Cultura de Llenguatge retornar la dignitat i la 

noblesa a la llengua malmesa, humiliada pels vituperis, per les grolleries o per les 

paraules gruixudes, després de tants de segles de no usar-la de forma correcta i de 

reduir-la a l’escaló més baix de l’expressió humana.  
                                                 
1284 [ARM-JA, 249]. 
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Atès que llavors Catalunya, sota l’influx del Noucentisme, vivia en una època de 

construcció cívica, nacional i lingüística, Joan Alcover considerà que, davant la llengua 

vilipendiada per la negació d’uns i per la ignorància d’altres, era el moment de 

denunciar la destrucció dels mots. D’altra banda, el tema escollit era el més adient per a 

l’auditori al qual anava adreçat, ja que la Junta de Dames, com la Lliga del Bon Mot 

d’Ivon l’Escop, vetlava per l’ús elegant de la llengua.  

Joan Alcover evocava les paraules de catalanisme abrandat que el Director de 

l’Orfeó Català, el senyor Lluís Millet, havia pronunciat (“Catalans ens hem trobat i 

catalans volem ésser”), a les quals Joan Alcover afegia una expressió més contundent 

que sonava com una sentència i donava entrada al tema cultura de llenguatge que volia 

explicar: “Pecar contra la llengua és pecar contra la pàtria.” I encara hi afegia que 

“pecar contra la llengua és fer-la víctima d’un amorós maltracte, malmenant-la i 

llatzerant-la per excés de negligència familiar, com a cosa d’estar per casa, que ens 

dispensa de tota cura i cerimònia.”1285 En una època en què el noucentisme s’afanyava 

per dur a terme una tasca educativa de la societat civil i els intel·lectuals maldaven per 

acostar la cultura al poble, Joan Alcover amb el seu discurs traçava uns principis 

pedagògics de reconstrucció nacional que es movien dins l’òrbita noucentista.  

Entenia que pecar contra la llengua era pecar contra l’ànima de Catalunya. 

Pensava que reduir la llengua al fet familiar era empresonar-la dins una gàbia, era 

desprestigiar-la com a llengua culta, condemnada a viure només en la foscor, lluny dels 

àmbits d’ús formal, com si es tractàs d’una esclava. Per al nostre poeta condemnar la 

llengua a l’ostracisme era minoritzar-la, era reduir la pàtria al no-res, a la minusvalia, a 

la dependència d’una altra més gran, com si no fos apta per a una vida superior, era 

emmanillar l’expressió d’un poble a la fragmentació dialectal. Val a dir que Joan 

Alcover, sense saber-ho, exposava els conceptes que avui els sociolingüistes anomenen 

minorització i diglòssia. Afirmava que les qüestions lingüístiques són més vives a 

Catalunya que en altres països perquè “l’idioma, discutit i pledejat, se troba, com si 

diguéssim, en situació militant, i porta espasa i elm en defensa pròpia i en defensa dels 

drets que representa.”1286 En l’esperit de Joan Alcover bategava amb força la visió d’una 

pàtria menystinguda per la fragmentació d’una llengua, avorrida i perseguida pels seus 

detractors. El menyspreu envers la llengua era un menyspreu envers la pàtria, perquè la 

                                                 
1285 Joan ALCOVER: “Cultura de Llenguatge”, OC, pàg. 243. 
1286 Ibídem, pàg. 244. 
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llengua és “una flama viva i palpitant” que emmiralla totes les manifestacions de la 

cultura i del pensament d’un poble.  

 
“La llengua, flor i sement, motllo i substància, és una afirmació que va enfondint-se  més i més a 

mesura que els oratges de la rivalitat, la incomprensió, la gelosia, l’encongiment de criteri, 
l’estretor del concepte parcial i fragmentari del patriotisme, la combaten; és una flama viva i 

palpitant que es reflexa en totes les manifestacions de la cultura i l’espiritualitat catalana.”1287 
 

Per al nostre poeta els conceptes de la llengua i de la pàtria eren indissolubles, més 

indissolubles que el binomi terra i pàtria, atès que la llengua és l’única veu permanent 

d’un país que roman viva al llarg dels segles, més enllà de la desfeta d’altres traços 

idiosincràtics de la seva personalitat, com el dret, els monuments o les tradicions... El 

poeta alemany Herder havia declarat en referir-se a la llengua d’un país que aquesta és 

un tot orgànic que viu, es desenrotlla i mor com un ésser vivent; “la llengua és l’ànima 

del poble feta visible i tangible.”1288 Aquestes declaracions no passaren desapercebudes 

a Enric Prat de la Riba, el qual les va citar en La �acionalitat Catalana (1906), en 

referir-se a la llengua com a valor essencial de cohesió de tota una col·lectivitat que 

perdura més enllà del temps. Ara, a Cultura de Llenguatge Joan Alcover feia seves les 

paraules que el poeta alemany Herder havia dit per expressar la força que té l’idioma 

d’un país. Una idea que Joan Alcover ja havia insinuat a Humanització de l’art i que ara 

reprenia gairebé amb les mateixes paraules de Herder. Així, entenia que la llengua és 

l’ànima del poble, que perdura més enllà de les consciències adormides i que perviu als 

embats uniformitzadors d’un cosmopolitisme mal entès, de la política assimilacionista 

d’un poble a un altre poble, i al fuet del pas del temps. 

 
...“la terra no és tota la pàtria, el dret va transformant-se, els monuments s’esfondren, les 

tradicions s’obliden, les usances desapareixen sota el raser del cosmopolitisme. És la llengua el 
signe més constant i més característic; ja deia un gran escriptor en els començos de la Renaixença 
germànica la frase després tan vulgaritzada: la llengua és l’ànima del poble feta visible i tangible, i 
per això, mentres soni, l’ànima subsisteix àdhuc en els segles de consciència adormida, de 
voluntària adaptació als motllos imposats per la política absorbent i al geni assimilista d’un altre 
poble. [...] Així és que els fanàtics de l’uniformisme que somnien com ideal de consolidació i 
soldadura inquebrantable l’homogeneïtat de les regions sotmeses a l’imperi d’una llengua única i, a 
pesar d’això, a Catalunya li consenten i li aplaudeixen l’ús familiar i artístic de la seua, 

s’equivoquen.”1289 
 

Amb aquesta reflexió sobre l’estret lligam entre llengua i pàtria Joan Alcover es 

demanava quina hauria de ser la nostra actitud envers la llengua castellana, tan arrelada 

                                                 
1287 Ibídem, pàg. 244. 
1288 Ibídem, pàg. 244. 
1289 Ibídem, pàg. 244. 
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a casa nostra. Es demanava si calia tractar-la amb el mateix recel o antipatia excloent 

amb què els castellanoparlants havien adoptat envers la llengua catalana, tot adduint que 

no l’entenien. Però Joan Alcover, malgrat tot, aboga per la generositat i per un tarannà 

més perspicaç, perquè entén que aquesta llei del talió no faria més que exacerbar la 

intransigència dels castellanistes, els armaria de raons i no conduiria a cap solució. 

 
“Però ¿i amb la llengua castellana, més o menys aclimatada per una llarga convivença a casa 

nostra, quina política hem de seguir? ¿Negar-li l’aigua i el foc? ¿Tractar-la amb la mateixa 
antipatia excluient que tenen per la nostra alguns senyors que neguen la llegitimitat a tot allò que 
no entenen? No, això seria afavorir la tàctica i proveir de municions aquests senyors al·ludits que 

miden per llur miopia els horitzons nacionals.”1290 
 

Tanmateix, l’amor que Joan Alcover sentia per la llengua pròpia no implicava en 

cap manera un refús a la germana castellana, ni foragitar-la de l’escenari literari, sinó 

que entenia que la rivalitat entre els dos idiomes era el reflex d’un desequilibri polític i 

d’una pugna entre les dues nacions, entre Catalunya i l’Estat: 

 
“El nostre amor a la llengua pròpia no suposa hostilitat a la castellana, ni l’expulsem de les 

nostres llibreries, ni donem per resolta en el mercat literari la preferència dels lectors a favor 
nostre, ni aspirem a guanyar tal preferència pel favor proteccionista, sinó pels mereixements 
positius, ni desconeixem que els problemes interiors engendrats per la pugna entre els dos idiomes, 

són més difícils que les qüestions plantejades entre Catalunya i l’Estat.”1291 
 

D’altra banda, la veu de Joan Alcover també s’adreçava als parlants del català, als 

escriptors que només adesiara l’usen de manera intermitent en els seus llibres, en les 

seves obres, més per compromís que per vera convicció, perquè sovint es decanten per 

l’escriptura en castellà tot adduint que amb aquesta llengua arriben més lluny i a un 

major nombre de lectors. Amb aquesta actitud ambigua endevinava la desconfiança 

envers la llengua pròpia, fruit d’una situació anòmala, i la justificació d’un bilingüisme 

estès i admès en la majoria de casos per interessos particulars, comercials i econòmics:  

 
“Abunden els adictes a la nostra parla que sols de tard en tard li dediquen un tribut intermitent en 

el seu teatre i els seus llibres i els seus periòdics, més per compromís o per bona voluntat de 
catalanitzar que per espontània devoció; grans artistes emigren de l’escena catalana cercant més 
amples horitzons, i escriptors catalans han d’ésser necessàriament bilingües, perquè el castellà, 

entre nosaltres, té encara més públic que el català.”1292 
 

Tanmateix, el poeta albirava com aquest bilingüisme arrelat en la ment d’alguns 

escriptors insegurs o interessats obeïa, ultra els antics prejudicis d’educació o de 

                                                 
1290 Ibídem, pàg. 244-245. 
1291 Ibídem, pàg. 245. 
1292 Ibídem, pàg. 245. 
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provincianisme, a la presència massiva del castellà en la societat i en el mercat editorial, 

que ofegava la petita florida del català i el col·locava en un atzucac. Així es demanava 

per la causa d’aquesta aparent antinòmia entre les dues llengües, entre les dues cultures 

en pugna constant per fer sentir la seva veu: la castellana, de llarga tradició 

ininterrompuda, i la catalana, estroncada durant tres segles i restaurada al segle XIX. Ara 

bé, el poeta entenia, com Miquel Costa a l’oda Als joves, que els intel·lectuals catalans 

no havien de tancar-se en el cercle de la llengua materna, sinó que en bé de la pròpia 

cultura havien aixecar el vol per beure del foc de les altres cultures i enriquir-se amb el 

seu exemple: 

 
“¿La moda, l’educació, les reminiscències provincianes, l’apartament de grans masses populars, 

no conquistades encara per l’esperit catalanesc? Sí, però ademés el desequilibri entre dues cultures 
en competència, l’una restaurada fa seixanta anys i l’altra de tradició secular no interrompuda; i 
seria un fals concepte de l’ortodòxia, seria depauperar la intel·ligència col·lectiva, oposar la 
parvetat del dejuni patriòtic a la promiscuació, i obligar els catalans a restringir el nodriment 
intel·lectual al vas de la materna llengua, enlloc d’absorbir-lo allà on el trobin més abundós i 

mengívol.”1293  
 

Joan Alcover reprenia un dels principis de l’ideari noucentista que maldava per 

l’exigència literària, pel rigor intel·lectual i pel bon gust artístic, una cultura elitista 

oberta al progrés d’Europa, com a normes per atènyer la Ciutat Ideal, és a dir, l’avenç i 

la modernització de Catalunya. I el mitjà més adient per assolir-ho era la llengua 

cultivada, l’idioma polit de totes les impureses i grolleries que l’embrutien, perquè si la 

llengua és l’espill d’un poble, la manera de parlar-lo reflecteix el nivell cultural i la 

noblesa d’esperit d’aquesta societat: 

 
“A l’avenç de Catalunya li convé que el gust i el sibaritisme artístic i la set intel·lectual dels 

catalans sien exigents, com més exigents millor, i la cultura s’imposi per la superioritat i no per 
consideracions d’altra mena. Precisament un dels títols incontestables de l’idioma és la seua 
essencialitat per explotar les mines espirituals, de tal manera que la llengua catalana i la cultura 
catalana són inseparables, i l’encuny de l’idioma no ha de servir perquè passi com or de llei i molt 
menys com únic or de llei, lo que realment no ho sia. 

Per lo demés, l’existència d’un llenguatge dóna fe de l’existència d’un poble, i la manera de 
parlar-lo manifesta la categoria d’una societat. Una persona cega entrant a una població, sols amb 
el so i el ritme de la veu pot judicar-la. 

Sens dubte, el nostre poble és intel·ligent i culte, però entre la cultura de llenguatge i altres 

exterioritzacions de cultura se nota una discordança.”1294 
 

Amb aquesta ànsia d’elevar l’esperit del poble català per mitjà de la cultura del 

llenguatge, Joan Alcover enllaçava el seu discurs de defensa de la llengua pròpia com a 

                                                 
1293 Ibídem, pàg. 245. 
1294 Ibídem, pàg. 245. 
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mitjà d’expressió culta amb la croada purificadora que la Lliga del Bon Mot havia 

volgut dur a terme, ara continuada per la Junta de Dames, que sembla li havia pres el 

relleu en la voluntat d’esterilitzar la llengua de renecs i de paraules malsonants. I així 

reprenia el concepte que havia abanderat Ivon L’Escop per ennoblir la llengua de totes 

les impureses i degradacions:  

 
“¿Què vol dir la ‘Lliga del Bon Mot’? No cal interpretar el lema en el sentit de que hi hagi 

vocables bons i dolents, perquè o bé no tenen existència llegítima i, per tant, no són vocables, o bé 
la licitud o il·licitud no consisteix en els vocables, sinó en l’ús que d’ells se faça. 

Hi ha renecs que són mots sense cèdula, com si diguéssim, pseudomots, que no tenen de racional 
més que la perversió humana que els engendra, i es podrien comparar als bruels i als lladrucs si no 
fos contra les bèsties una calúmnia. 

Hi ha veus que supleixen els renecs, atenuant-los, paròdies vergonyants amb les quals el mal 
gust o la mala criança o la fador rutinària escarneixen la malícia; i, d’aquests bolets de l’expressió, 
ne trobem, a un poble que conec bé, nombrosa floridura. Allà passen de les boques tonantes dels 
carreters com llampecs espuntats amb el canvi d’algunes consonants, certes interjeccions, a les 
boques untuoses de les mestresses honestes i apacibles, ben dejunes, les pobres, de posar-se als 

llavis blasfèmies esterilitzades.”1295 
 

Joan Alcover sentia l’afany d’explicar tots els aspectes de la llengua, des de les 

paraules més sublims i excelces fins les més roïnes i bestials, que sovint amb malícia 

escarneixen amb una interjecció un estat anímic. Intuïa que el renec, expressió primària 

d’una emoció, era detestable en tant que s’acostava al simple so d’una bèstia, que té la 

capacitat limitada de comunicació, mentre que l’expressió elaborada del llenguatge 

implica un alt grau de raonament i de perfecció discursiva que la parla gruixuda i 

grollera no pot recollir. El poeta, lluny de moralitzar, el que pretenia era ennoblir la 

parla dels homes cultes i allunyar-los d’aquest esperit primari que s’emmirallava en 

aquest tipus d’expressió simple, atès que, de ser usada en excés, no sols implicava un 

rebaixament de la llengua sinó de l’ésser humà en tant que n’és l’expressió de la seva 

ànima. 

Però, malgrat la degradació que implica aquest nivell de llenguatge, Joan Alcover 

considera que forma part d’un tot com si la llengua fos un cos amb aspectes més nobles 

i d’altres més vils. Per aquest motiu no refusa que aquests mots grollers formin part del 

diccionari tot atenent a la riquesa infinita del llenguatge. Joan Alcover s’avançava en el 

temps per explicar el que avui els sociolingüistes anomenen registres per designar la 

idoneïtat d’usar unes paraules o unes altres segons l’ocasió en què es trobi el parlant. 

Així l’ús d’algunes paraulotes podrà ser més acceptable o més vergonyós segons el 

context en què s’usin. Vet aquí que Joan Alcover adopta la imatge del Diccionari com si 

                                                 
1295 Ibídem, pàg. 246. 
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fos una apotecaria que conté metzines i alhora medecines, paraules altes i paraules 

baixes, i àdhuc adduïa com amb el pas del temps algunes de les paraules considerades 

inicialment bones podien adoptar una connotació negativa: 

 
“Un diccionari és com una farmàcia, on no hi manca res, ni les metzines. Totes les coses han 

de tenir nom i tots els fenòmens psicològics expressió possible; però en el lèxic mateix catalogat 
pels diccionaris trobam paraules que foren admeses altre temps i ara no ho són en la conversa de la 
gent com cal; frases lícites expressives de conceptes blasfems; expressions malsonantes de fets 
pecaminosos i de realitats desterrades de la llum i del llenguatge per essencials que sien; mots que 
l’oportunisme urbà permet o no permet segons els interlocutors, els llocs i les 

circumstàncies.”1296 
 

Vegem com el poeta tenia in mente el que avui anomanem registre social i registre  

literari i com cada un conté unes normes d’actuació lingüística i expressiva diferents 

que l’escriptor ha de saber destriar i aplicar en cada cas. Però també el poeta pensava en 

el mode d’expressió del llenguatge atenent als interlocutors, a l’assumpte i al context 

que condiciona l’escriptor, que es limita segons que el seu espai sigui més reduït o 

d’abast més universal:  

 
“Per allunyar tot recel de que vulguem sacrificar a un excés d’escrupolositat l’energia i la 

riquesa de l’idioma, comencem per distingir el còdic social del còdic literari. Les regles per l’un i 
l’altre són diverses, i les restriccions imposades a un autor que parla amb el seu públic també 
varien segons l’assumpte i els parroquians a qui dedica l’obra. A mida que s’eixampla l’horitzó, la 
llibertat augmenta, i la paraula o el concepte que dissonarien horriblement en una novel·leta color 
de rosa destinada a infants o col·legiales són de valor insubstituïble en un poema èpic o en el llibre 
d’un pensador que enfoca de ple el drama universal i sondeja la consciència humana sense 
perdonar racons ni pregoneses. Existeix un criteri de selecció per escriure i un altre criteri més 

sever per resoldre en quines mans se pot posar un llibre.”1297 
 

Joan Alcover creia que totes les grans obres de la literatura universal, com 

L’Odissea o el Faust contenen algunes crueses del llenguatge que són dictades per la 

força emotiva de l’argument i dels personatges, les quals, lluny de envilir l’escena, 

l’enriqueixen i la justifiquen en tant que expressen una intensitat de sentiments. Així 

afirmava que “Les crueses de forma, inevitables en les creacions del geni, vastes i 

profundes, no neixen de la grolleria i de la incultura, neixen de la inspiració omnipresent 

i sobirana que, amb la pròpia nobilitat, redimeix tota impuresa.”1298 Considerava, com 

els homes del noucentisme, que l’excés d’individualisme, que planava per la societat 

catalana, distorsionava l’harmonia del conjunt, com si fossin notes dissonants que 

enterboleixen el ritme global del país, de tota una col·lectivitat: 

                                                 
1296 Ibídem, pàg. 246-247. 
1297 Ibídem, pàg. 247. 
1298 Ibídem, pàg. 247. 
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“El nostre poble, socialment, és com una orquestra de bons músics, però massa autònoms, amb 

perjudici de l’harmonia de conjunt. Domina entre nosaltres una qualitat, una bona qualitat que, 
extremada, degenera en defecte, confessem-ho; un cert personalisme repelenc que influeix no sols 
en l’aspror del llenguatge, sinó en el to i el gest i l’aire d’esquivesa desdenyosa, més ingrat que la 

paraula.”1299  
 

Joan Alcover, home de bon gust i d’elegància exquisita tant en el vestir com en el 

parlar, assegurava que la franquesa en què alguns es refugiaven no era enemiga de la 

mesura ni de la pulcritud. Però creia que l’excés de sinceritat, de franquesa, adesiara 

podia resultar molesta per a l’interloculotor que l’escolta i àdhuc podia deformar la 

realitat. Observava que sovint la llengua malparlada se concentra en les classes 

proletàries i en els bohemis: els primers, assaonats per la pobresa i per la manca 

d’educació, manifesten la seva queixa, la seva displicència a través de la llengua, tot 

contaminant-la de mots emmetzinats; els segons, els bohemis, aferrats a la singularitat 

d’artista, es fan notar amb vocables malsonants, amb el seu parlar indecorós, com una 

actitud de rebel·lia i un esperit de deixadesa enfront dels valors morals i socials. 

 
“Jo no sóc dels esquitarells que voldrien afeminar el llenguatge imposant a totes bandes la 

urbanitat de saló. Jo no demano, a benefici de l’honestitat externa, la castració de l’idioma. Jo no 
pretenc que el poble caigui en la supèrbia invertida d’exagerar les nafres per entregar-se al civisme 
heroic de l’autocauterització. Però el fet és que les nafres existeixen, i el més hàbil sistema per 
curar-les és estendre l’imperi del bon gust que compta amb l’amor propi per auxiliar, perquè a 
ningú li agrada ser antipàtic, i el dia que la gent llengaruda es faci càrrec de la repulsió que provoca 
per quelcom que depèn de la seua voluntat, és d’esperar que s’esmeni. 

Per de prompte, hi ha un remei que és a la mà de tothom i consisteix en que cadascú respecti el 
dret dels altres i faci respectar el seu dret. És una llei d’ordre públic, és una llei de ciutadania, és 
una llei de mútua consideració personal a la qual podem acollir-nos els que vivim en 

societat.”1300 
 

En el fons Joan Alcover denunciava l’ús de paraules gruixades, no per les paraules 

en elles mateixes, sinó perquè traduïen una actitud incivilitzada i poc respectuosa. 

Aquesta visió crítica sobre la profusió de grolleries en nom de la revolta i de la bohemia 

trobà el seu paral·lelisme, anys més tard, en boca de Francesc de Borja Moll, el qual 

defensà una positura semblant a la de Joan Alcover en assegurar que no l’espantava 

“l’ús de paraulotes en literatura;” però li molestava l’abús que hom en feia. Un i altre, 

malgrat la distància en el temps i en l’època social que viviren, no condemnen 

l’existència de la paraula gruixada, sinó l’ús poc adient, poc assenyat, poc respectuós 

que alguns fan d’elles de manera indiscriminada i en contextos fora de lloc. Així el 1963 

                                                 
1299 Ibídem, pàg. 248. 
1300 Joan ALCOVER: “Cultura de Llenguatge”, OC, pàg. 250. 
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la veu del filòleg menorquí s’expressà de manera semblant a Joan Alcover a l’article 

Paraules gruixudes i eufemismes: 

 
“Per això no crec que s’hagi de condemnar totalment l’ús de les paraules gruixudes quan són 

realment útils, és a dir, quan arriba el moment oportú d’expressar la idea que elles indiquen; però 
crec condemnable i repel·lent fer-ne un ús excessiu, que més aviat sembla obeir a un 

exhibicionisme morbós que no a una sana i viril sinceritat.”1301 
 

Vet aquí com les tesis del poeta i les del filòleg coincideixen plenament en 

l’essència i s’avenen de manera harmoniosa en el contingut. 

Respecte a la incorporació abusiva de turpituds en la parla, que degradava 

constantment el llenguatge, Joan Alcover un cop més, davant aquest auditori de dames 

distingides, abogà pel bon gust i per l’elegància en el parlar sense caure en la 

cauterització d’un llenguatge incolor i artificial. El poeta no es proposa esborrar del 

lèxic els renecs ni les expressions malsonants, sinó la falta de respecte que el seu ús 

implica envers l’interlocutor que escolta. Així, considerava que repudiar i àdhuc 

castigar el malparlar i la blasfèmia no anava contra la llibertat dels individus sinó, ans al 

contrari, era una garantia per salvaguardar el respecte i el dret dels ciutadans. Per a Joan 

Alcover el parlar gruixut o groller no era més que el reflex d’un verí concentrat de mals 

humors dins l’ànima que hom vomita sobre algú altre innocent. Així, doncs, per al 

nostre poeta calia desarticular la blasfèmia verbal per tal d’esporgar la blasfèmia mental 

i eradicar-la de la societat, calia foragitar-la del pensament i dels llavis per assolir l’ideal 

d’una societat educada, l’ideal d’una ètica del bon gust: “Si la blasfèmia articulada fos 

vençuda, no trigaria a desaparèixer la blasfèmia mental.”1302 

D’altra banda, l’afany d’educar i de civilitzar la societat catalana que 

preconitzaven els noucentistes començava per aquest principi bàsic d’urbanitat i cortesia 

entre els individus d’un poble civilitzat i culte que, des de la seva llibertat, sap respectar 

tots els ressorts de la dignitat humana, cívica i moral. Joan Alcover advertia el paper 

primordial que la dona tenia en la societat catalana moderna tant en el si de la família 

com a l’exterior, tant en aquesta tasca educativa com en el món cultural. I en la defensa 

de la individualitat i de la llibertat de la dona com a persona íntegra i culta es mostra 

com un avançat en el seu temps. Perquè endevinava el paper clau de la dona com a 

educadora de les futures generacions respecte de la cura del llenguatge i del tracte cortès 

                                                 
1301 Francesc de Borja MOLL: L’home per la paraula (Palma: Hora Nova-Diari de Balears, 2005), pàg. 
29. 
1302 Joan ALCOVER: “Cultura de Llenguatge”, OC, pàg. 251. 



 787 

i elegant. Aquest fet l’aproxima a les tesis de l’incipient feminisme de llavors que 

reivindica la dignitat de la dona i la seva importància dins la societat catalana. Així la 

darrera paraula s’adreçava a les dones: 

 
“La meva darrera paraula ha d’ésser d’encoratjament i simpatia per les dones que no accepten 

els privilegis de la feminitat a canvi de mantenir en vaga perpètua la més noble de les potències de 
l’ànima. Jo no parlo de la igualtat de drets i de funcions, però he cregut sempre que reduir les 
dones a l’interior domèstic i als homenatges de galanteria i al regne de l’amor i de la bellesa, i a les 
expansions sentimentals, obligant-les a esperar pacientment qui les doni nom i casa i personalitat, i 
s’encarregui de pensar per elles, és un agravi, és una violació de la doctrina evangèlica. Aquesta 
doctrina redemptora no va substituir la servitud antiga per una altra més suau i més daurada, sinó 
que va aixecar la dona a la mateixa condició de l’home, i és en el fons un menyspreu amb 
apariències de culte, és una hipocresia contra la qual toca a les dones defensar-se, la qualitat 
d’àngels de la llar en què volem decorar-les i excluir-les de quasi tots els ordres de l’activitat 
social, a excuses que no toquin de peus a terra. No; entre l’autòmata i l’àngel hi ha un terme 
raonable que és el de persona, però persona completa, sense les inhibicions mantingudes a so de 
guzla per una idealitat trobadoresca que fa de la tendresa flor esfulladissa, flac fonament de la 
prosperitat i pau de la família; així és que els nuvis van sovint a l’altar pels camins de l’amorosa 
exaltació, i després resulta que marit i muller no tenen res que dir-se perquè vénen de mons 

distints.”1303 
 

Adduïa l’actitud encomiable de l’escriptora Carme Karr que en bona hora exhortava 

les dones a corregir del seu entorn familiar i amical les grolleries del seu llenguatge i a 

desterrar-les de la parla. Però Joan Alcover que lloava en gran manera aquesta actitud 

educativa de les dones, anava més enllà i creia que elles havien d’ultrapassar l’estret 

llindar de la quotidianitat per assolir un pes més important en el conjunt de la 

ciutadania,1304 com era el de fer sentir la seva veu i el de prendre decisions en tots els 

àmbits socials: 

 
“Jo no entenc perquè elles poden ésser santes i heroïnes i reines i emperatrius, i no poden 

intervenir en les funcions de la ciutadania, directa o indirectament, sense doctorejar ni perdre res 
del natural atractiu. [...]  

Entre nosaltres, és doblement necessari que les dones reivindiquin la plenitud de la vida 
espiritual, per contribuir a l’avenç del nostre poble. Catalunya les reclama, Catalunya les necessita 
per la seua obra de millorament social; i en afers de delicadesa com és aquesta labor de la cultura 
de llenguatge, l’actuació de les dones, dintre i fora de la vida de família, ha de tenir una influència 

extraordinària.”1305 
 

                                                 
1303 Ibídem, pàg. 252-253. 
1304 Joan Alcover es mostra com un feminista avant la lettre, com un defensor dels drets de la dona. En 
alguna ocasió Joan Alcover va manifestar a Carles Riba la sort que tenia de poder compartir amb la seva 
muller no solament les raons de l’amor sinó també les de l’esperit, tals com el quefer de l’art poètic, 
segons li manifestà el 24 d’agost de 1916, en què li deia: “És envejable aliança la de marit i muller, units 
com vostès dos, no sols per l’amor, sinó per l’íntima convivença a un mateix món espiritual.”  Vegeu: 
Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 753.   
1305 Ibídem, pàg. 253. 
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Quan Joan Alcover llegí Cultura de Llenguatge  a la Sala Mozart feia tres anys 

que la Lliga del Bon Mot havia crescut a Mallorca trasplantada pel seu fundador el jove 

prevere Ivon L’Escop, el qual en un dels seus llibres (titulat La Lliga del Bon Mot) 

instava els ciutadans il·lustres a combatre la blasfèmia amb una sèrie d’actuacions. Joan 

Alcover recordà que a Mallorca per secundar el pensament de la Lliga del Bon Mot es 

realitzaren una sèrie d’actes públics promoguts i atiats per gent de caire 

ultraconservador. El poeta advertia que aquesta coloració, en situar-se al capdavant, 

induïa a confusions entre la població, atès que entenia que “la bandera del Bon Mot no 

ha de ser una bandera de les dretes... ni de les esquerres.”1306 Però si L’Escop en aquest 

llibre afirmava que la blasfèmia fou l’esca que encengué els esperits revolucionaris de la 

“Setmana roja”, Joan Alcover, que es considerava antirevolucionari, no creia que la 

blasfèmia fos el llenguatge de l’anarquia ni de l’esperit demagògic. I, ben convençut 

d’aquesta idea amb la qual desmuntava l’afirmació de L’Escop, adduí el paradigma de 

la calma conservadora de Mallorca, poble “tan malparlat com pacífic.” Recordà alguns 

pobles emblemàtics, com França i Anglaterra, exemples de civisme, que han viscut 

grans revolucions i matenen l’elegància en el parlar.  

Tres dies més tard d’haver pronunciat aquest discurs, el 15 de desembre de 1916, 

Joan Alcover ja havia retornat la quantitat dels seus honoraris a la Junta de Dames per a 

destinació de fins benèfics d’aquesta distingida associació. L’any vinent, el maig de 

1917, Cultura de llenguatge apareixia publicada, com les altres conferències del cicle, 

en fascicles diferents1307, que la presidenta li havia enviat. A la gentilesa d’aquesta 

dama, Joan Alcover contestà amb aquestes paraules: 

 
“Honorable Senyora: he rebut, amb la seva lletra del dia 27, els fascicles de les tres conferències 

pronunciades en la Sala Mozart, el Desembre últim, per iniciativa de la M. I. Junta de Dames. 
Remerciant la seva atenció, tenc especial gust en significar-li una volta més que el record de la 

seva gentilesa és dels que mai s’esborraran en la memòria de son adicte i s.s.q.b.s.m.”1308 
 

 Joan Alcover conservà aquest lligam d’amistat amb la Junta de Dames i, en els 

moments difícils en què el març de 1919 el poeta perdia en una sola nit els seus fills 

Gaietà a Barcelona i Maria a Palma, el 12 de març, va rebre el conhort de la seva 

presidenta Concepció Costa, que s’hi adreçà amb paraules molt sentides: 

                                                 
1306 Ibídem, pàg. 252. 
1307 Cultura de Llenguatge. Conferència I de la sèrie organitzada per la M. Iltre. Junta de Dames de 
Barcelona, pronunciada el 12 de desembre de 1916, a la Sala Mozart, per En Joan Alcover (Barcelona, 
Bloud & Gay Editors). 
1308 [ARM-JA, 249]. 
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“Distingit Sr. i amic: En la Sessió que va celebrar ahir la Junta de Dames va ser anunciada la 

trista nova de la mort dels seus fills, q.a.c.s., i totes les Senyores es dolgueren fondament de la seva 
dissort acordant enviar-li l’expressió més viva del condol i la promesa de les seves oracions per les 
ànimes dels difunts i perquè V. trobi el consol en la resignació cristiana. 

Jo que he vist morir la meva única filla comprenc la tribulació de la seva ànima i puc dir-li que ja 
he demanat a Déu fervorosament per V. el consol que sols pot trobar-se traspassant els límits 
mesquins de lo temporal i prenent la volada en la Fe per assolir en esperit als que ens han deixat. 
Llavors despullant-se de l’egoisme creix l’amor pur envers nostres ausents i fruim en certa manera 
de la seva intimitat amb el Creador i sofrim contents les penes del desterro per tant de veure’ls-en 
lliures en ells per sempre més. 

Perdoni que una ignorant com jo li hagi parlat així; és una expansió del dolor que ens fa 
germans. 

Li prego faci extensius nostres sentiments a la seva senyora esposa i compti sempre amb nostra 

bona amistat i agraïment.”1309 
 

El 31 de maig de 1924 encara Joan Alcover va rebre una nova invitació per tornar 

a participar en un nou cicle de conferències de la Junta de Dames de Barcelona, a la 

qual degué declinar el poeta devastat, perquè no tenim constància que hi assistís.  

 
LA VENGUDA DE MIGUEL DE UNAMUNO A MALLORCA  
 

Uns mesos abans de la lectura de la conferència Cultura de llenguatge, el 14 de 

juny de 1916, Miguel de Unamuno havia arribat al moll de Palma a bord del vaixell 

Jaume I. Unamuno venia a Mallorca acompanyat de la seva esposa Concha Lizarra per 

veure els seus parents: Gumersindo Solís de la Huerta, que era registrador de la 

Propietat a Manacor, i Jesús Solís de Ecenarro, que era el fill de Gumersindo i notari de 

Santa Maria. El que fou rector de la Universitat de Salmanca romangué a l’Illa Daurada 

fins el 23 de juliol del mateix any. S’allotjà primer a Manacor, després a Palma i a 

Sóller. Passà deu dies a Valldemossa a la casa de Joan Sureda Bimet i Pilar Montaner i, 

finalment, a Santa Maria del Camí a la casa del seu parent notari.  

El 29 de juny Miguel de Unamuno, que es trobava a Palma, féu diverses visites 

pels contorns de la ciutat, acompanyat dels poetes Joan Alcover i Gabriel Alomar, i 

d’Arís i de Sureda. En una d’aquestes passejades per la ciutat, Miguel de Unamuno amb 

Joan Alcover i Gabriel Alomar arribaren fins a la Casa dels Poetes, on va veure alguns 

quadres del pintor modernista Antoni Gelabert. L’escriptor basc ―segons Màrius 

Verdaguer―, “impressionat per aquella pintura on li semblà que bategava una angoixa 

molt literària, mostrà interès per conèixer personalment l’autor.”1310 Gabriel Alomar i 

Joan Alcover el conduïren fins a la barberia, situada a la plaça de Cort, on Gelabert 

                                                 
1309 [ARM-JA, 249].. 
1310 Màrius VERDAGUER: La Ciutat Esvaïda, op. cit., pàg. 127. 
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exercia de barber. Pujaren l’escala i allà trobaren el pintor que, amb les tisores a la mà, 

retallava la barba d’algú. Després de la presentació, el pintor continuà tallant la barba 

d’aquell senyor, mentre que Unamuno i els poetes que l’acompanyaven “es van asseure 

en els banquets que estaven estalonats a la paret”. El catedràtic de grec començà a parlar 

i amb gran erudició “va recórrer tot el panorama de la pintura espanyola. Infinitat de 

noms il·lustres es mesclaven en l’apassionat monòleg, que anava dirigit an En Gelabert. 

Tots escoltaven astorats”1311, mentre el pintor adesiara aturava les tisores per mirar en 

silenci i ràbia continguda el gran escriptor de l’Espanya del 98. Màrius Verdaguer, que 

ho havia sentit contar, evocà aquest episodi amb la punta de la ploma a La Ciutat 

Esvaïda: 

 
 “Quan don Miguel acabà la seva magnífica peroració, es posà dret i, acostant-se an En 

Gelabert, li va estrènyer la mà i el felicità per la seva obra pictòrica. En Gelabert baixà el cap i 
no digué res. Però quan Don Miguel de Unamuno baixava l’escala de la barberia, acompanyat 
dels seus amics, En Gelabert deixà les tisores, es desembotonà alguns botons de la bata blanca, i 
sortint al replà de l’escala, mentre contemplava a Don Miguel que baixava els darrers escalons, 
cridà amb totes les seves forces:  

―¡Mueran los catedráticos!”1312 
 

Mentrestant, Palma bullia en preparatius de festa per aquells dies d’estiu. Miguel 

de Unamuno es trobà al bell mig d’una Palma, que celebrava amb gran entusiasme la 

inauguració dels tramvies. Aquells dies lluminosos d’estiu coincidiren amb la festivitat 

del Beat Ramon Llull i l’Associació de la Premsa convocà per al dia 2 de juliol uns Jocs 

Florals bilingües, que foren molt contestats per la major part de la intel·lectualitat 

mallorquina. Miquel Costa i Joan Alcover rebutjaren el càrrec de mantenidors d’aquests 

Jocs Florals, nascuts una mica a contra marea i a disgust dels escriptors de l’illa. Quan 

Niceto Alcalá Zamora manifestà per telègraf que no podia ser mantenidor dels Jocs, la 

Comissió de l’Associació de la Premsa acudí al Gran Hotel per veure si Miguel de 

Unamuno voldria exercir tal dignitat en aquella festa de la poesia, deslluïda per les 

autoritats de la Comissió. Unamuno acceptà amb gran honor, només amb la condició 

d’ajornar la festa de la poesia per al vespre del dissabte, dia 8 de juliol, atès que aquell 

capvespre partia cap a Sóller. Cap al tard Miguel de Unamuno baixà del tren de Sóller, 

acompanyat de Joan Alcover, Gabriel Alomar i Joan Estelrich. De bell nou Joan 

Alcover trepitjava amb l’il·lustre catedràtic de grec la vall de Sóller, oberta al mar i 

guarnida de tarongers d’or i de flors blanques, que exhalaven una flaire dolça per les 

                                                 
1311 Ibídem, pàg. 128. 
1312 Ibídem, pàg. 128. 
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marjades ombrívoles. Des d’aquesta vall ufana, coronada de muntanyes altívoles, 

Miguel de Unamuno, acompanyat de Gabriel Alomar, de Joan Estelrich i de Joan 

Alcover, visità Biniaraix i Fornalutx, on entrà a l’església. Aquells dies a Sóller, el 

catedràtic sojornà a l’Hotel Marina i els nostres poetes tornaren a Palma en el tren, que 

recorria les cingleres de la serra, retallades dins el cel blavós. El vespre de dia 8 de 

juliol, Miguel de Unamuno, que havia acceptat l’encàrrec de l’Associació de la Premsa, 

arribà d’hora al Teatre Principal. Ben aviat s’omplí de gran gentada, ansiosa de veure 

els premiats i de sentir el discurs d’aquell orador tan il·lustre. Aquella nit els poetes 

florejats (Gabriel Alomar, Josep M. Tous i Maroto, Mn. Andreu Caimari, Llorenç Riber 

i Miquel Forteza) gaudiren la joia d’aquell acte.1313 Miguel de Unamuno clausurà 

aquella festa de la Poesia amb un discurs sobre el bilingüisme que va rebre “una 

estruendosa ovación.” Però molts dels lletraferits que hi van assistir no aplaudiren com 

una mostra de refús i de protesta.   

Mentre durà aquell sojorn estiuenc, l’escriptor basc recorregué l’illa, sovint 

acompanyat de Joan Alcover, Gabriel Alomar, Joan Estelrich, Joan Sureda i José Arís 

García. Aficionat a l’excursionisme visità na Foradada, es Teix, l’Avenc de son Pou i, 

potser, el Puig Major. A Andanzas y visiones españolas (1922) dedica tres capítols a la 

seva estada a Mallorca (En la calma de Mallorca, En la isla dorada i Los olivos de 

Valldemossa), en els quals cita personatges mallorquins com Mossèn Alcover, Joan 

Alcover, Joan Sureda... El catedràtic incideix en el caràcter d’Illa de la Calma i en la 

idiosincràcia de la seva llengua.  

Malgrat la decepció i la polèmica que el discurs del catedràtic havia encetat en el 

Teatre Principal, Miguel de Unamuno i Joan Alcover establiren una amistat cordial que 

es traduí en dues cartes. Potser es miraven amb certa desconfiança, car Unamuno, poc 

amic del catalanisme, aconsellava a Joan Alcover que deixàs d’usar la llengua catalana 

com a mitjà d’expressió literària i es decantàs per escriure en la llengua que parlava, 

amb tots els seus errors i les seves vulgaritats.  Joan Alcover, que havia defensat amb 

fermesa que el català és entre nosaltres l’únic mitjà d’expressió possible de l’escriptor-

artista, s’oposava a les tesis de l’autor de �iebla. Per aquells dies sembla que Miguel de 

Unamuno va començar a publicar a La �ación les seves impressions sobre Mallorca, 
                                                 
1313 Poetes premiats: Gabriel Alomar guanyà la Flor Natural per Oda a la Bandera, Prudencio Rovira es 
féu amb l’Englantina d’or, Josep M. Tous i Maroto i Mn. Andreu Caimari obtingueren alguns dels premis 
extraordinaris; Llorenç Riber, amb una biografia sobre Ramon Llull i Miquel Forteza, un mapa de les 
excursions de Ramon Llull, es feren amb un dels premis del certamen Lul·lià. Vegeu Josep CAPÓ JUAN: 
“Don Miguel de Unamuno a Mallorca”, dins Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom XXXIV, 
números 818-819 (1973), pàg. 148-149. 
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que Joan Alcover va llegir i, amb l’ànima corpresa per les seves paraules, el 2 de febrer 

de 1917, s’adreçà al catedràtic de grec amb aquestes paraules: 

 
“Amigo Unamuno: he leído estos días sus interesantísimas impresiones de Mallorca. Bien se ve 

que le ha bebido V. los alientos á la nereida mediterránea. 

En uno de los artículos,1314 me adjudica V. generosamente el título de gran poeta, que es para mí 
la máxima satisfacción del amor propio. No importa que a la vez insista V. en sus opiniones algo 
disconformes con el lenguaje literario adoptado aquí como en Cataluña. 

Yo espero que con el tiempo estaremos de acuerdo, y se convencerá V. de que las diferencias, muy 
escasas, entre el habla vulgar y la que llamamos restaurada, no afecta a la naturalidad de la expresión, 
viva y sincera. 

De todas suertes, es un gozo ser impugnado en forma tan halagüeña por hombre tan formidable 
como V.  

Quisiera dedicar a V. una poesía. Aquí tiene V. la más reciente. Si no le desagrada, tendré mucho 
gusto en publicarla, honrándole con su nombre esclarecido. 

Su devoto amigo y admirador 

Joan Alcover y Maspons.”1315 
 

Al cap de deu dies, el 12 de febrer de 1917, Miguel de Unamuno contestava a Joan 

Alcover amb aquestes paraules: 

 
“¡Cuánto me acuerdo, mi buen amigo, de los inolvidables días que pasé en esa isla de oro, ahí, 

entre ustedes! Creo que esa estancia me ha alargado la vida en unos años y como estoy muy 
convencido del valor público y nacional de mi vida, pues... 

Aún he de escribir más de eso. Con los tres artículos que envié a La �ación de Buenos Aires y el 
que sobre los Olivos de Valldemosa di a El Imparcial y otras notas que recojo trabajando ahora mis 
impresiones sobre libros y literatura haré un tomito sobre esa isla. Allí explanaré más lo de la 
poesía de usted, tanto en castellano como en catalán. Para eso le releo ahora. Y releo a Costa y 
Llobera y a otros. Sí, las diferencias dialectales –en su recto sentido– entre catalán y mallorquín 
son escasas, pero... 

Me gusta que se conserve eso. Y luego, usted lo comprende, no simpatizo con que se sacrifique a 
una unidad menor lo que se escatima a otra mayor. Es tan fuerte mi iberismo... 

Mas sé que nunca acabaré de estar de acuerdo conmigo mismo. Y gracias a eso hago algo.”1316  
 

Miguel de Unamuno assegurava a les pàgines de La �ación que els poetes 

mallorquins si volien cantar amb la seva llengua materna, amb el verb propi, havien 

d’emprar la parla col·loquial i popular, conservada a casa nostra, i no el català literari. 

Per a Miguel de Unamuno, Joan Alcover s’havia decantat pel català de Catalunya 

perquè no havia tengut èxit amb les seves poesies castellanes. Arran de la publicació 

d’aquests articles a La �ación, Joan Estelrich va rebatre des de les pàgines de La Veu de 

Mallorca les afirmacions que Miguel de Unamuno havia fet sobre Joan Alcover. Des 

d’aquesta tribuna, Estelrich deia: 

                                                 
1314 Fa referència a l’article En la calma de Mallorca, inclòs a Andanzas y visiones españolas. 
1315 Carles BASTONS: “La correspondència de mallorquins amb Unamuno (I)”, Randa, núm. 39 (1996), 
pàg. 64. 
1316 [ARM-JA, 460] Reproduïda per Josep CAPÓ JUAN: “Don Miguel de Unamuno a Mallorca”, op. cit., 
pàg. 157-159. 
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“Estam segurs que l’Unamuno va escriure això que comentam sense parar gaire esment en les 

afirmacions que feia. Perquè, lo que aconsella, en realitat, de l’abandó de les llengües literàries 
(expressió d’una espiritualitat col·lectiva, caràcter que no tenen els dialectes vulgars) sien o no 
oficials, és l’anul·lació de la llengua literària considerada en son sentit més alt i més noble, és a dir, 

com a medi d’expressió dels sentiments més íntims i corals dels homes.”1317 
 

Malgrat la bona acollida que Unamuno va rebre de Joan Alcover i d’altres 

escriptors illencs, el malestar contra les opinions paniberistes de Miguel de Unamuno i 

la seva visió fragmentadora de la nostra llengua creixia dins la societat intel·lectual de 

l’illa, car hi endevinaven  la negació velada de la idiosincràcia d’un poble. També Joan 

Alcover com ja hem vist en algunes pàgines enrere li dedicà l’endreça Resposta a 

una lletra en què, malgrat les diferències de pensament, li reconeixia la germanor 

espiritual i la sinceritat amb què, parlant “bé o malament” de Catalunya, havia contribuït 

a expandir la renaixença catalana. 

 

MORT DE JOSEP ALCOVER MASPONS 
 

Aquell 1917 Joan Alcover tornà a sentir a prop el fuet de la mort, quan el 31 

d’octubre d’aquell any va morir el seu germà Josep Alcover. Josep Alcover havia estat 

un puntal en qui el nostre poeta s’havia recolzat en els moments més difícils de la seva 

travessia i en qui havia confiat la tutela dels seus fills petits en cas que ell morís abans 

d’hora. Joan Alcover sentí aquella pèrdua com quelcom d’ell mateix, car no sols els 

unia el llaç de la sang sinó el de l’amistat sincera, atiada per una afinitat ideològica. I, 

per la seva destacada professió de notari, en els darrers temps també li havia confiat tota 

la tramitació dels béns de la seva família i que es fes càrrec del testament, encara que 

Maria de Haro i Gaietà Alcover no veien amb bons ulls la intromissió de l’oncle en els 

seus béns patrimonials.  

Josep Alcover Maspons, notari i maurista com el seu germà poeta, feia algun 

temps que havia caigut pres en la xarxa d’un profund abaltiment. Se n’havia anat 

d’aquest món en silenci per no fer renou, gairebé de manera sobtada, sense que la seva 

família pogués albirar la fosca nuvolada que es congriava en el seu si. Joan Alcover, que 

tornava a sentir el glavi de la mort, es planyia d’aquesta nova desgràcia al seu amic 

Àngel Ruiz i Pablo amb aquestes paraules: 

 

                                                 
1317 Citat per Bartomeu CARRIÓ I TRUJILLANO: “Joan Estelrich i Artigues a La Veu de Mallorca (1917)”, 
Miscel·lània Joan Estelrich, op. cit., pàg. 66.  
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“Mi querido amigo: Recibí su carta del 4, asociándose á nuestro duelo por la muerte de mi 
hermano Pepe. En realidad es una gran pérdida que nos tiene hondamente atribulados. Aunque 
estaba hace tiempo un poco decaído y con tendencias á retirarse de la actividad intelectual, no 
parecía que sus achaques tuviesen importancia. Así es que su última enfermedad, que apenas duró 
una semana, á lo menos en su manifestación aguda, sobrevino sin esos anuncios que preparan el 
ánimo gradualmente al golpe siempre terrible, pero más cuando se trata de un hombre abundoso y 

pródigo de vida, cuyo vacío entre los suyos y aún los extraños se hace sentir doblemente.”1318 
 

En aquesta mateixa carta, Joan Alcover es lamentava a Àngel Ruiz Pablo de la 

seva poca fecunditat en veure que la tanyada del seu amic menorquí eixia prolífica de la 

seva ploma, mentre que la seva semblava una mica corgelada: “Le envidio la intensa 

labor literaria que sabe V. compaginar con su obligado trabajo cotidiano. Cada vez me 

convenzo más de que mantener el espíritu en actividad fecunda y no interrumpida, es la 

mejor defensa contra los agobios y amarguras de este mundo...” 1319 

Cada dia estava més convençut que mantenir l’esperit endinsat en la creació 

artística, era la millor defensa contra la grisor i els vents huracanats que havien assotat 

la seva vida i que li havien corsecat l’esperit. També Josep M. López-Picó, que, per 

aquells dies, l’havia empès a polsar la lira amb alguna creació nova per a la publicació 

de La Revista, va rebre per tota resposta les paraules empal·lidides d’un poeta abatut per 

la mort del seu germà, amb les quals intentava justificar la sequera poètica que patia. 

Desencisat, el 27 de novembre de 1917, Joan Alcover es lamentava davant el poeta 

noucentista de l’eixutor que corria per les seves venes corsecades pel desànim i la 

llangor: 

 
“Benvolgut amic: Vaig rebre a son temps la seua lletra amb el programa i els anuaris de 

l’Econòmica. Havia retrassada la resposta a veure si em curava de l’eixutor per poder complaure’l, 
però ni un tema ni una idea se m’ocorria. I l’esterilitat fou agravada per un dol que sobtadament 
sobrevingué: el 31 d’octubre va morir el meu germà Josep, deixant-me, a més del dolor natural, un 
rastre de greus preocupacions. No dubti de la meua bona voluntat, però em trobo incapaç 
d’escriure res, i Déu vulla que l’aridesa no sia definitiva. No puc, doncs, enviar-li les quartilles que 

desitja, i deploro molt no correspondre a l’honra que em dispensen.”1320 
 

Malgrat aquest desencís, provocat per la mort del seu germà Josep, Joan Alcover 

trobà belles paraules per correspondre a la invitació a col·laborar a La Revista i per la 

nova collita poètica, que havia rebut de López-Picó: L’instant, Les noses i El cant serè. 

Tanmateix, malgrat aquesta eixutor anímica, Joan Alcover parlà d’aquests tres poemes, 

                                                 
1318 Carta de Joan Alcover a Àngel Ruiz i Pablo (datada el 12 de novembre de 1917). Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 81. 
1319 Carta de Joan Alcover a Àngel Ruiz i Pablo (datada el 12 de novembre de 1917): Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 81. 
1320 Carta de Joan Alcover a Josep M. López Picó (datada el 27 de novembre de 1917). Joan ALCOVER: 
“Epistolari”, Obres Completes, op. cit., pàg. 744. 
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dels quals assenyalà l’aplom i l’energia, la “caracterització fonda i personal, i aquella 

concentrada musicalitat de les estrofes, fermes i molsudes com les de Baudelaire, sense 

que s’hi noti cap altra semblança.”1321 Tot i aquests elogis, Joan Alcover anotà la 

dissonància que endevinava en el títol de Les noses, que, a parer seu, no s’avenia amb el 

sentit del poema: “Lo que no acab d’explicar-me és el títol Les noses, tal volta perquè la 

paraula tinga entre vostès alguna accepció desusada aquí.”1322  

I és que Joan Alcover sentia l’exercici de la crítica literària com quelcom 

d’important com havia fet Sainte Beuve i, sense adonar-se’n, la seva veu de crític 

literari s’esplaiava àdhuc en les relacions epistolars amb els diferents poetes amb què es 

va relacionar. 

 

POSICIÓ DE JOAN ALCOVER DAVANT LA VISIÓ NOUCENTISTA DE LA 

NATURA 

  
Joan Alcover continuà l’amistat que havia encetada amb el poeta Jaume Bofill i 

Matas per correspondència i seguí assaborint els versos que vessava la seva ploma 

noucentista. Per aquells dies de l’estiu, en les hores plàcides del capvespre, Joan 

Alcover llegia els Somnis de Jaume Bofill i Mates, amb l’estètica del qual no se sentia 

identificat. Encara que sovint estava atrafegat rere la muntanya de papers que 

s’acumulaven al seu despatx de Secretari de la Sala de l’Audiència de Palma, sabia 

trobar un moment de lleure per escriure als amics poetes que l’havien obsequiat amb 

algun dels seus volums poètics per cal·librar el valor literari que es desprenia dels seus 

versos. Per aquells dies de 1913, quan el Noucentisme vivia l’esplendor d’una poètica 

que s’emmirallava en el classicisme i es complaïa en el dibuix d’una naturalesa 

harmonitzada, domada per la ploma de l’escriptor, Joan Alcover, que acabava de llegir 

els Somnis (1913) de Jaume Bofill i Mates, discrepava d’aquesta visió. I, malgrat que 

havia assaborit amb gran delit els Somnis de Guerau de Liost, manifestà en la carta del 4 

de juliol de 1913 el seu parer contrari a l’estètica noucentista, que el 1908 Josep Carner 

havia definit amb contundència al pròleg de La Muntanya d’ametistes, perquè el nostre 

poeta es decantava per la visió d’una naturalesa natural, no falsificada ni distorsionada 

per la mirada arbitrària de l’intel·lectual:  

 
 “Vaig rebre y he llegit més d’una vegada el seu llibre Somnis.  

                                                 
1321 Ibídem, pàg. 744. 
1322 Ibídem, pàg. 744. 
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Un se troba devant quelcom extraordinari, obligat per la forsa, si no p’el convenciment, a 
l’homenatje. 

El meu esperit, desconcertat, vacil·la entre una clamorosa admiració y una tímida protesta. 
L’admiració á l’individualitat autóctona de l’artista que de jorn en jorn s’accentua, la potencia de 

retina y d’expressió, el domini de la técnica, el lexic prodigiós, l’imatge burilada ab fermesa de 
pols que recorda Albert Durer. 

La protesta de veurel situat amb insistencia dins la doctrina explicada en l’admirable prólec a La 

Montanya d’Amethistes,1323 y a la qual jo soc radicalment contrari. 
Pero no tenc prou fé en la meva opinió per convertirla en consell. 
Jo vull la natura poseida, no atormentada; la vella fórmula de natura naturans en oposició a 

natura naturata, i aixó em sembla que es el clasicisme. 
De totes maneres, qui sab escriure els Somnis y produir en el lector tan fonda preocupació, será ó 

no será classic ó alexandrí ó noucentista ó arbitrari, pero es un atleta del vers, una personalitat 

escepcional que no’s confon ni admet parentiu en cap altre.”1324 
 

Aquesta visió de la “natura naturans en oposició a natura naturata,” que Joan 

Alcover entenia com a l’autèntic clasicisme, seria defensada i reiterada anys més tard a 

L’art segons Tolstoi, on afirma que “l’art se proveeix de formes i elements en el 

laboratori actiu de la naturalesa. �atura naturans, no natura naturata.” Perquè Joan 

Alcover pensava que l’art “no pot infringir les lleis eternes, ni les que governen el ritme 

de la creació, ni les que duim escrites en la consciència.”1325 Joan Alcover segons 

anotà en les pàgines manuscrites de la seva plagueta, després de llegir l’article Lectures 

d’estiu de Manuel de Montoliu1326considerava que “mai podrem prescindir de la 

natura (naturans, no naturata) no per aprofitar les seues lliçons, sinó per fer-ne 

l’essència de les nostres obres. Les lliçons les hem de rebre de la cultura.”1327 

Joan Alcover, que era membre de la Real Academia Española des de 1904, ara el 

1916 era nomenat membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans. Per aquelles 

saors, el poeta es trobava immers de ple en el cor del catalanisme literari i, maridat amb 

Raquel, mantenia una actitud passiva envers la Real Academia Española, segons 

confessà amb aquestes paraules a Antoni Maura, que des de 1916 n’era el president: 

 

                                                 
1323 El pròleg que acompanyava La Muntanya d’Ametistes era de Josep Carner, el qual en un llenguatge 
críptic emmarca el llibre de Jaume Bofill i Mates en l’estètica noucentista, “una estètica complexa on es 
concilien el romànic i el barroc tots dos esdevinguts catalaníssims; i la imatge popular, tan 
prenedora, amb el vast plafó a tall d’himne homèric.” I encara Josep Carner afirmava que La Muntanya 
d’Ametistes  s’inscriu a una “estètica que entrelliga el lèxic dels enderiaments més abstractes amb la 
poderosa fortitud verista, i que fa alternar la femenina emoció del detall amb aquella imatge sintètica tota 
plena de majestat viril.” Josep CARNER: “Mots proemials”, Obra Poètica Completa de Guerau de LIOST 

(Barcelona: Editorial Selecta, 1983), pàg. 187. 
1324 Carta de Joan Alcover a Jaume Bofill i Mates (datada el 4 de juliol de 1913).  Enric BOU: 
“Correspondència d’escriptors mallorquins amb Guerau de Liost”, Randa, núm. 15 (1983), pàg. 116. 
1325 Joan ALCOVER: “L’art segons Tolstoi”, OC, pàg. 262. 
1326 Manuel de MONTOLIU: “Lectures d’estiu”, El Poble Català (12-8-1907). 
1327 Arxiu Joan Pons i Marquès, capsa número 7, dipositat a la Biblioteca Lluís Alemany. 
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“En cuanto a mi pasividad como Correspondiente de la Academia tiene fácil disculpa. Yo no soy 
erudito, y sólo puedo permitirme ingeniosidades, mariposeos en ‘la vaga y amena literatura’; todo 
lo más, algún ensayo de crítica ‘impresionista’, y eso creo que no encaja en el Boletín de la 

Academia. Si me equivoco, prepararé algún trabajo, y me honrará mucho que parezca bien.”1328 
 

LA JUVE�TUD DE MISTRAL 
 

Per aquells dies de febrer de 1918 la Directora de l’Escola Normal i les seves 

companyes van convidar Joan Alcover per parlar de la figura de Frederic Mistral, un 

discurs que titulà La juventud de Mistral. El parlament d’homenatge se celebrà el 15 de 

febrer de 1918 a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Palma. Uns dies més tard la 

conferència La juventud de Mistral fou publicada al número dotze de la revista 

Mallorca (1918).1329 

A La juventud de Mistral, Joan Alcover anà esbossant les qualitats literàries del 

poeta de Provença circumscrites a la seva joventut, perquè entenia que no podia abastar 

l’estudi de tota la seva obra, atesa la seva extensió i profunditat. A més a més, creia que 

fou durant aquesta època juvenil que el poeta provençal assolí tot el seu esplendor 

literari. Per al nostre poeta, Mistral es troba a les antípodes de Baudelaire: un i altre 

eren, com el bé i el mal, dues maneres oposades d’entendre i de viure la poesia. Així 

comparà la claror benèfica de Mistral, acceptada de manera absoluta, amb la fosca 

malèfica de Baudelaire, contestada pels seus detractors. Mireio i Les fleurs du mal eren 

les dues cares antitètiques de la poesia de la meitat del segle XIX: l’una era “optimismo, 

amor ingenuo, simplicidad agreste;” l’altra era “lividez siniestra, condesación 

cristalizada de los jugos malignos que fermentan en el corazón de la ciudad 

moderna.”1330 Si el llibre de Mistral fou rebut amb els braços oberts per la crítica 

literària, el de Baudelaire no assolí un gran ressò fins després de la mort del poeta 

francès. Foren justament aquestes benediccions que Mistral rebé en vida les que amb el 

temps arraconaren les excel·lències de la seva obra, mentre que la condemna que 

Baudelaire patí com a poeta maleït anà despertant l’interès de la societat cap a la seva 

obra.  

                                                 
1328 Carta de Joan Alcover a Antoni Maura (datada el 3 de juny de 1916). Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg.733. 
1329 Joan ALCOVER MASPONS: “La juventud de Mistral”, Mallorca, Revista quincenal, núm. 12 (1 de 
març de 1918), pàg. [1-5]. Aquesta publicació anava acompanyada d’una traducció del poema A la raça 
llatina, de Frederic Mistral. 
1330 Joan ALCOVER: “La juventud de Mistral”, OC, pàg. 587. 
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 Joan Alcover, que veia alguns paral·lelismes entre la Renaixença de Provença i la 

Renaixença de Catalunya, albirava algunes semblances entre el paisatge i la cultura 

d’ambdós pobles. De manera que Mistral esdevingué als ulls dels poetes catalans un 

model a seguir, un poeta extraordinari que havia sabut retornar la fesomia literària i la 

llengua pròpia del seu poble, descolorit sota la bandera francesa. Però fou Mallorca que 

part damunt de totes les terres de parla catalana s’emmirallà de manera més viva en 

l’alta Provença per les seves semblances paisatgístiques, literàries i lingüístiques, 

segons escrigué Joan Alcover. Fou en terres mallorquines on l’alenada mistraliana arrelà 

de manera més profunda i brostà en les traduccions de Mireia i de Les illes d’or, que féu 

Maria Antònia Salvà. Als ulls de Joan Alcover, Mistral havia aconseguit ser reconegut 

universalment sense sortir de Provença. Arles havia estat per a Mistral el mateix que 

Màntua havia estat per a Virgili. De manera que fou París, la ciutat cosmopolita per 

excel·lència que, sense moure’s d’Arles, acollí Mistral amb els braços oberts. Més 

endavant el nostre poeta recordà com l’èxit de Mireia arrancà elogis abrandats de les 

plomes parisenques d’Adolph Dumas i de Lamartine, del qual reprodueix alguns 

fragments en el discurs. Alcover subscriu les notes laudatòries del poeta francès, encara 

que creu que els versos de Mireia no resisteixen tantes lectures com els versos del Faust 

de Goethe. 

Joan Alcover feia un breu recorregut pels orígens del poeta provençal, nascut en 

una granja de Maiano, voltada d’extenses porcions de vinyes, d’oliveres, de figuerals i 

de camps d’horta. Assenyalava que encara que el jove poeta havia estudiat Lleis a Aix, 

mai no deixà de ser un arbre arrelat en aquests paratges rurals de la Provença, d’on 

havia begut tota la saba de la seva musa. Enmig d’aquest discurs, el nostre orador 

observava com el Mistral immers en aquest ambient pagès trobava el seu contrapunt en 

el Leopardi de la vila de Recanati: l’italià, “enfermo, raquítico, inválido para el amor, 

casi para la vida”, s’oposava diametralment al Mistral, “apuesto varón de amplio pecho, 

franca fisonomía, mirada firme, cuello robusto y aplomado, el bigote y la melena y la 

tez rubicundas, dorados por el sol que maduró sus trigos; un trobador injerto en aldeano. 

Allí está la salud, el equilibrio, la recia complexión, sin asomos de dandismo ni 

exquisitez mundana, sin la más leve sombra de ponzoña espiritual.”1331 Perquè per a 

Joan Alcover la poesia de Leopardi destil·la un romanticisme malaltís, tenyit d’un cert 

decandentisme, mentre que els versos de Mistral exhalen efluvis d’un esperit serè i 

                                                 
1331 Ibídem, pàg. 589-590. 
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equilibrat. Així, el nostre poeta albirava en la figura de Frederic Mistral “una fuerza del 

alma, un sentimiento de cordialidad humana, un éter de ilusión, que lo ennoblece y 

anima y transfigura todo.”1332 

Per altra banda, Joan Alcover també deixà constància de les tres dones que van 

influir en la formació del jove Frederic Mistral: Adalaisa, Praxedis i Lluïsa. La seva 

mare Adelaisa el nodrí amb la mel de les tradicions i de les cançons populars i l’amarà 

d’una aura de bondat; la nina Praxedis fou la companya amb qui el poeta compartí el 

banc de l’escola i les doctrines poc abans de rebre la Primera Comunió; i Lluïsa, la jove 

que s’havia enamorat del poeta i que, en no fructificar l’amor que ella sentia, es féu 

monja i poc temps després morí de pena. Tanmateix, Joan Alcover assegura que el 

“gran amor de Mistral no fue una mujer de carne y hueso, fue una figura imaginaria, la 

heroïna de su poema.”1333 Joan Alcover, a qui li agradaven els símils, ara comparava 

Mistral amb Jazmín, el “gran poeta peluquero”, antecessor de Mistral en el cultiu de la 

llengua d’Oc, perquè el poeta de Maiano havia enarborat amb entusiasme nacional la 

bandera dels felibres, associació sorgida durant la seva joventut el 1854, amb els quals 

establí una profunda relació que mai no abandonà: 

 
“Mistral tremoló toda su vida la bandera de los felibres, y sea dicho en alabanza de su lealtad a los 

amigos de la primera juventud, nunca les olvidó, ni aún en el apogeo de su gloria, y en la crónica de 

su vida ocupan como en su trato y en su corazón lugar predilecto.”1334 
 

 Joan Alcover culminava el seu discurs amb una reflexió sobre les posicions 

antitètiques que es donaven entre la llengua i la cultura de Provença i les de Catalunya. 

Assenyalava la singularitat del poeta de Maiano com una espècie poètica que, si bé 

havia deixat una gran herència literària amb la seva poesia, no havia tengut cap deixeble 

disposat a seguir-lo al capdavant d’una llengua i d’una literatura, la provençal, que 

amenaçava d’extingir-se juntament amb l’ombra del poeta. En canvi, la llengua i la 

literatura catalanes que, potser no podien presumir de la glòria d’un poeta de renom 

internacional com Frederic Mistral, seguien vives entre la gent del poble i, encara, 

mantenien la voluntat i la fermesa dels seus ressorts: 

 
“Mistral no tuvo hijos, y como poeta es probable, por no decir seguro no tendrá tampoco 

descendencia. El pueblo de Provenza no ha insistido en la afirmación de su personalidad; en sus 
labios se va borrando la lengua restaurada, que será con el tiempo lengua muerta, sólo estudiada 

                                                 
1332 Ibídem, pàg. 595. 
1333 Ibídem, pàg. 591. 
1334 Ibídem, pàg. 592. 
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por los doctos como único medio de comunicarse con el egregio patriarca de Maiano. [...] Y aquí 
tenéis el motivo de inferioridad respecto de Catalunya, por más que el renacimiento catalán no ha 
producido hasta ahora una figura de tan alta nombradía como el autor de Mireya. La literatura 
catalana es expresión de un pueblo que vive y quiere vivir. La literatura provenzal es el último 
destello de una luz oscilante que se apaga, de un espíritu que fenece. Nadie se acuerda ya de los 
felibres, que se llevan a la tumba el amor a la materna lengua, no heredado por las nuevas 

generaciones. Mistral es el alma de Provenza sobreviviéndose a sí misma.”1335  
 

Catorze anys enrere, a Humanització de l’art, Joan Alcover ja havia al·ludit a la 

figura de Mistral i havia retret les seves estrofes com exemple de poesia familiar i 

universal alhora, arrelada a la pròpia terra, d’on beu tota la saba i s’embelleix amb les 

“joies hereditàries del tresor folklòric” que abriga la musa popular. Aquest era el secret 

que sostenia la fortalesa poètica del gran Mistral, atiada per la melodia autèntica i per 

l’essència genuïna de Provença.  

 

PARLAMENTS SOBRE MARIA ANTÒNIA SALVÀ I ENRIC PRAT DE LA RIBA 

 
El dia 3 de juliol de 1918 Joan Alcover elogià Maria Antònia Salvà amb un bell 

parlament al bell mig d’un dinar homenatge a la poetessa, que se celebrà a l’Hotel 

Victòria de Palma, organitzat per l’associació Nostra Parla. Joan Alcover, que havia 

estat triat com a l’encarregat d’oferir aquest homenatge a la distingida poeta de 

Llucmajor, encetà el seu parlament amb entusiasme, tot adduint que havia acceptat 

perfilar les dots poètiques de Maria Antònia Salvà emportat per l’admiració que sentia 

pels seus versos, lluny de veure’s compromès per la galanteria: 

 
“Consti que no ens ha duit aquí, ni té cap part en aquest acte, la musa de la galanteria. Na Maria 

Antònia Salvà representa en la nostra república literària una personalitat que té dret al rigor de la 
justícia estricte, i nosaltres la proclamam exempta dels privilegis que solen concedir-se als qui no 

disfruten la plenitud de la ciutadania intel·lectual.”1336 
 

 Atès que no era habitual que una dona excel·lís pel seu talent poètic, sempre 

associada a tasques casolanes i a feines menors, Joan Alcover afirmava que la feminitat 

en el cas de Maria Antònia Salvà era “una gràcia més afegida a les prerrogatives del 

talent artístic que la igualen als altres professors de l’orquesta literària.” Amb 

l’admiració a flor de llavi, el nostre poeta assegurava que si la poesia de Maria Antònia 

Salvà fos obra d’un “Llicenciat en Filosofia i Lletres” seria mereixedora dels mateixos 

entusiasmes i aplaudiments que ara se li atorgaven.  Així el seu verb responia a la dita 

                                                 
1335 Ibídem, pàg. 596. 
1336 Joan ALCOVER: “Parlament oferint el dinar d’honor a Na Maria Antònia Salvà”, OC, pàg. 281. 
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que Joan Alcover ja havia esmentat el 1903 a La Llengua materna: “El país canta per 

boca del poeta”. Assegurava que Maria Antònia Salvà havia sabut triomfar fora de 

Mallorca perquè havia servat fidelitat a la llengua i a la cultura pròpies, tot reprenent la 

idea expressada a Humanització de l’art en què aconsellava a les noves generacions de 

poetes catalans que, si volien ser universals, havien de conservar l’aire de família i que, 

si volien triomfar fora de Catalunya, havien de conservar la seva faisó catalana. Immers 

en aquest pensament, Joan Alcover assegurava: 

 
“Aquesta veritat es fa patent en la poesia de Na Maria Antònia. Flor de sentiment, flor d’enginy, 

flor d’exquisida ruralitat, tota ella mallorquineja; i per això agrada tant, aquí i a l’altra banda del 
canal. I noteu que no ha seguit la petja de ningú; ha duit a la interpretació de l’ànima i la fesomia 
de Mallorca una nota personal, i no ha escollit, per cantar-los, els paratges esplèndids i grandiosos 

del país, predilectes del turisme, sinó altres més humils que li són familiars.”1337 
 

 Amb aquesta capacitat de comunicació, d’amor a la terra, i amb les seves dots 

literàries, la poeta de Llucmajor havia sabut atorgar universalitat als objectes més 

casolans del seu entorn i als éssers més humils de la natura. Segons Joan Alcover, Maria 

Antònia Salvà tenia un talent literari que no s’aprèn a les escoles ni s’ensenya a les 

al·lotes, encara que fossin de casa bona. Aquesta virtut innata, que Joan Alcover havia 

anat descobrint a mesura que llegia els versos ben tornejats de Maria Antònia Salvà, 

sobretot de la traducció que havia fet de Mireia, li féu exclamar una sèrie d’elogis en 

què a l’admiració com a poeta s’afegia la raresa de trobar aquestes qualitats literàries 

concentrades en una dona: 

 
“Admiram en els versos pulquèrrims de Na Maria Antònia dots naturals reconegudes; però 

admiram encara més altres dots que semblen filles d’una cultura refinada, una cultura a penes 
explicable dins l’ensenyança elemental que reben les al·lotes entre nosaltres, anc que sien atlotes 
de bona casa. Quan tengué la bondat d’enviar-me un exemplar de Mireia, jo vaig pensar i crec que 
li vaig dir: ¿Qui li ha ensenyat a tornejar magistralment les estrofes, la puresa i abundor de 
llenguatge, el bon sentit gramatical, la saviesa artística? A nosaltres, els qui hem estat estudiants, 
bons o mals estudiants, de qualque cosa ens ha servit la vida universitària, la influència dels 
centres intel·lectuals, per saludar més o manco aqueixes disciplines que ensenyen a filtrar i 
aprofitar la inspiració poètica. Però vostè, criatura privilegiada, en el recolliment de la vida 
casolana, lluny d’escoles i ateneus i biblioteques i gabinets de lectura, ¿com ha fet l’aprenentage 

per assolir tal domini de la tècnica de l’art? Sembla providencial.” 1338  
 

Joan Alcover culminava el seu discurs amb una salutació a la poetessa que 

convertia en el poeta per assenyalar la categoria de la poesia de Maria Antònia Salvà, 

equiparable a la de qualsevol altre poeta de sexe masculí: “Venim, doncs, a saludar no a 

                                                 
1337 Ibídem, pàg. 281. 
1338 Ibídem, pàg. 281-282. 
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la poetessa, sinó al poeta en tota la integritat i l’extensió de la paraula.”1339 Malgrat que 

Joan Alcover traduïa els prejudicis de l’època sobre la dona, refermava el talent literari 

de Maria Antònia Salvà i l’exhortava a continuar pel camí de la Poesia i de la traducció.   

Maria Antònia Salvà, emocionada per les paraules del nostre poeta, recordà amb 

gratitud el gest entusiasta de Joan Alcover d’aquest dia a les seves memòries Entre el 

record i l’enyorança: 

 
“Mai li agrairé prou la voluntat amb què acceptà la presidència del dinar d’honor que m’oferiren 

els amics l’any 18, ni el discurs excessivament bondadós que hi pronuncià, ni les vegades que en 

distints parlaments féu menció de treballs meus, originals o traduïts.”1340 
  

Aquest discurs presidencial d’homenatge a Maria Antònia Salvà fou publicat a les 

pàgines de La Veu de Mallorca,1341 que se sumà a l’acte organitzat per Nostra Parla, 

alhora que incorporà els poemes d’elogi a la poeta, provinents de Guerau de Liost, 

Víctor Català, Joan Ramis d’Ayreflor i J. A. Font i Casas; i les paraules amables que 

venien de Gaziel, Joaquim Ruyra, Joan Rosselló de Son Forteza, Miquel dels Sants 

Oliver, Lluís Nicolau D’Olwer, Dolors Monserdà de Macià i Gabriel Alomar.  

 Encara el 1925 Joan Alcover reiterava la seva admiració per Maria Antònia Salvà, 

com a poeta i com a traductora. Aquesta vegada, però, els seus elogis s’adreçaven a la 

versió catalana que Maria Antònia Salvà havia bastit, entre el 1923 i 1924, de la 

novel·la històrica I promessi sposi, d’Alessandro Manzoni. La novel·la, revisada per 

Alfredo Giannini, havia estat publicada en tres volums per Editorial Catalana. En aquest 

article Joan Alcover, abans de parlar de la traducció de Maria Antònia Salvà, exposa el 

seu pensament sobre la novel·la d’Alessandro Manzoni, a la qual, malgrat les virtuts 

literàries que conté, considera que pertany a una època de gust estètic diferent, que no 

acaba d’encaixar amb la nova era del segle XX. Encetava el comentari sobre aquesta 

novel·la amb judicis de valors contraposats, ja que si bé la consagrava com una joia 

immortal de la literatura assegurava que avui no despertaria la passió de quan sortí a la 

llum. El nostre poeta, que enfocava el seu punt de vista crític des d’una perspectiva 

moderna i racional, considerava que “l’honradíssima novel·la” I promessi sposi, 

“inspirada en la més severa disciplina artística i moral,”1342 avui es llegia amb poc 

entusiame, perquè el gust literari havia canviat. A parer seu, hi havia algunes mancances 

                                                 
1339 Ibídem, pàg. 282. 
1340 Maria Antònia SALVÀ: Entre el record i l’enyorança (Mallorca: Editorial Moll, 1981), pàg. 134-135. 
1341 La Veu de Mallorca, 27-28-29 (15 de juliol de 1918). 
1342 Joan ALCOVER: “Els Promesos. Traducció de ‘I Promesi sposi’ per maria Antònia Salvà”, OC, 336. 
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que la feien poc atractiva al públic de 1925, entre les quals assenyalava que els lectors 

es regeixen per certs estímuls de sensualitat que no troben en la novel·la de Manzoni ni 

s’avenen amb la rigidesa dels seus principis. A més, Joan Alcover endevinava alguna 

incoherència en la construcció arquitectònica de l’argument que li feia dir: “que el nexe 

del seu llibre és un idil·li d’amor, tràgicament contrariat, i no hi trobam ni un diàleg 

amorós ni a penes una escena de tendresa efusiva.”1343 El nostre crític es demanava si 

l’objectiu de Manzoni havia obeït més a l’historiador que al novel·lista, car semblava 

que l’autor “per reconstruir la vida milanesa del segle XVII, agitada per grans 

calamitats, i escriure escrupulosament la crònica d’aquell període” s’havia documentat 

de tal manera que havia fet de la història l’eix principal en detriment de l’argument. Als 

seus ulls semblava com “si per estructurar-la hagués inventat un senzill argument, no 

com objecte, sinó com a pretext de la narració, mesclant amb els fets i les figures reals, 

episodis i figures imaginaris, igualment reals per la feel adaptació a la veritat 

històrica.”1344 Arribava a la conclusió que si “el novel·lista s’hagués posat al servei de 

l’historiador”, “el llibre no seria altre que I promessi sposi.”1345 Així considerava que 

era el predomini de la història el que fatigava el lector i el sumia en el desinterès, perquè 

l’argument de la novel·la s’interrompia “en gran còpia de pàgines, estranyes a 

l’assumpte que li dóna nom.”1346 Malgrat tot, Joan Alcover subscrivia algunes de les 

virtuts elogioses que Josep M. Quadrado havia anotat en un article, en el qual havia 

saludat l’aparició d’I promessi sposi, “que era un dels seus llibres predilectes.”1347 

Després d’exposar el seu criteri, després de sospesar els valors literaris d’aquesta obra 

immortal que, sense gran apassionament, seguia imposant-se a la preferència del públic 

del segle XX, assegurà que un país culte ha de tenir una bona traducció d’I promessi 

sposi. A tal consideració responia la traducció que havia elaborat Maria Antònia Salvà. I 

així es referí, al final d’aquest comentari, a l’escrupulosa intel·ligència i a les dots 

artístiques de la traductora, Maria Antònia Salvà, la qual havia sabut acostar a la nostra 

llengua, “frase per frase,” els valors i les formes d’expressió amb tots els matisos de 

l’original italià.  

 

                                                 
1343 Ibídem, 336. 
1344 Ibídem, 337. 
1345 Ibídem, 337. 
1346 Ibídem, 337. 
1347 Ibídem, 337. 
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D’altra banda, la mort d’Enric Prat de la Riba, succeïda el 1917, havia causat 

una certa inquietud en el món del catalanisme i en l’entramat cultural i literari. El 

catalanisme polític i cultural sentí aquesta pèrdua com quelcom d’essencial per a poder 

continuar la navegació de manera fluïda, atès que Prat de la Riba n’havia estat el guia 

ideològic.  

El president de la Mancomunitat, amb la publicació de La nacionalitat catalana, 

havia seduït molts intel·lectuals, entre els quals hi havia els poetes mallorquins Miquel 

Costa i Joan Alcover. La mort de Prat de la Riba havia colpit Joan Alcover com a home 

i com a polític, car no solament l’havia conegut personalment sinó que l’endevinava 

com l’autèntic guia que havia de portar les regnes del país fins a la consolidació plena 

de la nacionalitat catalana. En el breu parlament que Joan Alcover esbossà a mode de 

retrat panegíric sobre Prat de la Riba el 1918, que fou publicat a les pàgines de La Veu 

de Catalunya i a La Veu de Mallorca, descriu les belles qualitats que definien la 

singularitat d’Enric Prat de la Riba, com una personalitat ferma i oberta al pensament. 

Només es veren i es tractaren tres o quatre vegades, el temps just perquè ambdós se 

sentissin agermanats per una afinitat de pensaments i una comunió d’idees. Una 

d’aquestes ocasions en què l’estadista i el nostre poeta van tractar-se fou aquell 1916 

quan Joan Alcover, acompanyat de Lluís Martí, anà a visitar Enric Prat de la Riba per 

mirar de fundar a Mallorca un partit regionalista a l’estil de la Lliga. Amb certa 

nostàlgia Joan Alcover anà perfilant les virtuts intel·lectuals que més l’impressionaren 

del polític català que durant tres anys conduí la Mancomunitat de Catalunya i 

modernitzà el país. L’orador assenyala que, en el poc temps que el va conèixer, es va 

establir un corrent d’afinitats i un parentiu d’idees els va unir en una profunda simpatia: 

 
“No passen de tres o quatre les converses que vaig tenir amb Prat de la Riba; l’una estant reclòs a 

casa seua pels efectes d’un procés, l’altra a la redacció de La Veu de Catalunya, l’altra a la 
Presidència de la Diputació.  

De totes en vaig treure la mateixa impressió d’equilibri, de fermesa, d’íntima concordança; la 
impressió del torrent sentimental que s’és filtrat en el repòs de l’estany... però un estany que amolla 
l’aigua en salts potents per moure rodes de molins i regar terres incultes. 

Ens enteníem tot d’una, com si ens lligués un parentiu d’idees més pròxim del que era en realitat. 
I és que ell tenia la virtut de conèixer l’interlocutor i sobtar els punts de convergència que 

agermanen els caràcters i temperaments diversos facilitant l’acció mancomunada.”1348   
 

Assegurava Joan Alcover que Catalunya duia “encara el dol de viuda”, però amb 

la dignitat i la riquesa de seguir endavant amb el llegat ideològic i cultural que Prat de la 

                                                 
1348 Joan ALCOVER: “Prat de la Riba”, OC, pàg. 211. 
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Riba li havia deixat com a ideal a assolir. I calia fer fructificar la llavor viva del 

catalanisme que el president de la Mancomunitat havia deixat en herència en el terrer de 

Catalunya, perquè els seus seguidors continuassin la seva obra sense la seva presència. 

El nostre orador assegurava que el “catalanisme boirós i episòdic esdevingué normalitat 

perfecta”, gràcies a la figura i al caràcter d’Enric Prat de la Riba, perquè sabé unir el 

seny intel·lectual a l’amor pel seu poble. Amb aquesta visió entusiasta i nostàlgica 

alhora, Joan Alcover culminà el panegíric sobre un dels polítics que més s’avingué amb 

els seus ideals. 
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Joan Alcover havia arribat al llindar de la vellesa amb la mirada delmada pels 

múltiples cops de destral que s’havien abatut sobre seva àrida soca paternal; però 

espurnes de confiada esperança s’havien aixecat irisades de besllum vers un més enllà 

diví, on desitjava retrobar-se amb els seus morts. Amb l’enyorança als ulls contemplava 

la seva vinya espampolada, tota despullada de fresca verdor; amb la serenitat amarga 

atalaiava l’eixutor grisa del seu jardí desolat, com un paisatge interior, del qual un fort 

huracà li havia arrancat els fulls de vida més estimats. Abans, però, d’assolir aquesta 

mirada de plenitud rodona, el poeta havia hagut de recórrer un llarg camí per les cales 

més recòndites del seu jo líric i del pensament humà per esplaiar el seu cor adolorit i el 

misteri de la mort. Enmig d’aquest dolorós trajecte, Joan Alcover cercà el repòs 

espiritual en la calma serena de les Sagrades Escriptures, vora els llibres sapiencials de 

La Bíblia, vora els perfums immortals dels cedres, que exhalaven els versos de l’antic 

Orient, vora la terra que entonà la melodia epitalàmica dels Càntic dels Càntics o el 

desengany del vell Eclesiastès o el plany del pacient Job. Arrecerat a l’ombra lírica i 

epigramàtica d’aquests paisatges sagrats de la fe jueva i cristiana, Joan Alcover albirà 

una mena de remor consoladora i un bàlsam per a les seves ferides, que no arribà a 

atènyer totalment. 

Aquest licor balsàmic encara anà acompanyat de les gotes romàntiques de la 

poesia francesa, que, en triar escenes bíbliques com a punt de reflexió, li serví 

d’exemple. Així de Lamartine com a exemple seguí Le Géni, inclòs a Méditations 

poétiques, que reflecteix la imatge de Moisès; d’Alfred de Vigny com a paradigma de 

poesia bíblica libà en el poema Moïse (on narra els darrers dies de Moisès) aplegat a 

Poèmes antiques et modernes; i de Victor Hugo com a model exprimí espurnes dels 

versos de Le feu du ciel (on recrea la destrucció de Sodoma i Gomorra) del llibre Les 

Orientales i de Booz endormi (on perfila el passatge del llibre de Rut, en què Déu 

anuncia a Booz que, malgrat la seva vellesa, esdevindrà pare de nombrosos infants), 

inclòs a La légende des siècles. Com Alfred de Vigny i Victor Hugo en els poemes 

esmentats, Joan Alcover parteix de les anècdotes que protagonitzen algunes figures 

bíbliques, les basteix de profunditat psicològica i els atorga una dimensió més humana. 

És, però, el poema Booz endormi el que presenta més analogies amb els Poemes bíblics 

de Joan Alcover, perquè Victor Hugo es complau a dibuixar una escena de la vida 

quotidiana amb uns personatges menors de La Bíblia, als quals revesteix de personalitat 

psicològica.  
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Encara que Joan Alcover s’havia mostrat contrari a les escoles literàries i havia 

refusat el parnassianisme, a Poemes Bíblics s’arrenglerà en les ribes d’aquest moviment 

estètic, que tant havia temut en el pròleg de Cap al tard.  Recordem que, en el pòrtic 

“Al lector” d’aquest poemari, s’havia defensat de les possibles acusacions dels 

parnassians, als quals considerava impassibles perquè “fonamenten la dignitat de l’art 

en l’anestèsia moral” i als quals també endevinava artificiosos, perquè els veia com “els 

déus que es passen la vida component-se els plecs de la túnica per afectar [una] 

serenitat” que no és autèntica. Tanmateix, aquest corrent estètic “a lo Leconte de Lisle”, 

que fomentava una poesia impersonal i freda, només basada en els mites històrics o 

culturals, clàssics o bíblics, atrapà la ploma de Joan Alcover en la construcció d’aquest 

segon poemari i en deixà traslluir alguna alenada entre els seus versos, sense desfigurar, 

en cap moment, la humanitat que hi batega. Perquè Joan Alcover era un home del seu 

temps i, malgrat les seves prevencions estètiques, s’impregnà d’aquest aire que 

respirava i alguna d’aquestes essències parnassianes traspuà en les deu composicions 

bíbliques1349 exceptuant Proverbis i Fantasia. Encara que aquest tipus de composició 

de caire més narratiu que íntim li era afí segons havia confessat de bell antuvi a Joan 

Lluís Estelrich i ja el trobam en algunes de les seves poesies castellanes, potser 

Poemes bíblics, com a llibre unitari, hauria pogut sorgir com a reacció a l’excés 

d’intimitat que el poeta havia plasmat a les Elegies de Cap al tard. Tanmateix, en 

aquestes composicions bíbliques, el nostre poeta mai no deixa de ser l’home que 

s’acontentava d’esser home, com havia expressat al pòrtic de Cap al tard i com havia 

defensat a Humanització de l’art. 

 
PROVERBIS 

 
 Malgrat tota aquesta recerca obstinada de conhort tant en els llibres sapiencials 

com en els dels grans savis ―com havia dit el poeta a �oche de Reyes, d’ençà que havia 

perdut la seva esposa Rosa Pujol―, Joan Alcover es mostrà una mica escèptic, perquè 

no trobà cap llum consoladora en les seves respostes. En perdre els fills Teresa i Pere, 

                                                 
1349 En aquest sentit Jordi Castellanos apuntà: “Voldria acabà assenyalant una cosa que massa sovint s’ha 
passat per alt: tots aquests corrents parnassians recullen, de Leconte de Lisle o de D’Annunzio, els temes 
bíblics, de vegades amb voluntat de reconstrucció històrica, de vegades amb la voluntat d’actualitzar-ne el 
sentit. No em sé estar, per altra part, de situar l’origen dels Poemes bíblics d’Alcover dins aquest marc, 
que pertany al Modernisme i que en seria, per tant, una manifestació més.” Vegeu Jordi CASTELLANOS: 
“Joan Alcover i els corrents poètics del Modernisme”, dins Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els 
llenguatges estètics del seu temps (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i UIB, 2007), pàg. 
173. 
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havia reprès aquesta recerca obstinada en els llibres sapiencials. I el 1919, quan la dalla 

tornà a colpejar l’àrida soca paternal i, en una mateixa nit, esbrancà les vides dels seus 

fills Maria i Gaietà, el dolor del poeta només pogué refugiar-se, amb resignada 

paciència, en l’esperança cristiana d’un més enllà inconegut, segons confessà en el 

proverbi que comença “De tots els savis que reflexionen...” (Aquest proverbi no fou 

inclòs en l’edició de Poemes bíblics de 1918, perquè probablement fou escrit 

posteriorment i no fou recollit fins a l’edició de Poesies de 1921). El poeta assenyala 

que llarga estona cercà en els llibre dels savis que parlaven de la mort una explicació, un 

sentit racional que no trobava enlloc. Una mica desencisat, arribà a la conclusió que la 

mort que tants de maldecaps havia despertat en la ploma dels savis no li mostrava cap 

esperança al seu drama. Comprengué que el misteri de la mort només engendrava paüra 

i dolor en tots els éssers humans, tant si eren savis com si eren ignorants. Home de 

conviccions profundament religioses, el poeta s’aferrà a la pietat cristiana, a l’exemple 

de Jesucrist, que patí i morí a la Creu per redimir l’home de la Mort suprema. La feblesa 

de l’home, que mira la mort amb dolorosa basarda, troba com a contrapunt, en el 

pensament del poeta, la fe d’un més enllà o una eternitat que albira la resurrecció dels 

morts, entesa com “la dolcesa d’un novell estiu.” Deutor també de la filosofia de Plató, 

per qui l’home és fet de cos i d’ànima, la qual, un cop és alliberada del cos per la mort, 

retorna a l’eternitat de l’univers fusionada en l’infinit, Joan Alcover esplaia el seu cor en 

aquest proverbi, format per cinc quartets de versos decasíl·labs i rima encadenada:   

 
   “De tots els savis que reflexionen 
   sobre la mort els llibres he llegit; 
   no hi trob alleujament, puix ells no donen 
   ni un raig de nova llum a l’esperit. 
 
      Per savis i ignorants el gran problema 
   és el mateix: paüra i tremolor. 
   Sols un Mestre, endolcint la nit suprema, 
   ens ensenya quelcom, i és el dolor. 
 
   Ell calciga la carn feble i covarda 
      que té a la vida el cor encativat; 
   ell cura l’esperit de la basarda 
   amb què solem mirar l’eternitat. 
 
                                          I els pensaments hi van com orenetes 
   que en venir la tardor deixen el niu, 
      a l’altra banda de la mar atretes 
   per la dolcesa d’un novell estiu. 
 
   Si amb els morts enyorats s’és esvaïda 
   la joia que embellia el nostre món, 
   què hi hem de fer aquí? Tota la vida 
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       del nostre cor emigra allà on són.”   (PC, 346) 
 

L’actitud del nostre poeta és de resignació profunda davant la dissort de l’home, 

que segueix la ruta del seu destí, com el cicle vital de la mateixa naturalesa en 

cadascuna de les estacions de l’any. Així, amb l’al·legoria de les orenetes que, en 

arribar la tardor, emigren cap les terres més càlides per gaudir del sol, el pensament del 

poeta, isolat de fredor per la pèrdua dels éssers més estimats, també anhela aplegar-se 

amb ells per viure un “novell estiu”, una nova vida en aquest més enllà on reposen.  Per 

aquest motiu, tota l’ànsia del seu cor “emigra allà on són.” 

Aquest proverbi de ressons elegíacs, segurament dictat per les darreres ferides, 

ens recorda els versos d’Enyorança, on els pensaments del poeta volen vers les tenebres 

de l’abisme, ansiosos de retrobar-se amb els que abans de l’adéu etern feien el viatge de 

la vida amb ell. I és que la majoria dels Proverbis podrien ser el fonament de noves 

elegies, atès que contenen l’essència temàtica, el dolor patern, el sospir del més enllà, 

que el poeta ja havia expressat a les Elegies. Val a dir que si les Elegies són per la força 

expressiva dels seus versos l’eix central de tot el conjunt de tota l’obra alcoveriana, els 

Poemes bíblics i els Proverbis serien la continuació d’aquest monument d’amor als 

éssers enyorats. En aquest sentit es manifestà Gaziel el 1921 a La Vanguardia amb 

aquestes paraules: 

 
“Las seis elegías de Alcover son la parte central y al mismo tiempo la cúspide de su obra 

poética. Se llega a esta cumbre en la que destaca el íntimo y maravilloso santuario del amor 
paternal, subiendo una vertiente jugosa y florida (Cap al tard); y el descenso se hace por la 
ladera opuesta, austera y noblemente crepuscular (Poemes bíblics, Proverbis). Las glosas 
bíblicas de Alcover, no son más que un reflejo, una resonancia lejana, ya más apaciguada, casi 
adusta en su melancolía, del propio dolor del poeta. Acalladas las voces que tumultuosamente 
brotaron de su alma, Alcover ha hallado un íntimo y melancólico placer en versificar aquellas 
lecturas que sin duda fueron el bálsamo de sus heridas y el consuelo de sus horas trágicas. Los 
Poemes bíblics son ásperos entretenimientos (esplais) de un espíritu que ya sólo podrá 
entretenerse con ejercicios severos.[...] 

Los Proverbis son como las precisas migajas del dolor alcoveriano. Muchos de ellos, los 
mejores, parecen esbozos de grandes composiciones no desarrolladas, notas y fragmentos 
dispersos: materiales para un monumento que el poeta no llegó a construir, o, mejor dicho, 
bloques sobrantes del ya construido. Porque el verdadero monumento alcoveriano son sus seis 

Elegies.”1350 
 

També Josep M. Capdevila endevinava una profunda relació entre els proverbis i 

les elegies. Si en les Elegies el nostre poeta havia cantat en notes punyents tota la 

magnitud del seu dolor com en una simfonia, en els ritmes d’alguns Proverbis, reprèn 

aquest cant elegíac amb un refilet musical més tènue com si fos la melodia d’una peça 

                                                 
1350 GAZIEL: “Juan Alcover. III”, La Vanguardia (27 d’abril de 1921). 
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per a violí, perquè Joan Alcover havia assolit la serenitat que dóna la reflexió i 

l’experiència. En aquest sentit s’havia manifestat Josep M. Capdevila a les pàgines de 

La Veu de Catalunya: 

 
“Els Proverbis, de Joan Alcover, són una derivació de les seves Elegies. Allò que en les elegies 

era una harmonia desplegada, en els proverbis és un tema musical; allò que en les elegies era un 
cant, en els proverbis és un refilet solitari. 

El silenci que hi ha abans de cada proverbi en dóna la intensitat profunda. Sabeu? En la soledat 
d’un bosc, una tarda de maltempsada, rompent el gran silenci, de sobte sentiu un refilet invisible, 
seguit d’un silenci llarg i profund. Aquelles notes isolades vos fiblen al cor. Talment la brevetat 
dels proverbis de Joan Alcover. Després de les harmonies onejants i dolces de les elegies, quan el 
poeta parla amb tanta brevetat, sentiu la pregonesa, la intensitat de l’emoció que canta.[...] I 
aquesta gravetat que pren la poesia de Joan Alcover, no és una gravetat purament externa, un gest 
de teatre, fàcil d’imitar. És el mateix drama de cada dia, el drama de la vida vist sota la forma 
meditativa i silenciosa del proverbi. És la meditació sobre aquella dolor mateixa que era ampla 
correntia de música en les Elegies. És aquell mateix drama de les Elegies, en un moment posterior. 
És el silenci meditatiu que ve així que s’estronca la dolça deu de les llàgrimes.  Ve la gran 
sorpresa, ve la gran dolor; vénen les llàgrimes com un consol; després torna la calma, una calma 
pregona, plena de la pregunta: Doncs, què ha passat?; una calma meditativa; i torna amb una 
dolor nova, més fonda, més atemperada; i en aquesta mena de silenci, com un refilet d’un ocell en 
el bosc després de la tempesta, canta, breu i sòbria, com una concentració de la meditació, la 

tonada del proverbi.”1351 
 

D’altra banda, Llorenç Riber entenia que amb els Poemes bíblics Joan Alcover  

havia donat una passa més en l’alta poesia, atès que a parer seu, en deixar els 

versos de Cap al tard per concentrar-se en la poesia bíblica, el nostre poeta havia deixat 

“la lira de set cordes per prendre el decacordi de David. Ningú a Catalunya l’ha polsat 

amb major plectre.”1352  

Home de costums metòdics, continuà la roda de la vida quotidiana amb passa 

menuda, precisa i meticulosa. Cada matí “anava, amb la seva puntualitat acostumada a 

l’Audiència”, i esplaiava els seus capvespres silenciosos a recer del Círculo Mallorquín, 

on sovint llegia La Bíblia:  

 
“A la tarda, als voltants de les cinc, es deixava caure al Cercle Mallorquí. Entrava a la biblioteca i 
es feia servir un exemplar de la Bíblia, amb il·lustracions de Doré. Llegia atentament, però sense 

prendre cap nota.”1353  
 

Cap al tard, quan se’n tornava tot sol a casa, amb el cap ple d’aromes sagrats, 

reescrivia de memòria la història dels personatges bíblics que més l’havien atret per la 

seva humanitat. A voltes, després de sopar, encara immers en les ensenyances morals 

                                                 
1351 Josep M. CAPDEVILA: “Joan Alcover. VII. Els Proverbis”, La Veu de Catalunya (18 de desembre de 
1921). 
1352 Llorenç RIBER: “Entorn de la vida i de l’obra de Joan Alcover. IV i darrer.” La Veu de Catalunya (21 
de març de 1926). 
1353 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”. Dins Revista de Catalunya, núm. IV (II-1926), pàg. 599. 



 813 

dels llibres i dels proverbis bíblics, seguia endinsat en cada un dels versicles sapiencials 

fins a altes hores de la nit amb la llàntia encesa per veure si descobriria el misteri de la 

mort entre les pàgines de La Bíblia protestant de Cipriano de Valera, que estotjava a 

casa seva, segons hem pogut constatar en el que resta de la biblioteca particular del 

poeta. Domènec Guansé es féu ressò de la personalitat i dels moments d’inspiració, que 

es deixaven traslluir en el gest del poeta bíblic, en el retrat literari titulat Joan Alcover: 

 
“Després, cap al tard, sortia i se n’anava sol, a passejar pel Born. Aleshores, quan tingué la 
imaginació completament saturada del text bíblic, començà a compondre els versos de memòria. 
Externament, els moments d’inspiració se li notaven perquè, amb un gest nerviós i ràpid, s’estirava 

la punta del bigoti o un floc de la barbeta.”1354 
 

 I mentre s’estirava el floc de la barbera la seva ploma, àgil i lleugera, anava 

dibuixant cadascuna de les seves impressions sota el prisma de la humana 

efervescència. Encara que inclinà el front a Déu, per esbandir la fosca del seu cor, no hi 

brillà la llum d’un matí assolellat. A poc a poc, Joan Alcover es resignà davant la 

inefabilitat de la mort, confiat en l’esperança d’una altra vida en el més enllà, perquè 

endevinava la mort immersa en el curs natural de la vida, que creixia ben tebiona al seu 

costat fins que ambdues s’abraçaven al final del trajecte, on culminava el cicle vital. 

Altre pic, seguint l’exemple de Ruskin, s’acarava en l’espill de la natura que li retornava 

la imatge sencera de la humanitat abocada a la mort. Emparat en aquesta filosofia i en la 

reflexió bíblica, contemplava el destí de l’home en un dels seus Proverbis amb la 

mateixa serenitat heroica i resignada amb què la mare naturalesa mirava la vida i la seva 

germana la mort, simbolitzades en la imatge de la fulla d’un arbre que cau i es renova 

constantment: 

 
“Cau la fulla: se’n dol sa companyona; 
però passa un instant, i la segona 
         el mateix vent s’enduu. 
El mort amat és la primera fulla,  
        i la segona, tu. 
¿Per què plor tan amarg ta galta mulla 
       si és un alè tan breu 
el que separa son morir del teu?” (PC, 340) 

 

D’aquesta manera, reprenia el to reflexiu, que ja havia usat a les Elegies, com si 

fossin petits fragments de noves elegies, dibuixades amb un traç més serè, més 

distanciat de la pròpia tragèdia o allunyat de tota intimitat personal.  

                                                 
1354 Ibídem. 
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El poeta, que encara conservava aquella visió romàntica de la natura i de la 

filosofia de Ruskin, s’emmirallava en el paisatge amb el qual descobria 

correspondències anàlogues a la seva vida, car li parlava de la mort, de la fortalesa i de 

la regeneració. Agombolat en el cicle de la mare naturalesa, trobà conhort al seu 

infortuni i, embolcallat en els perfums de la seva vasta claror, plasmà una reflexió 

filosòfica i resignada de la vida en aquest proverbi de gran profunditat lírica ―que no 

seria incorporat en la secció dels Proverbis fins a l’edició de Poesies de 1921, 

probablement perquè fou escrit el 1919 arran de les morts dels seus dos fills Maria i 

Gaietà―: 

 
“Mira l’arbre secular 
com se venja si li robes  
qualque branca pel fogar: 
reverdeix i en treu de noves 
perquè les tornis tallar.” (PC, 345) 
 

 
Joan Alcover havia begut espurnes de resignada paciència en els versos del llibre 

de Job, on aquest personatge de la terra d’Us ―que santificava Jahvè i “era un home 

íntegre i recte”― després de patir totes les malvestats a què fou sotmès com a prova del 

seu amor i fidelitat a Déu, deixà escrit el seu pensament en aquests versicles, que adreçà 

enmig de la dissort als seus amics: 

 
 “L’arbre conserva una esperança: 
 si el tallen, torna a brotar, 
 no para de treure ulls. 
 Fins si l’arrel envelleix a la terra 
 i la soca queda morta a la pols, 
 l’arbre que ensuma l’aigua rebrota, 
 treu branques com un plançó. 

 Però l’home mor i s’esvaeix.”1355     
 

El símbol de l’arbre que apareix en aquests proverbis és un motiu recurrent i 

constant de la poesia de Joan Alcover, que enllaça amb bona part de la lírica anterior: 

amb el vell xiprer amic d’El ciprés de mi huerto, amb l’arbre immens arrelat entre el cel 

i la terra del poema Arte, amb el tronc amic que amorós acollia els seus deixebles de la 

composició elegíaca A Mallorca en la muerte de Quadrado, amb la soca que més 

s’enfila com més endins pot arrelar de la cançó La Balanguera, amb la cabellera dels 

pins que oneja en llibertat damunt la costa brava de Mallorca a la Cançó dels pins, amb 

l’esqueix d’un arbre migpartit per la tragèdia del sonet Desolació, amb l’arbre arrelat 
                                                 
1355 Diàleg entre Job i els seus amics. [Llibre de Job, 3-31]: “Quart poema de Job” [Job 14, 7-10]. 



 815 

arran de la fossa de Col·loqui, amb l’antiga olivera centenària i paternal de La relíquia, 

amb el xiprer adormit que li parla d’eternitat d’Enyorança, amb el brancam d’una 

figuera tota penjada sobre el buit de l’elegia Dol...  

La simbologia de l’arbre apareix en alguns altres proverbis del nostre poeta, com 

el que comença “L’arbre antic agombola més que el jove...” Joan Alcover hi 

exemplifica el tema de la maternitat com a paradigma de plenitud, el valor de 

l’experiència com a exemple de la serenitat i de la saviesa, que l’ésser humà acumula al 

llarg dels anys i que assoleix l’esplendor en la vellesa. Al proverbi “Vegí la palmera...” 

reprèn el tema de la maternitat, de la mare que vetlla pel bé dels seus fills, enfront de la 

inconsciència innocent de la infantesa. El poeta, atalaiat en un punt fix de la natura, 

contempla una escena de la vida quotidiana, en què una dona, mentre té cura dels seus 

fills i nodreix el més petit, sent la fúria del vent que assota la palmera, el mateix que en 

aquell moment també sotraga la barca del seu marit que pesca enmig de la mar. Mentre 

els fills, aliens dels perills que assoten el seu pare, juguen sota la palmera que, vinclada 

pel vent, espolsa la fruita dolça que recullen joiosos. La palmera simbolitza els fruits 

que els pares atorguen als seus fills obtinguts amb el seu esforç i el seu patiment. 

Immers en l’escenari de la gran naturalesa i en els prodigis que atorga, el poeta atalaia 

en els ulls de la mare “que estreny en el pit l’infantó que mama” la inquietud que sent 

pel seu marit que brega enmig de l’ona brava. El poeta albira com sovint els béns que la 

mare natura aporta a uns són font de desgràcies per a uns altres, perquè la força de la 

seva turbonada no sempre bufa de manera favorable per a tots. Així, “la mateixa ratxa 

de vent que ressona” i “fa estremir d’angúnia el cor de la dona” també “fa saltar de joia 

l’esbart de minyons / sota la palmera que vincla i espolsa” els dàtils per ofrenar els 

petits, que “se llancen com a gavinons” (PC, 340-341) sobre la fruita dolça. En aquest 

proverbi Joan Alcover, sensual i vitalista, reprenia el tema de la dona o de la maternitat, 

com a font de la vida, que ja havia aparegut en algunes altres composicions de Cap al 

tard, tals com La sirena, Maternitat, Avemaria, L’Espurna, La serra...  

La presència de la dona i el motiu de la maternitat reapareixen en alguns altres 

proverbis d’aquest esplet tardoral. Convidat a reflexionar pels dies rovellats de la tardor, 

Joan Alcover es recollia en pensaments filosòfics sobre la vida i la mort, les dues 

germanes que es donen la mà sota un mateix cel. Emmirallat en la mare naturalesa, el 

poeta comprenia el seu poder creador, que equiparava al de la dona: beneïda per Déu, la 

natura, com la dona, fruitava a l’estiu i a la tardor, “lassa i afeblida / per l’infantament”. 

Així Joan Alcover projectava en la Natura d’aquesta època de l’any “la llangor mateixa 
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/ de la tendra esposa / que alleta l’infant / acabat de néixer” (PC, 342-343). Vet aquí que 

Joan Alcover enllaçava en aquest proverbi el tema de la dona i de la maternitat i el 

relacionava amb la natura, amb la qual veia correspondències anàlogues. Encara, 

immers en la societat misògina d’una època en què la dona només podia esser una dona 

angelicatta o una femme fatale, abocada entre la bondat o el vici, Joan Alcover en 

aquest altre proverbi convida els lectors a reverenciar la dona que segueix el camí recte i 

a respectar la pecadora perquè es dolgui pels bons camins que deixa i aprengui a 

valorar-se en dignitat:      

 
“Reverencieu la dona: 
si és bona perquè és bona; 
si és filla de pecat 

perquè se dolga dels camins que deixa, 
i en el vostre respecte inesperat 
aprenga a respectar-se a si mateixa.”   (PC, 337) 

 

Situat “en la línia dels intel·lectuals catòlics illencs de la seva època, que 

cercaven una vivència cristiana de més qualitat”1356, el poeta inclinà el cap a la voluntat 

divina i la seva mà, enderiada de bàlsam poètic, agafà la ploma, la mullà en el tinter dels 

tresors de saviesa que contenen els versicles de Job i de Salomó, perquè li duien notes 

d’un pietós conhort i li ensenyaven el cant de la bella mort i del bell viure. Joan Alcover 

havia endevinat en els versicles de Job que, per a l’home poc religiós, “La mort és la 

seva única esperança”1357, una sentència que veié plasmada en els versos de Baudelaire 

que deien: “C’est la Mort qui console, hélas! et qui fait vivre; / C’est le but de la vie, et 

c’est le seul espoir / Qui, comme un élixir, nous monte et enivre, / Et nous donne le 

coeur de marcher jusqu’au soir.”1358 Perquè Joan Alcover, com afirmà en un dels seus 

proverbis posteriors, incorporat a l’edició de Poesies de 1921, sabia que: 

 
 “La vida, com la mort, és coneguda 
 tan sols pels qui sabem el seu destí,  
 i és el misteri de la mort temuda  
 el qui la nimba de quelcom diví.”   (PC, 343-344) 

 

  El nostre poeta, sense les branques majores dels seus fills, es veié com un 

pelegrí assegut vora del riu que el separava del paratge inconegut del més enllà, però 

                                                 
1356 Gabriel SEGUÍ I TROBAT: “Els Poemes bíblics de Joan Alcover”, dins Joan Alcover. Poemes bíblics 
(Palma: Hora Nova-Diari de Balears, 2005), pàg. 6. 
1357 Primer poema de Sofar que amonesta el pacient Job [Job 11, 20]. 
1358 Charles BAUDELAIRE: Les Flors del mal, edició bilingüe a cura de Joan TARRIDA (Barcelona: Proa, 
óssa menor, 1998), pàg.386. 
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confiava en l’esperança de la resurrecció, car albirava el retorn a una nova vida al costat 

dels éssers perduts. Joan Alcover, sense esmentar-lo, reprenia la imatge mitològica del 

riu Aqueront, per on viatgen les ànimes dels morts, conduïdes en la barca de Caront, fill 

d’Èreb i de la Nit, en aquest altre proverbi, aplegat a l’edició de Poesies de 1921:  

   
“Vora del riu que ens separa 
del paratge inconegut, 
la claror d’abans és ara 
ombrívola solitud.”   (PC, 343) 

 

I els pensaments ombrívols i solitaris del poeta volaven enderiats com orenetes 

vers el camí de l’eternitat, on esperava reunir-se amb els seus difunts, frisós de sentir el 

bes de la seva carícia. Aquesta idea obsessiva, que ja havia aparegut a Enyorança, devia 

ressonar com el so d’una campana en el seu si adolorit. Cada vegada que s’apagava la 

llum d’un dels éssers estimats, la vida de Joan Alcover s’isolava cada cop més en la 

foscor terrenal, sense delit de viure-hi, car no hi trobava sentit, tal com expressà en 

aquesta altra estrofa del mateix proverbi: 

 
“Cada llum aquí extingida 
s’encén a l’altre costat, 
i l’escalfor de la vida 
palpita en l’eternitat.”   (PC, 343) 

 

En el llindar de la vellúria, Joan Alcover girava la ullada enrere i recalava 

l’esperit en les profunditats de la seva paternitat ferida. Amb gran pesar el poeta, que ja 

havia perdut els seus fills Teresa i Pere, es lamentava de no haver-los sabut manifestar 

el seu amor de pare de manera més efusiva quan eren vius i ara, adolorit, sentia una 

fonda recança pels besos que de vius no els havia donat. Amb l’enyorança a flor de 

ploma, s’exclamava per no haver sabut gaudir la joia dels seus fills en aquest proverbi 

―que tanca la secció dels Proverbis de 1918―, en el qual confessa que “la nostra amor 

de pare” torna “més gran, ensems que més avara / d’efusions, a mida /que els nostres 

fills avancen en la vida” (PC, 341). És la recança del pare que ha perdut els seus fills 

massa d’hora i s’adona que ha fet tard per expressar l’amor que els hauria volgut 

manifestar, estenallat pel pudor i per la timidesa que van recloure la seva amor de pare 

en el silenci del seu cor en veure com els seus fills deixaven enrere la infantesa. 

A poc a poc, els llibres sapiencials li anaven dictant els versos de la bella vida, 

tots amarats d’un fort regust religiós i guarnits d’essències morals i de notes 

existencials, perquè Joan Alcover anhelava atènyer la felicitat que dóna una vida justa i 
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recta. Sovint, humil i resignat amb la seva existència delmada, es convidava a gaudir del 

dia assolellat i a preparar-se per als dies de tempesta. Aferrat als llibres de la saviesa, 

que havia begut dels Proverbis de Salomó, es deia així mateix amb la voluntat de viure i 

amb l’acceptació resignada del destí:  

 
“Obre la porta al jorn assoleiat; 
 prepara’t pel dolent. 
Sies humil en la prosperitat, 
i en la mala fortuna pacient.”     (PC, 336) 

 

En aquest proverbi (agrupat en l’edició de 1918, que acompanya Poemes 

bíblics), Joan Alcover, amb el símbol de la porta oberta, convidava el lector a fruir dels 

bells instants de la vida efímera i l’exhortava a fortificar l’esperit, a bastir-lo de 

resignada paciència per suportar totes les malvestats dels temporals que el poeta ja sabia 

per experiència. 

El símbol de la porta closa havia aparegut a Col·loqui per manifestar la sortida 

de la vida i l’entrada a la mort. Altres vegades, la porta representa el llindar entre la vida 

i la mort i la incomunicació entre aquests dos mons. Aquest sentit ve representat en el 

proverbi que comença “La porta on he trucat, de nit i dia,” on el poeta expressa la 

impossibilitat d’accedir al regne de la mort i, assegut com un captaire a la porteria del 

monestir, espera que un dia o altre li sigui oberta aquesta porta per reunir-se amb els 

seus éssers enyorats: 

  
“La porta on he trucat, de nit i dia, 
 mon pensament atreu. 
Com el captaire que en la porteria 
 del monestir s’asseu, 
jo m’he assegut enfront de l’ombra incerta, 
 de cara al mur sagrat, 
i és mon viure esperar que em sia oberta 
 la porta on he trucat.”   (PC, 345) 

 

Amb el símbol de la porta, el poeta expressa l’anhel de traspassar el llindar que 

el separa dels seus morts. Els versos d’aquest proverbi ens evoquen el poema En 

frappant à une porte (1855) de Victor Hugo, que, com Joan Alcover al peu de la fossa 

dels seus fills Teresa i Pere, també plorà al peu de l’abisme la mort de la seva filla 

Léopoldine i dels seus éssers més estimats. És el títol i la darrera estrofa del poema de 

Victor Hugo el que li va inspirar el símbol del captaire que truca a la porta del regne 

dels morts. Vegem alguns d’aquests versos de Victor Hugo, on el poeta francès expressa 
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al peu de la fossa com Joan Alcover en aquest proverbi el seu dolor per 

Léopoldine, la filla que morí ofegada 1843:    

 
 “Je t’ai perdue, ô fille chère, 
 Toi qui remplis, ô mon orgueil, 
 Tout mon destin de la lumière 
   De ton cercueil! 
  
 J’ai su monter, j’ai su descendre. 
 J’ai vu l’aube et l’ombre en mes cieux. 
 J’ai connu la pourpre, et la cendre 
  Qui me va mieux. 
 
 J’ai connu les ardeurs profondes, 
 J’ai connu les sombres amours; 
 J’ai vu fuir les ailes, les ondes, 
  Les vents, les jours. 
 
 J’ai sur ma tête des orfraies; 
 J’ai sur tous mes travaux l’affront, 
 Aux pieds la poudre, au coeur des plaïes, 
  L’épine au front. 
 
 J’ai des pleurs à mon oeil qui pense, 
 Des trous à ma robe en lambeau; 
 Je n’ai rien à la conscience; 

  Ouvre, tombeau.”1359 
 

Ambdós poetes desolats contemplen la natura que els parla dels éssers perduts ja 

en poder dels braços de la mort, a la qual anhelen penetrar per poder reunir-se amb ells. 

En un altre dels proverbis, el poeta es desdobla i s’adreça, a si mateix i al lector, 

per advertir-nos dels perills de vetllar davant la porta dels plaers de la vida mundana, 

que, per un excés de passió o de vanitat, sovint arrosseguen l’home cap a la misèria i la 

vilesa.  Capficat pel risc que comporta deixar-se dur per un instant de plaer fugaç, Joan 

Alcover s’exclamava en aquestes dues quartetes de versos heptasíl·labs: 

 
“Ai de tu si t’és oberta  
la porta que vetlles ara! 
car te costarà ben cara 
una hora de pler incerta. 
Febre o vanitat t’atreu 
a ser lladre de quelcom 
que en el mercat, a poc preu, 
és venal per a tothom.”        (PC, 338) 

 

Submergit en els savis consells que donen els proverbis de Salomó, Joan 

Alcover fixava la seva mirada en la virtut de la caritat com a font de plaer espiritual, car 

                                                 
1359 Victor HUGO: Les Contemplations (Paris: Flammarion, 1995), pàg. 360. 
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entenia que cap gest és més gratificant a l’egoisme de l’ésser humà que la capacitat 

d’exercir la generositat amb el proïsme. Aquest pensament, defensat al proverbi “També 

és font de plaer la caritat...”, es complementa en els darrers versos del poema en què 

Joan Alcover afirma que cap altre plaer pot ser tan gratificant com el gest caritatiu, car 

l’home que deixa d’exercir la caritat per avarícia omple el seu cor de cendra i de buidor. 

Convençut d’aquesta certesa, Joan Alcover advertia els lectors amb aquests versos 

sentenciosos: 

 
“També és font de plaer la caritat. 
Què podria comprar ton egoisme 
 per tu mateix tan grat, 
com la reconeixença del proïsme? 
Mes ton primer impuls has sufocat, 
 i, amb la moneda d’or 
que volies donar i no donares 
 per eixugar un plor, 
 un fals plaer comprares 
que t’ha deixada cendra dins el cor.”      (PC, 337) 

 

En aquest mateix sentit de cultivar la caritat envers els altres es manifestava el 

poeta en aquest altre proverbi que comença amb el vers “La terra segada”. Amb la 

imatge de la sega i de la verema, Joan Alcover exhortava els lectors a pensar en el 

proïsme, en el demà dels germans, a no voler acaparar tots els béns de manera 

avariciosa i egoista. Amant de la justícia social i inclinat a l’equilibri, convidava l’home 

a ser generós amb els més pobres, a deixar “grans i espigues” “per la gent desheretada”.  

Empès per aquesta voluntat moralitzadora, Joan Alcover blasmava la supèrbia 

d’alguns homes de grans ciutats que miren els pagesos i els vilatans de vida senzilla i 

humil amb aires de superioritat com si fossin éssers inferiors o bàrbars. Amb la ironia a 

flor de llavis, Joan Alcover al proverbi que comença “No em mireu tan altiu”1360 

assegurava “Se barbaritza en tots els idiomes” (PC, 338), perquè arreu del món hi ha 

homes civilitzats i homes bàrbars, atès que la qualitat de rude no ve determinada pel lloc 

d’origen, sinó per les maneres de comportar-se i per l’educació. Encara immers per 

aquest esperit que vol vèncer la supèrbia, Joan Alcover el 1915 escrigué, amb una visió 

sarcàstica sobre la mirada petulant dels homes, un altre proverbi, que restà perdut entre 

les pàgines d’Ilustració Catalana i que mai el poeta no recollí en cap volum, potser 

perquè el considerà de poca volada literària. El proverbi, que critica la supèrbia dels 

                                                 
1360 Joan ALCOVER: “Dels Proverbis”. Ilustració Catalana, número 611 (21 de febrer 1915), pàg. 131. 
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homes alts que miren amb inferioritat els que són més baixos, tradueix el sentiment 

amarg de sentir-se constantment marcat per aquest prejudici social: 

 
“Si com home no acceptes que ningú 
 sia més alt que tu, 
bé fas... 
   Mes si a la rara gerarquia 
d’açò que’n diuen super-homonia 
 el teu orgull s’enmunta... 
la sabata en el peu duem disposta, 
 en la sabata punta 

y en la punta l’enèrgica resposta.”1361    
 

Joan Alcover s’havia mostrat molt crític a l’hora de publicar els seus proverbis, 

segons es desprèn de la carta que el 5 de febrer de 1914 Miquel Ferrà li envià des de 

l’Ateneu Barcelonès, en què li deia que del conjunt de proverbis que li havia tramès per 

a la revista Catalunya, n’havia esporgat alguns pel seu zel exagerat. Miquel Ferrà 

confirmava que, amb l’exsecallada, el conjunt de Proverbis1362 que havien de veure la 

llum a les pàgines d’aquesta revista setmanal havien quedat reduïts en una sola pàgina:  

 
“Atenent-me a sos desitjos, per més que em sembla una mica dura la seva autocrítica, he 

eliminats (no sé si amb prou acert, perquè el caixista em dava pressa), uns quants Proverbis, 

reduint-los a una plana. A mi tots m’agradaven.”1363 
 

Impulsat per les aigües sentencioses de l’antic Orient, Joan Alcover es permetia 

aconsellar fugir de la falsa virtut del baró que, per assolir una aurèola de perfecció 

impecable, es mira en l’espill de l’amor propi en comptes de pouar en el mirall de la 

consciència, tot dient que “No serà gran virtut la del baró / que a l’aurèola d’impecable 

aspiri...” (PC, 339) És a dir, aquell que viu per semblar perfecte als ulls dels altres, en 

comptes de voler ser-ho als ulls de la pròpia consciència, és un vici que tradueix una 

gran imperfecció espiritual. 

Adesiara la veu del poeta s’expressa en un to més epigramàtic com en aquestes 

tres composicions breus de contingut moral, la primera de les quals adopta una 

coloració més propera a l’endevinalla quan perfila l’elogi de la bondat com a virtut 

                                                 
1361 Joan ALCOVER: “Dels Proverbis”. Ilustració Catalana, número 605 (10 de gener 1915), pàg. 36. 
1362 Miquel FERRÀ, d’acord amb Joan Alcover, seleccionà els quinze proverbis següents: “Al càstig que 
t’imposi Jehovà”, “Sacríleg és el que profana un temple”, “Amb la sinceritat dels homes rectes”, “La vida 
reposada”, “Obre la porta al jorn assolellat”, “Temor de Déu”, “També és font de plaer la caritat”, 
“Reverencieu la dona”, “L’arbre antic agombola més que el jove”, “Ai de tu si t’és oberta”, “El tresor que 
dus”, “No serà gran virtut la del baró”, “Cau la fulla se’n dol sa companyona”, “He vist la palmera” i “La 
nostra amor de pare”. Joan ALCOVER: “Dels Proverbis”, Catalunya, número 327 (7 de febrer de 1914), 
pàg. 87. 
1363 [ARM-JA, 197] 
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excelsa que “embelleix més que el diamant la rosa”, o quan diu que sap d’“una flor que 

no es marceix / i l’abella no s’hi posa” (PC, 344). Tots aquests recursos ens remeten a la 

bondat ―com ja hem dit― o a la castedat com a dues virtuts que Joan Alcover destaca. 

La segona d’aquestes composicions afirma que només existeix la vida que es consum, 

perquè la vida és tan fugaç com la llum d’un estel, car “no hi ha estel d’eterna llum” 

(PC, 344). Enmig d’aquest debat entre l’efímer de la vida i la virtut eterna, com la 

bondat, que no es marceix, el poeta es decanta perquè la bellesa d’aquesta virtut 

almenys fulguri durant els milers de segles que dura la flama encesa d’un estel en el 

firmament. 

Immers en la profunditat d’aquest pensament pregon sobre la fugacitat de la 

vida, Joan Alcover evoca una estampa de la vida quotidiana en què descriu com 

l’eufòria amorosa de dos enamorats es veu entelada d’estupor en veure passar 

“l’acompanyada d’un mort” que “portaven al fossar” i cap dels dos no s’atreveix a 

esmentar la mort, “l’únic pensament” que els corprèn. Aquesta estampa en què el poeta 

oposa la vida i la mort, l’alegria i la tristesa, ens duen fins els versos de La Balanguera, 

on la parca ―enmig de l’alegria dels nuvis― ja veu com davallen a la fossa els que ara 

riuen i canten. En un altre sentit més formal, aquests ritmes sentenciosos d’Alcover, que 

comencen “Passà l’acompanyada d’un mort”, ens recorden la melodia romàntica amb 

què Miquel Costa iniciava de manera semblant la seva queixa existencial a Defalliment: 

“Com la llarga acompanyada d’un mort”. Segons Antoni Comas, Joan Alcover en 

aquests poemes “busca fonamentalment la suggestió, que es barreja en l’art de la 

descripció que ja havia emprat d’una manera admirable a les Cançons de la Serra”.1364 

A voltes la ploma sentenciosa de Joan Alcover, encara adolorida per la mort, es 

refugiava en el retrat d’aquell Déu implacable i cruel, que trobam dibuixat en els 

versicles de l’Antic Testament, com el poema que inaugura l’opuscle dels Proverbis de 

l’edició de 1918, el qual “sobta per la seva duresa.”1365 Joan Alcover hi exposa una dura 

sentència bíblica, on invoca l’home a acceptar el càstig de Déu, una pena que és 

concebuda com un gest d’amor envers l’ésser humà, com ho seria la reprensió d’un pare 

vers el seu fill:  

 
 “Al càstig que t’imposi Jehovà 
 inclina el coll, sens pena i sens fatiga; 

                                                 
1364 Antoni COMAS: Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra, op. cit., pàg. 
147. 
1365 Gabriel SEGUÍ I TROBAT: “Els Poemes bíblics de Joan Alcover”, dins Joan ALCOVER: Poemes bíblics, 
op. cit., pàg. 14. 
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 car, com el pare al fill, la seva mà 
  al que ama castiga.” (PC, 335) 

  

Potser creia, de manera excessiva, que el “temor de Déu” era “fonament de 

sapiència.” Sia com sia, Joan Alcover havia trobat en les Sagrades Escriptures un arbre 

on aferrar-se en les hores dels seu naufragi espiritual. Després d’un temps de reflexió i 

de silenci, entre 1914 i 1918, amarat de les aigües sapiencials de La Bíblia, Joan 

Alcover havia sentit nombroses vegades la veu de la Musa, que el convidava a polsar les 

cordes de la seva lira i deseixir-se de la peresa, com reproduí en el proverbi que 

comença “S’aixeca un pensament...”1366, inclòs en els Proverbis de l’edició de 1918, en 

què, vestida amb la docta túnica de Salomó, li deia ben rabent i decidida:  

 
“― Espolsa 

la peresa que t’arna i et consum. 
¿Què esperes, per cantar? La lira polsa 
      i fes-me eixir a la llum.―”   (PC, 340) 

 

Però el poeta, que enmig de la nit profunda es deixava acaronar per les aigües 

estancades de la peresa i del desencís i, d’esma, batallava per vèncer la feblesa del seu 

esperit, li responia:  

 
 “―Fill de la nit, en l’aire 
 de  matinada ton encant se fon: 
 si a mi mateix no m’interesses gaire, 
    com vols atreure el món?”  (PC, 340) 

 

 I és que calia apassionar-se amb la poesia que escrivia, calia enamorar-se de la 

lira per obtenir una creació poètica satisfactòria, rodona i plena. Perquè només si havia 

captivat l’ànima del poeta, podia seduir l’ànima del lector. Encara refugiat en la 

indolència i en la trista covardia de la peresa, no sentia la força del geni alat que l’havia 

d’empènyer cap a l’altura. Potser encara seguia atribolat i vegetava d’esma sense delit 

entre els esbarzers de la vida còmoda; potser desconfiava en el poder de la paraula, 

potser no creia en la màgia encisadora de la poesia, que no l’atreia ni el feria prou amb 

el seu dard creador per aixecar les seves ales de poeta vers la vertiginosa ascensió de 

l’ideal. Joan Alcover, convençut que “La vida reposada / se corromp en el llot de la 

indolència” ―segons expressa en un altre proverbi de 1918, advertia els lectors que 

“en l’aigua embassada, / la quietud engendra pestilència” (PC, 335). Així, exhortava al 

                                                 
1366 Joan ALCOVER: “Dels Proverbis”. Ilustració Catalana, número 607 (24 de gener 1915), pàg. 70-71. 
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treball diligent, tot evocant un dels versicles dels Proverbis del rei Salomó, un dels 

tresors de la saviesa que diu: “la indolència destrueix els estúpids”1367 o potser aquest 

altre que aconsella al gandul combatre la peresa: “I tu, gandul, quan deixaràs la son de 

les orelles?: / a estones dormir, a estones ensopir-te, / a estones descansar amb els 

braços plegats, / i t’assalta la pobresa com un emboscat, la misèria com un 

bandoler.”1368 Potser Joan Alcover també pensava en aquest proverbi que diu: “Mà 

diligent, manarà; / mà indolent, serà esclava”1369 o en aquest altre que assenyala: “El 

peresós, ni que ho desitgi, no assoleix res; el diligent satisfarà la seva fam.”1370 Així 

Joan Alcover tractava de vèncer les cadenes de la peresa que l’engrillonaven i 

aconsellava, com Salomó a no deixar-se arrossegar en el llot de la indolència.  

Aquesta sensació de peresa que el poeta sentia que adesiara l’empresonava i li 

impedia de polsar la seva lira amb fermesa ja havia estat observat per Miquel dels Sants 

Oliver, el qual lamentava que les dots literàries del nostre poeta no haguessin donat més 

fruits, marcits per la peresa abans de néixer.1371 Vet aquí com el desembre de 1916 

Miquel dels Sants Oliver a l’article Joan Alcover. Orador i poeta, en perfilar el talent de 

Joan Alcover, el comparava amb Fígaro, que es lamentava de la pròpia peresa. 

Tanmateix, reconeixia la seva elegància aristocràtica d’esperit amb què havia sabut 

conduir la vida i el seu drama.  Malgrat tot, Oliver assegurava que, de les miques d’or 

que el nostre poeta deixava per on passava, n’hauria pogut nodrir un bon esplet de 

llibres. Així es dolia que el tresor que Joan Alcover duia en la seva ment es perdés en el 

no-res quan ell ja no hi fos, perquè només la paraula escrita pot vèncer el pas del temps: 

 
 “Fígaro, parlant del seu ànim dissipat i negligent, deia que, per peresa, havia deixat d’esser feliç i 

immortal. Alcover conegué no poca cosa d’aquesta filiació i ben bé podem incloure’l en la categoria 
de les existències frustrades, unes vegades per cas fortuït o per imperi d’un deure superior; altres 
vegades per desídia, morositat o desconfiança en les pròpies forces. [...] 

Hi ha una elegància de l’ànima que, com la del personatge de Shakespeare, ens ensenya a portar 
amb desimboltura i descurança els nostres dolors d’igual manera que porten les gales el magnat i la 
gran senyora; i és clar que Alcover pertany a aquesta estirp d’esperits aristocràtics. És cert, també, 
que ha produït una obra admirable en ella mateixa i que podria acontentar més de quatre ambiciosos 
de renom. Però jo, que tenc l’honor de conèixer-lo i de tractar-lo assíduament, fa més de trenta anys, 
compar aquesta producció impecable amb la seva potència real, amb la superioritat del seu 

                                                 
1367 Proverbis, 1:32. 
1368 Proverbis, 6: 9-11. 
1369 Proverbis, 12: 24. 
1370 Proverbis, 13: 4. 
1371 Tanmateix no tot era peresa el que frenava la vena creativa de Joan Alcover, sinó que potser era el 
seu alt criteri d’autoexigència i una voluntat d’assolir la perfecció. Miquel Sarmiento el 2 de juny de 1908 
assenyalava en un article publicat a La Vanguardia que fou aquest anhel de perfecció poètica i no altra 
cosa el que frenava la ploma de Joan Alcover: “Como todos los poetas cinceladores de estrofas, Alcover 
padece también del descontento que malogra la acción de los espíritus demasiado exigentes. No será. Pero 
algo hay que exigirle.” Miguel SARMIENTO: “Alcover”, La Almudaina (2 de juny de 1908). 
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pensament, amb el seu tresor de l’observació, de gust i de màgia poètica; i he de deplorar que de tan 
gran filó quedin grans porcions intactes, que el miner no ha pogut extreure per tirania del temps o per 
incompatibilitat de funcions comeses. 

El que jo li he sentit en hores innumerables de tertúlia nocturna, en excursions i passejades, en 
xerrades de redacció i llotja de teatre; el que ha tudat, el que ha deixat evaporar en estèrils però 
lluminoses confidències; les llimadures d’or que aquest incansable artista s’anava espolsant de 
damunt per onsevulla que hagi passat; amb tot aquest conjunt de sobres i miques podria alimentar 

una llarga existència professional i haver produït dotzenes de llibres substanciosos.”1372 
 

Tanmateix, Joan Alcover trencà la quietud de l’aigua embassada que ofegava la 

seva creació poètica, depenjà la seva lira i, a poc a poc, impulsat per una remor de 

nostàlgia suau anà bastint els deu poemes bíblics, els devuit proverbis (que acompanyen 

aquesta edició de 1918) i la cançó Fantasia, que conformen el volum de Poemes bíblics 

(1918). Però Joan Alcover, que sovint se sentia engrillonat pels dits de la peresa, insistí 

un cop més sobre aquest pecat capital que anorrea la voluntat i ofega el tresor de la 

intel·ligència en aquest proverbi, inclòs en el ram de la poesia bíblica de 1918:  

 
  “El tresor que dus  
  en la intel·ligència,  
  i no en feres ús  
  per ta negligència, 
  quan l’hora no sia 
  d’aprofitar-ló, 
  te serà corcó 
  de melancolia. 
 Si no l’aprofites, duràs a la porta 
 de l’eternitat la tristor mateixa 
 de la pobra mare que al morir se’n porta 
 el pes de l’infant que no ha pogut néixer.” (PC, 339) 

  

Vet aquí que Joan Alcover, en reprendre el tema de la peresa, equiparava els 

efectes nocius d’aquest vici als de la maternitat frustrada, que sent la dona que mor 

encara amb l’infant en les entranyes. Perquè la intel·ligència de l’home és com un infant 

en procés de gestació que, si no es desenvolupa amb voluntat i fermesa, se’n torna al no-

res d’on ha estat concebut.  

D’altra banda, les paraules sentencioses d’aquests versos sonaven com un fuet 

esmolat en la seva pensa atordida sota el pes de la monotonia grisa en què sovint 

vegetava el poeta, segons declara en alguna de les seves cartes. Joan Alcover se’ls repetí 

nombroses vegades per atiar la seva voluntat adormida i els féu servir per esperonar 

l’esperit decaigut de l’amic Restituto del Valle, quan aquest se li queixà de viure en 

l’atonia literària. El frare agustí, capficat en el seu desànim, en donà la culpa a l’edat; 

                                                 
1372 Miquel dels Sants OLIVER: “Joan Alcover. Orador i poeta” dins Sobre Literatura, a cura de Damià 
PONS I PONS. (Mallorca: Hora Nova, 2006), pàg. 86. 
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mes Joan Alcover, que havia reflexionat sobre aquest punt amb la clarividència dels 

savis, es permeté aconsellar el bon amic agustí, davant el seu abatiment, amb aquest 

proverbi que el 16 de Juliol de 1915 li envià al Real Monasterio de San Lorenzo del 

Escorial per mirar d’engrescar-lo. I, així, Joan Alcover, que segons apunta en aquesta 

mateixa carta també vegetava enmig de la monotonia gris, li digué enardit i 

convençut: 

 
“Con su grata animó con rayo de luz la monotonía gris en que vegeto. [...] Permítame Vd. que 

no tome en serio el descontento de sí mismo en que sus pocas ganas de escribir se amparan. 
Decadencia no será. Si a Vd. le fuese lícito hablar de ella qué haría yo a los sesenta años 
cumplidos? Desengáñese V. nuestro achaque no radica en el cerebro sino en la voluntad, y en 
Vd. joven todavía, se impone con mayor apremio el deber de reaccionar contra injustificados 
desmayos. De otro modo, andando el tiempo, podría Vd. sentir la tristeza que yo traté de 
expresar en esos versos (de una serie de Proverbios deliberadamente didácticos, y por tanto algo 

prosaicos)...”1373 
 

Instaurat en aquesta línia sentenciosa de poesia prosaica i didàctica, Joan 

Alcover escriu tres proverbis més en què, tot seguint l’exemple del vell Cohèlet a 

l’Eclesiastès, es permet donar alguns consells morals sobre la vida quotidiana per tal de 

dignificar la vida de l’home. Exhorta el lector a escoltar el proïsme, a no moure “plets 

sense raó”, a no parlar malament del germà, a no deixar-se corrompre per la falsa 

adulació i a saber conservar la innocència dels infants. Així considerava més gran 

sacrilegi corrompre “l’ànima d’un infant amb son exemple / o sa paraula vana” (PC, 

335), que profanar un temple. També Joan Alcover critica amb ulls irònics la 

malvolença de l’home que, disfressada de sinceritat, confessa els defectes del proïsme i 

divulga les seves intimitats. Però Joan Alcover no solament blasmava el cor de l’home 

malvat, del corruptor de menors, de l’home poc sincer o del peresós, sinó que també 

aixecava la seva espasa per purificar els propis remordiments de consciència que sentia 

per algun fet, per algun error comès en el passat. Aquest sentiment de culpabilitat de 

què el poeta sentenciós s’acusa de manera clara sense descobrir-nos el pecat ens fa 

pensar en un vell passatge de la seva relació tibant amb el seu sogre Gaietà Pujol amb 

qui s’havia enemistat anys enrere per denegar-li el permís de casament amb la seva filla 

i, més tard, per motius de l’herència de Rosa Pujol i Guarch. Joan Alcover al·ludeix als 

remordiments d’aquest passat del qual s’avergonyeix i que al proverbi “Oh crueltat de la 

memòria mia” situa uns quaranta anys enrere: 

 

                                                 
1373 Carta de Joan Alcover a Restituto del Valle Ruiz, datada el 16 de Julio de 1915 (Carpeta 6, Arxiu 
Pons i Marquès, conservada a la Biblioteca Lluís Alemany de Palma). 
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“Qualque pic, remembrant l’edat passada, 
tranquil d’apariència, la sobtada  
rojor de la vergonya m’invadeix; 
és que la visió mai esborrada 
d’un fet de què m’acús se m’apareix. 
 
Fa quaranta anys, i no m’he perdonat. 
Beneita sia la punyida forta 
del meu remordiment; ell m’aconhorta: 
puc ésser feble, però no malvat.”  (PC, 347)  

 

Vet aquí com la memòria de Joan Alcover es mantenia ben fresca en la seva 

ploma, malgrat els quaranta anys escolats. I és que, com el mateix poeta assenyalaria el 

1924 a Psicologia de la poesia lírica, per a ell la poesia era no solament el mirall de la 

seva consciència, sinó una via de purificació espiritual, que no excloïa mostrar tant les 

pròpies ferides com les febleses: “Jo aspir a revelar-me tal com som, no tal com voldria 

ésser. I àdhuc qualque pic he tengut la complacència d’usar el vers, com un disciplinant, 

per acusar-me de mes pròpies flaqueses.”1374 Joan Alcover en la plenitud de la seva 

maduresa feia balanç de la seva vida passada i, en la llunyania, albirava com les culpes 

comeses pesaven més les belles accions, que “les coses de lloar”. 

Però d’aquest esplet de Proverbis, que van aparèixer en l’edició de Poemes 

bíblics de 1918, Joan Alcover va bandejar tres proverbis que havien sortit entorn de 

1914 en el volumet de Lectura popular i sembla que tampoc els va tenir presents en la 

publicació de la Poesia Completa de 1921.  

Aquests tres proverbis continuen immersos en les aigües sentencioses de les 

Sagrades Escriptures una mica a l’estil dels llibres sapiencials de Salomó i reprenen els 

consells de la moral cristiana. En el primer, que comença “Al que t’implora fes ton 

do...”, format per una quarteta de versos octosíl·labs (abab), exhorta els lectors a la 

generositat, a la caritat,  a bandejar l’egoisme i la maledicència i a fomentar la fraternitat 

entre els homes. En el segon, que comença “Vil és qui amb falsedat se contamina...”, 

compost per un quartet de versos decasíl·labs (ABAB), el poeta arremet contra la 

corrupció que s’abriga en el cor de l’home, contra aquell que es deixa enlluernar per l’or 

i les vanes lluentors.  

I en el tercer, que s’inicia amb el vers “La innocència que s’esflora...”, bastit 

sobre una quarteta de versos heptasíl·labs (abba), reprèn el tema de la preservació de la 

innocència dels infants que ja havia tractat al segon dels proverbis de Poemes bíblics, 

                                                 
1374 Joan ALCOVER: Psicologia de la poesia lírica, OC, pàg. 336. 
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que diu “Sacríleg és el qui profana un temple, / i més el que profana / l’ànima de l’infant 

amb son exemple / o sa paraula vana.” (PC, 335) En aquest sentit, Joan Alcover 

exhortava les mares a defensar la innocència dels seus infants i a preservar-la de la 

corrupció. 

 
POEMES BÍBLICS 

 
L’atracció pel món bíblic venia d’anys enrere. Joan Alcover havia fet la primera 

incursió en les aigües de la poesia bíblica en llengua castellana amb els poemes Sed1375 

(1899) i La vanguardia,1376 inclosos en el volum de Meteoros (1901). Joan Lluís 

Estelrich havia rebut en carta el manuscrit de Sed i l’havia comentat amb paraules 

elogioses a Joan Alcover. Des de llavors el nostre poeta comprengué ja en aquesta 

primera redacció de 1899 ―segons havia dit el 29 de novembre de 1899 a Joan Lluís 

Estelrich en resposta als seus elogis1377― que aquest tipus de poesia reflexiva, de caire 

èpic, l’atreia en gran manera. Així Joan Alcover es mostrà decidit a emprendre aquesta 

línia poètica com una veta poc explorada que l’ajudava a meditar sobre l’essència de 

l’home, des d’una perspectiva més distanciada i més serena. Una poesia de gran eficàcia 

expressiva que li permetia dibuixar els sentiments més íntims rere els personatges 

bíblics.  

                                                 
1375 Joan Alcover al llibre Meteoros adjuntava una nota explicativa d’aquest poema bíblic i citava 
directament de La Vulgata de Sant Jeroni que deia el següent: 
«Et David erat in praesidio: porro statio Philisthinorum tunc erat in Bethlehem. 
Desideravit ergo David, et ait: O si quis mihi daret potum aquae de cisterna, quae est in Bethlehem juxta 
portam! 
Irruperunt ergo tres fortes castra Philisthinorum, et hauserunt aquam de cisterna Bethlehem, quae erat 
juxta portam, et attulerunt ad David: at ille noluit bibere, sed libavit eam Domino. 
Dicens: Propitius sit mihi Dominus, ne faciam hoc: num sanguinem hominum istorum qui profecti sunt, 
et animarum periculum bibam? Noluit ergo bibere. Haec fecerunt tres robustissimi.  — II Reg. XXIII, 14, 
15, 16, 17.»  Aquests versicles del Segon Llibre de Reis de la Vulgata de Sant Jeroni es corresponen avui 
amb el Segon Llibre de Samuel de l’edició de La Bíblia hebrea i de les traduccions modernes, que la 
segueixen. (Agraïm aquesta informació a Gabriel de la S. T. Sampol, que amablement ens ha cedit.) 
1376 Igualment com havia fet amb Sed, Joan Alcover adjuntava a Meteoros una nota explicativa d’aquest 
poema bíblic i citava directament de La Vulgata de Sant Jeroni que deia el següent: 
«Consuluit autem David Dominum: Si ascendam contra Philistaeos, et tradas eos in manus meas? Qui 
respondit: Non ascendas contra eos, sed gyra post ergum eorum, et venies ad eos ex adverso pyrorum. 
Et cum audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum, tunc inibis praelium: quia tunc egredietur 
Dominus ante faciem tuam, ut percutiat castra Philisthiim. 
Fecit itaque David sicut praeceperat ei Dominus, et percussit Philistiim de Gabaa, usque dum venias 
Gezer.– II Reg. V, 23, 24, 25.» Aquests versicles del Segon Llibre de Reis de la Vulgata de Sant Jeroni es 
corresponen avui amb el Segon Llibre de Samuel de l’edició de La Bíblia hebrea i de les traduccions 
modernes, que la segueixen. (Agraïm aquesta informació a Gabriel de la S. T. Sampol, que amablement 
ens ha cedit.) 
1377 Carta de Joan Alcover del 29 de novembre de 1899 a Joan Lluís Estelrich, en què li diu “Me alegro 
de que mi poesía Sed te haya gustado. Es fácil que escriba alguna cosa de este linaje.” Joan ALCOVER: 
OC, pàg. 682. 
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El 1899 ja havia manllevat a La Bíblia les imatges de Lia i de Raquel per al 

poema La llengua pàtria, on adoptava l’exemple de les dues esposes de Jacob per 

expressar de manera simbòlica la seva bigàmia amb les dues llengües. Joan Alcover, no 

solament es refugià en els símbols bíblics en el poema La llengua pàtria, sinó que en 

podem trobar algun altre escampat en alguna de les elegies. Tal és el cas de Col·loqui, 

en què el jo poètic, arrelat a la fossa dels seus fills, compara el seu plor al que vessà 

Jesús davant la tomba de Llàtzer, l’amic mort. Però, si als poemes castellans Sed i La 

vanguardia, a La llengua pàtria i a tot el llibre de Poemes bíblics Joan Alcover girava la 

ullada vers l’Antic Testament, a Col·loqui l’adreçava cap al passatge de la resurrecció 

de Llàtzer de l’Evangeli segons Sant Joan (11,17-44), en què l’evangelista explica que 

Jesús començà a plorar quan anà a visitar el sepulcre de l’amic, al qual feia tres dies que 

la vida l’havia deixat. 

 La mort i la resurrecció de Làtzer havien captivat el pensament poètic de Joan 

Alcover. Capficat en aquesta pruïja, albirà la possibilitat d’escriure un drama sobre 

aquest episodi del Nou Testament. Bartomeu Forteza a l’article “La poesia d’en Joan 

Alcover” assenyala que el nostre poeta pensava escriure un drama sacre sobre la 

resurrecció de Llàtzer, que no passà de ser un simple projecte.1378 Aquesta inclinació 

teatral estroncada just abans de brostar es traspuà en l’estil dramàtic que adoptà a 

l’elegia Col·loqui, on el diàleg entre el Poeta i la Musa esdevé una autèntica escena 

teatral de gran intensitat emotiva. La figura de Llàtzer, mort i ressuscitat per l’amic 

Jesús, havia d’interessar necessàriament al nostre poeta, que havia vist morir els seus 

fills i als quals anhelava tornar a veure. És possible com endevina Bartomeu 

Forteza que el poeta abrigàs el projecte d’escriure un poema dramàtic sobre la figura 

de Llàtzer. D’altra banda, l’atracció que Joan Alcover sentia pel teatre ja devia circular 

entre els amics més acostats al nostre poeta, car Joan Lluís Estelrich, el desembre de 

1908 va confondre el nom de Joan Alcover amb el de l’autor d’un drama o d’una 

comèdia presentada a una companyia de teatre. I, entre sorprès i astorat, Joan Lluís 

Estelrich, ben convençut que es tractava de l’amic poeta Alcover, li digué en aquesta 

carta del 26 de desembre de 1908:  

 
“Mi querido Juan: he leído que tú... (bastante se te señalaba para adivinarte) habías presentado 
un drama a la compañía de un teatro. Excusado es decirte que me alegrará que obtenga el 

excitazo que deseo, y no quedarás descontento. Con que ésa teníamos y te la callabas!”1379 

                                                 
1378 Vegeu Bartomeu FORTEZA: “La poesia d’en Joan Alcover”, op cit. 
1379 Carta de Joan Lluís Estelrich a Joan Alcover [ARM-JA 188]. 
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A tals expectatives creades per l’amic de Cadis, Joan Alcover respongué, amb paraula 

ferma i rotunda, que a la seva edat ja no estava per fer comèdies, per perdre’s per 

aquests viaranys d’aquest gènere literari. Així, al cap d’uns dies, el 4 de gener de 1909, 

Joan Alcover deia al bon amic Estelrich: 

 
“Querido amigo: ¿pero de veras me has creído bastante imbécil para aventuarme, a mis años, a 

hacer pinitos en este teatro, como cualquier Martín Pou1380? No; la pieza a que te refieres es de 

un Magistrado. Allá él. Yo ni cuento escribir comedias ni en ningún caso las estrenaría 

aquí.”1381  

 
L’observació de Joan Alcover era clara i contundent: a la seva edat i en la seva 

trajectòria dramàtica, el poeta no estava per encetar un camí que no coneixia prou ni 

tenia delit per perdre’s en humorades d’un teatre regional.  

 Amb voluntat i afany de superació, Joan Alcover dominà el temporal que 

l’havia assotat d’ençà de la mort de Rosa Pujol i dels seus fills Teresa i Pere i, refugiat 

en l’arbre de la Poesia per a qui era una gràcia divina caiguda del cel que calia mantenir 

viu, navegà per les aigües del Sagrat Orient amb la mirada serena i amb la lira inspirada 

de meditació espiritual. Perquè per a Joan Alcover “és un do del cel mantenir viu l’amor 

a la poesia que ens fa viure en un món superior, allunyant-nos de les misèries de la 

vida”, segons les paraules que Joan Alcover digué a Frederic Rahola, transcrites per 

aquest economista-poeta en la carta que li envià el 29 de març de 1917.1382 

A Poemes bíblics Joan Alcover recrea deu figures de l’Antic Testament, que anà 

bastint al llarg de sis anys entre 1912 i 1918, de manera paral·lela als devuit proverbis 

de caràcter sentenciós, que com ja hem vist segueixen l’estil dels llibres sapiencials 

de La Bíblia. Tanca aquest ram de poesies bíbliques la composició Fantasia, amb la 

qual Joan Alcover retorna a la poesia intimista, que emmiralla el seu jo despullat i ens 

mostra l’estat anímic en què es troba després de collir les roses del dolor i de ser 

foragitat del Paradís Terrenal. 

Si Cap al tard és un conjunt de poemes diversos, Poemes bíblics és un llibre 

unitari, que recrea algunes figures menors de les Sagrades Escriptures. Els personatges 
                                                 
1380 Joan Alcover deu fer referència a Martí Pou Moreno (Palma, 1862-1916).  Era autor i traductor 
teatral i oficial d’Hisenda. Va estrenar obres al Teatre Circ Balear i al Teatre Principal de Palma. És autor 
de les obres Amor y Muerte (1896), Quadros mallorquines (1894), Medea (1900), El Marqués de son 
Sorà (1900) i de diverses traduccions d’obres teatrals. 
1381 Carta de Joan Alcover a Joan Lluís Estelrich. Joan ALCOVER: OC, pàg. 693. 
1382 [ARM-JA, 384]. 
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bíblics d’Agar, Abigaïl, Abraham i Sara, Isaac i Rebeca, el rei Samuel, el rei David, 

Micol i Resfà, el més dramàtic de tots, són alguns dels protagonistes més destacats de 

Poemes bíblics. Es tracta d’una poesia de caire narratiu, embolcallada en un to 

sentenciós i acolorida amb un estil planer, fidel als principis que Joan Alcover defensà a 

Humanització de l’Art. En aquestes estampes bíbliques, Joan Alcover traça el perfil de 

l’ànima humana: el desig d’unió amorosa, l’ambició, el poder, la supèrbia, la humilitat, 

la tendresa, la generositat i, especialment, el sentiment de la paternitat. 

 Joan Alcover, com Miquel Costa i Llobera a Visions de Palestina, també sentí 

una profunda atracció per la cultura hebraica, pel sofriment d’un poble oprimit i per 

l’aura misteriosa que embolcalla aquests escenaris d’impertorbable eternitat. Carles 

Riba assegura que Poemes bíblics és un recull poètic que conté “una part narrativa i una 

part gnòmica” o sentenciosa, i presenta “un caràcter líric comú”.1383 En aquesta part 

narrativa, Joan Alcover evoca alguns episodis de l’Antic Testament i selecciona les 

figures bíbliques que més l’impressionaren per la seva dimensió humana.  

Es tracta d’una poesia de caire narratiu, una característica que defineix bona part 

de la poesia de Joan Alcover, que es remunta ja en els aplecs castellans, continua en 

alguns poemes de Cap al tard i culmina a Poemes bíblics. Aquesta qualitat narrativa de 

la lírica de Joan Alcover ens suggereix unes dots novel·lístiques que el poeta no arribà a 

desenvolupar mai, probablement perquè quan sortia de la prosa grisa de l’Audiència es 

trobava més còmode amb els ritmes melòdics de la poesia, que era la via d’expressió del 

seu jo més íntim. Miquel Sarmiento ja havia observat aquestes qualitats narratives en el 

nostre poeta, del qual digué:  

 
“Si se determinara a cultivar su bella prosa, ¡qué duda hay que la isla y la literatura catalana 
tendrían un novelista maestro! Sería algo más que un costumbrista. Su perspicacia tan original, 
su gusto artístico y su temperamento enérgico nos revelarían otra Mallorca. Sabría recoger la 

miel y la sal de su tierra: nos redimiría del ‘casolanismo’ crónico que padecemos.”1384 

 
Aquestes qualitats narratives es deixen sentir ja en el primer vers del poema 

Henoc, que inaugura el volum Poemes bíblics. 

 
HE�OC 
 

                                                 
1383  Carles RIBA: “Poemes Bíblics de Joan Alcover” a: Obres Completes, II. Crítica, 1 (Barcelona: 
Edicions 62, 1985), pàg. 108-109. 
1384 Miquel SARMIENTO: “Alcover” La Almudaina (2 de juny de 1908). 
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A Poemes bíblics el poeta mallorquí rememora algunes estampes èpiques de La 

Bíblia i les omple de profunda espiritualitat. Els Poemes bíblics són una mena de 

visions amb figures tocades de quelcom escenogràfic i perfilades amb pinzellades 

impressionistes. Cada visió s’acoloreix d’una sensualitat, que destil·la els sentiments i 

les emocions que més s’acorden amb les del poeta, alhora que hi amaga una tènue 

reflexió moral. D’altra banda, les notes patriòtiques que impregnen les pàgines de La 

Bíblia, com la lluita d’Israel per aconseguir la Terra Promesa, també bateguen en el cor 

d’alguns personatges alcoverians. El nostre poeta, atret pels seus perfums d’humana 

llacor, les assaboreix amb deler i alhora n’extreu una filosofia humana d’abast universal. 

Tal és el paradigma del poema Henoc, en el qual defensa la pau i la germanor entre els 

homes de les diferents races i nacions. 

 Joan Alcover, com en una mena de viatge al·legòric, recorre diferents escenaris 

de l’Antic Testament. Amb l’enyorança als ulls, el poeta obre i tanca el poemari amb el 

tema del Paradís perdut de l’antic Edèn, un lloc de felicitat pregona, d’on fou expulsat 

Joan Alcover per fer entrada al país del dolor i de la Mort, com ho foren Adam i Eva en 

menjar del fruit prohibit de l’Arbre del Coneixement. El poeta com un pelegrí en 

romiatge per les terres del Sagrat Orient en el primer poema fa escala a Henoc, “la ciutat 

mare de les ciutats d’aquest món”, construïda ―segons el Gènesi1385― pel fill de Caín 

sobre els vergers primitius de l’antic Edèn, per atènyer, al final del trajecte, les portes 

del Paradís Terrenal a Fantasia, d’on serà foragitat amb l’espasa de foc de l’àngel del 

Senyor, com ho fou Adam.1386 A Henoc, ciutat derruïda, on encara “penja l’inútil fruit 

de l’arbre d’eterna vida” de l’antic Paradís, Joan Alcover evoca com “els fills de Caín 

fundaren la primera nació”, la nissaga maleïda que sembrà l’odi en el cor de l’home i 

portà sobre la terra “el germen de la humana guerra”, que enfronta races i nacions. 

Aquesta ciutat, esbucada per la maldat dels seus fills, que encara escolta, “enyorosa, la 

remor dels quatre rius” de l’antic Paradís, serà l’escenari que permetrà al poeta 

reflexionar sobre l’índole de la crueltat de l’ànima humana. Joan Alcover partia dels 

versicles breus del Gènesi, en què només s’exposen els fets que dugueren a terme els 

descendents de Caín, per dibuixar el panorama de l’ànima humana, que, a poc a poc, es 

veu arrossegada per la maldat i per l’ambició. 

                                                 
1385 “Caín s’uní amb la seva dona, que va infantar Henoc. Aquest fou el primer que construí una ciutat, i 
li posà el nom del seu fill, Henoc. (Gènesi 4, 17). 
1386 “I Jahvè Déu el va treure del jardí d’Edèn, per conrear la terra fèrtil d’on havia estat tret. Expulsà, 
doncs, l’home i va posar davant del jardí d’Edèn els querubins i la flama de l’espasa fulgurant per guardar 
el camí de l’arbre de la vida.” (Gènesi 3, 23-24). 
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Per aquells dies de 1917 Europa es debatia en armes des de 1914 i aquest 

malastre planava arreu, en l’ambient i en el cor de la gent. El poeta, que s’havia 

interessat per tot el que feia olor d’humanitat, no fou aliè al conflicte bèl·lic de la 

Primera Guerra Mundial, que crepitava amb força sota el foc de l’odi i de la supèrbia 

dels imperis centrals (Alemanya, Àustria, Hongria, Bulgària, Turquia...) i de les 

diverses potències aliades (Gran Bretanya, França, Itàlia, Grècia, Rússia...). Un foc que, 

malgrat totes les previsions, s’allargà fins al 1918 i deixà un rosegall de misèria i de 

dolor.  

 Encara que el govern de Dato es mantengué neutral, bona part de la gent del 

conjunt de l’Estat espanyol es posicionà bé a favor dels aliats bé a favor dels imperis 

centrals. Malgrat els estralls d’aquestes esbatussades, sempre virulentes, alguns 

capitalistes dels països neutrals, com l’Estat espanyol, s’enriquiren i contribuïren a 

augmentar els desequilibris socials.   

A Mallorca, arribaren els aires ennuvolats d’aquest conflicte, que reproduïa la 

premsa diària. I en els ulls de Joan Alcover, que seguia de prop aquests avatars de la 

història mundial per les pàgines de La Almudaina o de La Última Hora, es dibuixaven 

notes d’una reflexió serena sobre la condició de la humana criatura. Aquesta 

confrontació va commoure de tal manera l’esperit sensible del nostre poeta que el dugué 

a replantejar-se els fonaments de l’home i de la societat. Com el capitalisme imperialista 

dels darrers decennis del segle XIX havia estat la llavor que havia fet créixer els 

desequilibris entre les diverses potències i l’espurna que havia encès l’odi entre les 

nacions, Joan Alcover havia comprès que l’avarícia i l’egoisme dels homes és el que fa 

esclatar la violència. Corprès per l’escenari bèl·lic que assotava el món, cercà conhort 

en les pàgines de l’Antic Testament, en els versicles del Gènesi i es deturà a Henoc, 

símbol de la degradació humana i escenari de la primera mort violenta a mans de Caín, 

el qual vessà la sang del seu germà Abel. I aquesta sang vessada és per a Joan Alcover 

el germen “de la humana guerra”, i el senyal “del règim /que impera damunt la terra.”  

Aquesta ciutat Henoc, que caigué abatuda per la maldat dels seus fills, serà 

l’escenari metafòric que permetrà al nostre poeta reflexionar sobre el mite de l’Edat 

d’Or i de la degradació humana d’ençà que l’home es reuní en societat. Amb la 

nostàlgia als llavis, Joan Alcover, com féu Ovidi a les Metamorfosis,1387 evoca el 

                                                 
1387 “L’edat d’or va ser la primera, quan no s’imposava/ l’autoritat, i la fe i el bé sense lleis produïa. / No 
es coneixien la por ni la pena, ni en bronze es guardaven / comminadors decrets, ni temia els criteris dels 
jutges / la multitud suplicant, i vivien segurs sense càstigs. [...] Cap ciutat no s’havia cenyit de muralles i 
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paradís perdut d’una Edat d’Or: llavors l’home vivia en pau i tranquil·litat sota un cel 

ample i una terra fructífera, sense marges i sense lleis que el constrenyessin, i àdhuc les 

feres eren dòcils. Era l’època en què imperava la fraternitat entre els homes i es podia 

confiar en la seva bondat natural, lliures de l’odi i de l’avarícia: 

 
“Temps enrere, no hi havia 
fites, partions ni tanques; 
per tots, com la llum del dia, 
eren els fruits de les branques. 
 
Temps de pau i germanor, 
que les famílies humanes 
dormien en les cabanes 
obertes, sense temor. 
 
Llavors s’alletava el nin 
als pits de la bèstia brava, 
i la fera els peus llepava 
de la mare de Caín. 
 
En la terra, verge d’odis, 
no hi havia teu i meu; 
no hi havia furts ni codis 
ni més sobirà que Déu.” (PC, 283-284) 
 

En els versos narratius d’Henoc, espill de l’esperit reflexiu de Joan Alcover, 

vibra amb força el tema del paradís perdut, de la felicitat esvaïda, un tema que reflecteix 

la filosofia del bon salvatge de Rousseau, el qual considerava l’home bo per naturalesa, 

però que es corromp al contacte amb la societat. Capficat en el conflicte de la Gran 

Guerra, observà com la nissaga estigmatitzada de Caín fou la que dugué a la terra 

l’enveja i la supèrbia, la que sembrà l’odi i el furt, la lluita i la venjança. Imbuït de 

ressons rouseaunians, el poeta assenyala que aquesta “raça condemnada” que “va 

créixer dins la ciutat” d’Henoc, considerada “filla del crim” com el seu fundador Caín, 

fill del pecat i pare de la primera mort violenta, fou la que dugué a la terra l’espasa 

subjugadora, la lluita i la cultura: 

 
 “Per la lluita i la venjança 
 forjaren el glavi agut, 
 grillons per la servitud 
 i cítares per la dansa. 
 
 La fam, que una casta irrita 
 contra l’altra, començà: 

                                                                                                                                               
fosses / ni hi havia trompetes ni corns que, de bronze, sonessin; / sense espases ni elms, sense haver 
d’armar cap exèrcit, duia la gent un lleure segur i una vida tranquil·la./ Sense la rella al damunt ni cap 
aixada ferint-la / dava espontàniament els seus productes la terra...” Publi OVIDI NASÓ: Les metamorfosis. 
Traducció de Jordi Parramon (Barcelona: Quaderns Crema, 1996), pàg. 17-18. 



 835 

 la primera llei fou dita 
 pel govern del rusc humà. 
 
 Hi hagué pobres i rics, 
 les ovelles foren toses; 
 ressonaren els repics 
 en les forges tenebroses.” (PC, 285-286) 
 

Tanmateix, la història d’Henoc, la primera nació que patí els vents de la 

maledicció per la lluita venjativa, per la voluntat de domini d’uns sobre els altres, conté 

un missatge de pau i de fraternitat enfront de la llei de l’home contra l’home que, d’ençà 

que fou creada la societat, impera i arrossega els humans a l’odi i a la violència.  

El poema consta de desset estrofes o quartetes de versos heptasíl·labs que 

alternen la rima creuada amb la rima encadenada. Està dividit en tres parts. La primera, 

que conté tres estrofes, presenta l’antiga terra d’Henoc, bastida vora els quatre rius que 

venien de l’antic Paradís Terrenal, a prop de l’arbre d’eterna vida, on el viatger que hi 

passava sentia la remor dels seus vergers. La segona, formada per set quartetes de 

versos heptasíl·labs, ens dibuixa una terra primitiva regida per la pau i per la germanor: 

una bella Arcàdia, verge d’odis, on la propietat no existia i el mal no hi tenia cabuda, 

fins que la mort sentenciada per Déu a Adam es féu realitat en el seu fill Abel, que 

perdé la vida a mans del seu germà Caín. Era la primera mort violenta que entrà a la 

terra, fruit de l’enveja, i era la llavor de la guerra que havia de brostar entre els humans. 

La maledicció que pesà sobre Caín i els seus fills els va dispersar sobre la terra i els 

dugué a fundar Henoc, la primera nació que duia el nom del fill major de Caín. 

La tercera part, constituïda per set quartetes heptasil·làbiques, mostra la 

construcció i el creixement de la ciutat d’Henoc, que creix i sucumbeix sota l’avarícia i 

la violència de l’home. Primer es construeixen cases i s’aixequen murs i tancats per 

delimitar la propietat i la hisenda de cadascú. Fou l’inici de la lluita i de la venjança, del 

mal i de l’esclavitud, però també del naixement de l’art. Es dictaren les primeres lleis 

per regir la col·lectivitat, que protegia la propietat dels poderosos en detriment de la fam 

i la misèria dels desposseïts. Llavors començaren les desigualtats i les injustícies 

socials. Així va créixer la ciutat, la injustícia i l’odi de l’home contra l’home. Joan 

Alcover reprenia la filosofia de Thomas Hobbes que entenia que l’home és un llop per a 

l’home (Homo homini lupus). En aquest sentit, coincidia amb el filòsof anglès, que 

havia reflexionat sobre la rivalitat, la competitivitat i la vanaglòria que mouen els homes 

a la lluita contra els homes per assolir uns mateixos béns: una pugna que genera la 

desconfiança dels uns sobre els altres per protegir-se de la voracitat humana. 
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Joan Alcover dedicà el poema Henoc a Miguel de Unamuno, amb qui havia 

encetat una relació amistosa el 1916, quan vengué a Mallorca per visitar l’Illa Daurada, 

les seves cales i els seus intel·lectuals. Encara que l’escriptor bilbaí despertà simpaties 

en l’esperit obert de Joan Alcover, no pogué obrir la porta de l’ànima d’altres 

intel·lectuals com Miquel Costa o Antoni Gelabert, com hem vist més amunt.  

Tant la dedicatòria com el motiu del poema Henoc van complaure l’il·lustre 

escriptor basc, perquè coincidia amb el tema de la seva novel·la Abel Sánchez, que 

llavors ultimava per a l’edició. Amb la voluntat de plaure l’escriptor basc, que s’erigia 

en una de les veus més crítiques envers la societat endarrerida i mediocre de l’Espanya 

del 98, el 2 de febrer de 1917 Joan Alcover envià a Miguel de Unamuno el manuscrit 

del poema Henoc amb el propòsit de dedicar-li aquesta composició bíblica: “Quisiera 

dedicar a V. una poesía. Aquí tiene V. la más reciente. Si no le desagrada, tendré mucho 

gusto en publicarla, honrándole con su nombre esclarecido.”1388 Miguel de Unamuno, 

agraït i afalagat per aquestes paraules i pel poema que Joan Alcover li volia dedicar, al 

cap de poc temps contestà al nostre poeta i, ben rabent, li digué: 

 
“Henoc está bien y me place que me lo dedique, lo he leído –en voz alta– con gran gusto, a pesar 

de estar en octosílabos,1389 verso que me es, no sé porqué, poco grato. Siempre me han sonado 
mejor los impares, de 5 y 7 y sobre todo de 11, los de 10 como compuestos de 5+5. No hace 
mucho terminé una novela: ‘Abel Sánchez: historia de pasión’ para la que leí y releí en el Génesis 
la historia de Caín y pensé mucho en éste. Releí también el Caín de Lord Byron. Y hasta he 
dibujado la cubierta de la novela. Ahí va: 

 
La pienso poner a varias tintas. Pelo casi rojo, cara amarillenta, cielo azul, campo verde, la 

ciudad (Henoc) blanca. Todo el arco iris. Ahora estudio el modo de meter en la composición las 
manos. Las manos de Caín con que mató! tienen que ser algo intenso. Y nada de garras, no! Las 
manos enrojecidas. He intentado varias, pero no me resultan. Ya ve por esto si el asunto de su 
Henoc me había preocupado, lo del tiempo en que ‘s’alletava el nin als pits de la bèstia brava, i la 
fera els peus llepava de la mare de Caín.’ Muy bien llamarle a Eva la madre de Caín! Y en mi 
Cristo de Velázquez hay algo sobre eso de que los hijos de Caín fundasen la primera nación la 
civilización nació de la envidia fraticida. No ha podido usted, pues, para obsequiarme con esa 
dedicatoria que tanto le agradezco, escoger mejor asunto. Desarrollado además, rápida y 
concisamente, con genuina concisión poética, como no es posible decir en prosa discursiva. 
Gracias. 

¿Cuándo nos volveremos a ver? Lo desea mucho su amigo y admirador. 
Miguel de 

Unamuno.”1390  

                                                 
1388 Carles BASTONS: “La correspondència de mallorquins amb Unamuno (I)”, op. cit., pàg. 64. 
1389 Observem que Miguel de Unamuno fa el còmput sil·làbic dels versos a la castellana. 
1390 [ARM-JA, 460]. 
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  La lluita entre el bé i el mal que havia atret la mirada de Joan Alcover a Henoc  

troba un paral·lelisme en els versos d’Abel i Caín de Charles Baudelaire, encara que 

ambdós poetes mostren una visió antagònica d’aquestes dues forces enfrontades d’ençà 

de la mort violenta d’Abel a mans del seu germà Caín. Baudelaire ens presenta les dues 

races enfrontades sota un prisma d’ironia molt afinada: la raça d’Abel és vista com una 

nissaga sense esperit, feble i dominada per la voluntat del gran poder que representa 

Déu, al qual complau justament perquè no li qüestiona l’ordre natural establert; mentre 

que Caín és la raça maleïda que es rebel·la contra el poder de Déu, que s’arrossega pel 

fang, pateix fred i fam, que és mou per grans passions i sentiments i malda, en una 

constant lluita de sofriment i d’insatisfacció, per assolir la perfecció de l’home, com si 

fos un antecedent del superhome. Baudelaire convida la raça maleïda de Caín a 

continuar aquesta lluita de superació constant i l’exhorta a derrocar el poder de Déu en 

aquests dos darrers versos que diuen: “Race de Caïn, au ciel monte, / Et sur la terre jette 

Dieu!” 1391 

 Per a Baudelaire el bé no té cabuda en el món. I Abel, el seu màxim representant, 

tampoc, perquè el mal venç sobre el bé i el mal es combat amb el mal. Convençut 

d’aquesta veritat, el poeta francès constatava la humiliació i submissió dels justos, 

exemplificada en la raça d’Abel, al poder del mal, en aquests versos: “Race d’Abel voici 

ta honte: / le fer est vaincu par l’épieu!”1392 Joan Alcover coincideix amb Baudelaire, 

quan identifica la nissaga d’Abel amb la passivitat i l’endarreriment, amb la continuïtat i 

la submissió; i, com el poeta francès, endevina en la nissaga maleïda de Caín la llavor 

que no solament sembrà el mal sinó que també encengué l’espurna de l’art. Una raça 

inquieta i inconformista, que es rebel·la contra la norma establerta i, moguda per 

l’ambició, també dugué el progrés a la societat.  

Tanmateix, Joan Alcover, sense reivindicar el mal com a font de progrés i de 

superació de l’home, coincideix amb Baudelaire en la idea que, d’ençà de la rebel·lió i 

del crim de Caín, el mal imposà la seva llei de l’home contra l’home sobre la terra.  

D’altra banda, el tema de Caín i d’Henoc ja havia estat recreat, des d’una 

perspectiva diferent a la que planteja Joan Alcover, al poema La conscience, de La 

légende des siècles, on Victor Hugo dibuixa el tema de la consciència que persegueix el 

                                                 
1391 Charles BAUDELAIRE: Les fleurs du mal. Traducció de Xavier Benguerel (Barcelona: Proa, 1998), 
pàg. 375. 
1392 Ibídem, pàg. 375. 
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Caín maleït per Déu i de com la seva família construeix una ciutat emmurallada per 

protegir-lo de la mirada sotjadora de Jehovà, que el persegueix àdhuc dins la tomba. A 

diferència de Victor Hugo que recrea el perfil psicolòc de la figura turmentada de Caín, 

Joan Alcover es mostra més fidel al text bíblic i se centra en el naixement de la primera 

societat, organitzada per la branca de la humanitat que introduí el mal a la terra.  Si 

Victor Hugo i Alfred de Vigny se centren en els grans personatges de La Bíblia, com 

Caín a La conscience o Moisès a Moïse, Joan Alcover se sent més atret pels personatges 

menors, per aquells que destaquen per alguna característica humana, ja siguin virtuts o 

defectes.  

 
ELS GEGA�TS 

 
Joan Alcover ja havia explorat en la maldat i en la vilesa humana a la segona 

composició que figura al poemari Poemes bíblics, titulat Els gegants, a partir del mite 

de Caín que li oferia La Bíblia.  

Els gegants són l’altra nissaga malvada sorgida de la llavor de Caín, que brostà 

com una planta malèfica i es va estendre com una taca d’oli per la terra. Amb la mirada 

endinsada pels versicles del Gènesi Joan Alcover albira l’essència d’aquests éssers i 

endevina com el furor de Déu creixia en contemplar com els homes començaven a 

multiplicar-se de manera desordenada i promíscua; com “alguns dels fills de Déu, en 

veure que les filles dels homes eren belles”, havien pres “per mullers totes les que van 

voler.”1393  Les paraules del Gènesi assenyalen com al cap de poc temps, abans del 

diluvi, sorgí una raça de “gegants a la terra, perquè de la unió d’alguns fills de Déu amb 

les filles dels homes en van néixer herois, homes de renom dels temps antics.”1394  Mes 

amb la promiscuïtat creixia la mala llavor en el si de l’home. Fou així que, quan “el 

Senyor va veure com creixia la malícia dels homes i que d’un cap a l’altre del dia només 

pensaven a fer mal, s’entristí i es penedí d’haver-los creat. I llavors, exasperat, va dir: 

Faré desaparèixer de la terra l’home que vaig crear. �o hi deixaré ni homes, ni 

animals, ni bestioles, ni ocells. Em penedesc d’haver-los fet.”1395 La lectura d’aquestes 

versicles del Gènesi arrelà en l’ànima de Joan Alcover, perquè aleshores el conflicte 

bèl·lic de la Primera Guerra Mundial bategava amb força i el poeta cercava una raó per 

comprendre l’essència del mal que planava per la terra. Impulsat per les escaramusses 

                                                 
1393 Gènesi, 6-1. 
1394 Gènesi, 6-4. 
1395 Gènesi, 6-5. 
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d’aquests esdeveniments, reflexionà sobre la força del mal, que veia com havia pres ales 

en el cor de l’home per submergir-lo en el cercle més baix de les tenebres com una 

criatura infecta. En els versos de Joan Alcover el mal i la ignorància prenen les ales de 

l’àngel per aixoplugar-se en les tenebres de l’home i privar-lo de la llum i de la bondat. 

Immers en aquesta elucubració filosòfica, trobà la resposta en aquests versicles del 

Gènesi, en el mite de l’estirp maleïda de Caín, en l’arrel mateixa de l’home, posseït per 

l’avarícia i per l’egoisme, i es féu ressò d’aquestes impressions en els versos 

heptasíl·labs d’Els gegants, format per set quintets (que rimen en consonant amb 

diversa alternança mètrica: abaab, ababa, aabba, aabab): 

 
 “Oh força del mal pregona, 
 que escales de llum suspèn 
 sobre els sers que inficiona, 
 i a la criatura dóna 
 les ales que a l’àngel pren!”  (PC, 287) 

 

El poeta endevinava que la criatura humana, empesa per la feblesa, havia caigut 

en el pou més baix de la foscor, que ara li impedia ascendir cap a la llum divina, cap al 

bé suprem, cap a la veritat pura, cap als espais més enlairats de l’ànima. Observava 

amatent els gegants de La Bíblia, aquestes criatures, meitat àngel meitat humanes, 

nascudes en país estrany, i se’ls afigurava com “Flors de pàl·lida color / d’una planta 

que el mal” (PC, 287) havia abonat; una avior ferida per la maledicció de Caín que feia 

créixer les dones en gran bellesa com flors del mal volanderes, fetes com un dolç 

enverinat per arrossegar els homes vers el camí de l’estultícia i de la maldat, vers les 

passions més dissolutes i desaforades: 

 
“La formosor femenina 
 els barons féu arribar 
 d’una pàtria, no sé quina, 
 com passa, volant, la mar  
 la cigonya pelegrina. 
 
Llavors el prodigi fou: 
els fills de Déu, sota el jou 
de les passions humanes, 
aidaven les jovençanes 
a treure l’aigua del pou, 
i segar l’ordi madur, 
i abeurar els camells, i dur 
llenyes pel fogar dispostes, 
sense que sabés ningú 
d’on venien aquells hostes.”   (PC, 287-288) 
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Així Joan Alcover reprenia el mite bíblic, però debades es demanava en aquests 

versos si tals éssers misteriosos, que portaren la llavor del mal, eren de la terra o “àngels 

prevaricadors”: 

 
“Misteriosos amadors, 
que al tàlem de llurs amors 
filles de Caín dugueren, 
¿eren de la terra o eren 
àngels prevaricadors? 
 
Les cròniques no ho declaren,  
mes diuen els llibres sants 
que els fills de Déu s’ajuntaren 
amb les fembres i engendraren  
la nissaga dels gegants.”  (PC, 288) 

 
Era l’edat del ferro de què parla Ovidi a Les Metamorfosis, era l’edat vil en què 

arribaren totes les malvestats, en què es van desplegar les veles del frau i de la mentida, 

i l’afany desmesurat d’acaparar riqueses va impulsar l’home a la guerra i a la violència.  

Francesc Matheu el 12 novembre 1916 havia manifestat a Joan Alcover el desig 

de rebre alguna poesia per a Ilustració Catalana. Li explicava en aquesta carta que 

anava “a fer una reforma en la publicació, donant més importància al text.”1396 

Assegurava  que el seu desig era que hi hagués “constantment versos i prosa de 

Mallorca i de València per avesar els lectors a veure l’extensió i la unitat de la llengua. 

Per això ―deia l’editor de la revista―, penso que no em negareu la vostra ajuda tan 

estimada. M’agradaria poder-ho fer des del primer número d’avui, i us ho agrairia 

doblement.”1397  

Joan Alcover, delerós de complaure el bon amic editor, quan tengué enllestits els 

dos poemes bíblics Henoc i Els gegants, els hi va trametre perquè els reproduís a les 

pàgines d’Ilustració Catalana. Primer li envià Els gegants i, després, Henoc. Però 

d’entre aquestes dues poesies bíbliques, el nostre poeta preferí que Henoc sortís a la 

llum abans que Els gegants per la profunditat filosòfica i essencial dels seus versos, 

segons manifestà a Francesc Matheu en la carta del 22 de febrer de 1917. Així mateix 

demanava a l’editor de la revista que li enviàs un número per a Miguel de Unamuno, on 

                                                 
1396 Carta del 16 de novembre de 1916 de Francesc Matheu a Joan Alcover: “Mon estimat amic: acaba 
de dir-me N’Oliver que vindreu d’aquí algunes setmanes, i en tinc una alegria. De vós sempre n’hi ha 
poc. Anem a lo que jo voldria. Que em fésseu la caritat d’una poesia per la Ilustració. Anem a fer una 
reforma en la publicació, donant més importància al text, i el meu desig, com sempre, és que hi haja 
constantment versos i prosa de Mallorca i de València per avesar els lectors a veure l’extensió i la unitat 
de la llengua. Per això, penso que no em negareu la vostra ajuda tan estimada. M’agradaria poder-ho fer 
des del primer número d’avui, i us ho agrairia doblement. [ARM-JA, 300]. 
1397 [ARM-JA, 300]. 
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figurava la poesia Henoc perquè argumentava Joan Alcover l’escriptor basc la 

coneixia i l’aplaudia:  

 
“Estimat amic: Supòs que va rebre uns versos, Els gegants. Si no estan impresos, pot substituir-

los per aquests altres, d’assumpte més important. Quan s’imprimeixin, voldria que m’enviés un 

número per a l’Unamuno, que coneix la poesia, i segons digué, va interessar-li molt.”1398 
 

Cinc dies més tard, el 27 de febrer de 1917, Francesc Matheu li enviava el número 

de la revista, que contenia la publicació del poema Henoc, que va aparèixer a les 

pàgines d’Ilustració Catalana amb data del 4 de març1399 sense la dedicatòria al rector 

de Salamanca i, satisfet per la tramesa poètica de Joan Alcover, li contestava aquestes 

paraules: 

 
“Estimat amic: moltes gràcies per les dues poesies. La segona [Henoc] arribà just a temps quan 

preparava el número d’aquesta setmana on anava Els gegants, qual prova acompany; l’he retirada 

guardant-la per més endavant i he posat en son lloc la [d’]Henoc, com veureu.”1400 
 

El poema Els gegants, que havia arribat primer que Henoc a mans de l’editor 

d’Ilustració Catalana, sortí a les seves pàgines el 15 d’abril de 1917.1401 

 
MICOL 

 
Uns anys abans de la publicació d’Henoc i d’Els gegants, Joan Alcover, seduït per 

la màgia encisadora d’alguns personatges femenins de les Sagrades Escriptures, ja 

s’havia banyat en les aigües pures del Sagrat Orient, amb el traç d’algunes figures 

menors de La Bíblia: el 1912 la seva ploma s’havia deturat en el perfil altiu de Micol, el 

1913 en el posat humil d’Abigaïl, el 1915 en el gest dramàtic de Resfa i el 1916 en la 

faisó tendra i submisa d’Agar. En tot el conjunt de Poemes bíblics Joan Alcover mostra 

un interès especial per la dona, car de les deu composicions de què consta el llibre, 

quatre enfoquen en primer pla la figura de la dona i els seus sentiments: Agar, que 

comparteix el protagonisme amb la seva mestressa Sara, Micol, Resfa i Les esposalles, 

on perfila en segon terme el personatge de Rebeca, com a promesa d’Isaac. Els 

personatges femenins són els que més atreuen la mirada sensual del poeta, el qual, 

encisat, unes vegades, per la seva bellesa i per les seves virtuts i, altres vegades, amb la 

voluntat didàctica de blasmar alguns dels seus vicis, els traça amb una gran sensibilitat i 
                                                 
1398 Carta de Joan Alcover a Francesc Matheu, datada el 22 de Febrer de 1917. Dins Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 80. 
1399 Joan ALCOVER MASPONS: “Henoc”, Ilustració Catalana, 717 (4 de març 1917), pàg. 150-151. 
1400 [ARM-JA, 300]. 
1401 Joan ALCOVER MASPONS: “Els gegants”, Ilustració Catalana, 723 (15 abril 1917), pàg. 249. 
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profunditat emotiva. D’aquesta manera el poeta a voltes es manifesta com un descriptor 

de sensacions de l’ànima humana i de perfils psicològics. Micol, Abigaïl, Agar i Resfa 

són les dones que el poeta ens dibuixa marcades, tant pel fuet del drama com pel goig 

íntim i sensual que experimenten. Joan Alcover presenta aquests personatges femenins 

en els moments més cabdals i més crítics de la seva vida. I per tal de potenciar el seu 

perfil psicològic els emmarca segons Antoni Comas en “descripcions extenses que 

conclouen en una escena o situació culminant, de vegades espectacular i de contingut 

sentenciós i moralitzador.”1402 

El 1912 el nostre poeta centrava la seva atenció en la princesa Micol per mostrar 

com la supèrbia i l’aspror de la dona poden eixugar la font de l’amor en el cor de 

l’home. Joan Alcover prenia com a exemple un passatge del Primer Llibre de Samuel 

(18, 20-28; 19, 11-17), en què hom narra la unió matrimonial entre David i Micol, filla 

del rei Saül, i un altre del Segon Llibre de Samuel (6, 16-23), en què David abandona la 

seva esposa Micol, perquè, en veure’l dansar ebri i nu davant l’Arca de l’Aliança i de 

tota la multitud d’Israel, el va reprendre amb supèrbia.  

El poema consta de dues parts que segueixen dos moments narratius diferents, que 

són narrats des de la perspectiva de passat de la protagonista Micol. Aquest passat es 

contraposa a un present, en què Micol evoca els fets de la seva història: un, d’expansió 

amorosa, i, l’altre, de solitud de la protagonista. Micol s’obre amb una introducció 

general que ocupa la primera estrofa (versos 1-8) de caire proverbial, que presenta el 

tema la insubmissió de la dona i de la pèrdua de la dolcesa envers el marit. A la primera 

part (versos 9-28) el poeta ens introdueix en el moment històric en què Micol s’enamora 

de David i el salva del glavi del seu pare, el rei Saül, i viu el seu moment de màxima 

intensitat emotiva. Segueixen dues estrofes més (versos 29-43) que, a mode de 

conclusió del poema, enllacen la primera part amb la segona i narren, des d’una 

perspectiva de present, el final de la història, que no és altra que la solitud i el 

penediment de Micol. A la segona part (versos 44-86) el poeta ens descriu el perquè de 

la solitud de Micol, que es convertí en “la viuda d’un marit vivent” en ser refusada pel 

rei David.  

Joan Alcover inicia el llarg poema Micol, que consta de vuitanta-sis versos 

(decasíl·labs i hexasíl·labs, que rimen en consonant en combinacions diverses), amb una 

advertència a totes les dones maridades, com si fos la moralina d’un exempli que 

                                                 
1402 Antoni COMAS: Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra, op. cit., 
pàg.145. 
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exposarà a continuació. Les exhorta a ser manses, les alerta de la importància de saber 

conservar la dolcesa en els seus llavis, de saber mostrar-se amb el rostre humil i el cor 

pacient en les relacions conjugals i les adverteix dels perills de ser esquerpes i 

orgulloses envers els seus marits, puix que aquesta actitud revoltada pot corsecar a 

parer seu el fruit del seu ventre. Amb una voluntat pedagògica i didàctica, 

alliçonadora, pròpia de la visió que hom tenia de la dona en aquella època, Joan Alcover 

convidava les dones en aquests versos inicials de Micol a ser comprensives i submises, a 

fer costat als marits per conservar-los i assolir una maternitat fructífera:   

 
  “Siau manses de cor, humil de rostre, 
  perquè sia fruitós el ventre vostre, 
  oh dones maridades! Un sol gest 
   pot ésser glaç funest 
  que trenqui l’amorosa intimitat; 
   una paraula aspriva 
  pot eixugar per sempre la font viva 
   de la maternitat.”    (PC, 321) 

 

 Joan Alcover encetava els versos del poema Micol a l’estil dels contes morals, 

encara que la lliçó doctrinal que els acompanya acostuma a ocupar el final de la història 

i no el principi. I és que, a Joan Alcover, el que més li interessava era educar, incidir en 

l’ànima dels lectors a través de la sentència o del proverbi, que ja havia cultivat i que li 

era molt familiar. 

 I per il·lustrar aquesta lliçó de caire sentenciós, com si fos un proverbi més, Joan 

Alcover recorre als passatges que La Bíblia li ofereix: evoca la figura de l’antic pastor 

David, que lluità contra Goliat amb la mestria de la seva fona per vèncer els filisteus i, 

escollit per Déu, es convertí en rei d’Israel i en compositor de salms amb la seva cítara. 

Amb una llarga interrogativa retòrica, el poeta s’adreçava als lectors com si fos un 

discurs oral a l’estil de les endevinalles, per presentar-los el personatge del pastor de pèl 

roig i ulls brillats, que més tard es convertí en el rei David: 

 
  “¿Sabeu aquell pastor 
   que posava la pedra de la fona 
   allà on posava l’ull, i en el sarró 
   la cítara dugué per companyona, 
   i esqueixava la boca del lleó?”   (PC, 321) 

   

Vet aquí com Joan Alcover es mostrava com un narrador que s’adreça directament 

als lectors a l’estil dels contes tradicionals, com era d’habitud en la narrativa popular de 

transmissió oral.  
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A la tercera estrofa del poema, enfila aquesta narració poètica des de la perspectiva 

del record de Micol, perquè la protagonista rememora les seves vivències d’un temps 

acabat: el moment en què sentí sobre la seva galta la fiblada de l’amor, seduïda per les 

notes musicals de la lira de David. Així el poeta-narrador penetrava en el pensament de 

Micol per traçar el seus sentiments del passat, que ara recorda en un present dolorós:    

 
 “Bé se’n recorda, la reial princesa, 
 de la calrada encesa 
que a l’encontre del jove l’enrogí; 
 del jorn que fou promesa 
per esposa al minyó fill d’Isaí; 
 del tendre sobresalt 
amb què sentia per la mà del jove 
polsada l’arpa d’or dintre l’alcova 
on jeia, febrosenc, el rei malalt.”   (PC, 321) 

 
El poeta enfilava així el passatge del Primer Llibre de Samuel, en què Saül donà 

Micol, la seva filla petita, a David, fill d’Isaí1403 i el moment en què el rei Saül, ferit 

d’enveja per l’amor amb què Déu l’havia distingit i, potser, per les simpaties que rebia 

de les multituds, cobejà matar a cops de llança el que era el seu gendre:  “Una vegada 

més, Saül va veure i es va convèncer que Jahvè era amb David i que tot Israel 

l’estimava. Per això, Saül tenia encara més por de David, i li va ser sempre enemic.”1404  

En aquests versos Joan Alcover recrea un dels passatges del Primer Llibre de 

Samuel, en què hom explica com David, en ser refusat per Merob, obté l’amor de Micol, 

que es convertí en la seva esposa per decisió de Saül, que la hi donà amb la voluntat que 

morís en el camp de batalla en la lluita contra els filisteus, car li exigí com a dot que li 

lliuràs cent prepucis de filisteus: 

  
“Micol, també filla de Saül, s’enamorà de David. Quan ho feren saber a Saül, la cosa li va 

agradar. Saül pensava: ‘La hi donaré; servirà de parany perquè caigui a les mans dels filisteus.’ 
Per segona vegada, doncs, Saül va dir a David: ‘Seràs el meu gendre.’ Saül va encarregar als 
seus oficials: ‘Parleu a David en privat i digueu-li: ‘Ja veus que el rei et té tota la consideració i 
que tots els seus oficials t’estimen. Accepta de ser gendre del rei.’ Quan els oficials de Saül van 
referir a David aquestes paraules, ell els va respondre: ‘¿Trobeu que és poca cosa que sigui 
gendre del rei, jo, un home pobre i de baixa condició?’ Els oficials de Saül van reportar-li la 
resposta de David. Saül contestà: ‘Digueu a David: Saül no desitja un dot, sinó cent prepucis de 
filisteus; serà la venjança contra els enemics del rei’. D’aquesta manera, pensava fer caure David 

a mans dels filisteus. ”1405   
 

                                                 
1403 Joan Alcover, que consultava La Bíblia de Cipriano de Valera, assenyala David com a fill d’Isaí, 
mentre que La Bíblia catòlica diu que David era fill de Jesè. 
1404 I Samuel: 18, 28-29. 
1405 I Samuel: 18, 20-25. 
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Però la guerra continuava i David va obtenir grans victòries en el camp de batalla 

sobre els filisteus i aconseguí els cent prepucis, de manera que l’objectiu de Saül de 

matar el seu gendre quedà frustrat. Tanmateix, Saül va intentar personalment 

d’eliminar-lo del seu camí, quan a la nit tocava la lira. Perquè Saül, en veure que Déu 

estava de part de David, que el poble i la seva filla Micol també l’estimaven, sentí 

créixer envers el seu gendre un odi irreconciliable i una enveja furiosa, segons es 

dedueix de La Bíblia de Cipriano de Valera que diu: “Pero Saul, viendo y considerando 

que Jehová era con David, y que su hija Michâl lo amaba”.1406 D’aquest fet, en què Déu 

havia retirat la confiança a Saül per donar-la a David, havia nascut l’odi de Saül envers 

David, atès que el veia el seu rival i el seu enemic. 

Així Saül, en no aconseguir matar el seu contrincant, tornà a provar-ho en una altra 

ocasió: aquesta vegada a casa seva, quan ja era casat amb Micol; però, aleshores, David 

fou protegit per la seva esposa, que l’ajudà a escapar per la finestra. Micol hagué de 

respondre d’aquest fet davant el seu pare, que el considerà com una traïció a la seva 

voluntat. Encara que La Bíblia explica aquesta actitud resolta i decidida de Micol amb 

pocs detalls, ens mostra el gest d’una dona que es guia per l’impuls de l’amor i de 

l’astúcia per salvar el seu marit: 

 
“La guerra continuava, i David, que va sortir a combatre contra els filisteus, els infligí una 

derrota tan gran, que van fugir davant d’ell. Un altre cop, el mal esperit de Déu va apoderar-se 
de Saül mentre s’estava a casa amb la llança a les mans. David tocava. Saül va provar de 
clavar David a la paret amb la llança; però David es va escapolir del davant de Saül, i la llança 
es va clavar a la paret. David va fugir.  

Aquella mateixa nit, Saül va enviar uns homes a casa de David que el custodiessin, per fer-
lo morir al matí. Però, Micol, la seva dona, en va informar David: ‘Si aquesta nit no et salves 
la vida, demà segur que et maten.’ Llavors Micol va ajudar David a baixar per la finestra. Així 

es va escapar i va fugir.”1407  
 

La narració bíblica continuava la descripció de l’estratagema de Micol per enganyar 

els soldats de Saül tot col·locant damunt el llit “els terafim” i una estora de pèl de cabra 

al capçal per simular un home malalt, car els diu que David jeu malalt.1408 Així David 

s’escapà dels soldats del seu sogre i Micol hagué d’enfrontar-se a la ira de Saül, del qual 

es defensà de manera astuta en dir-li: “És que ell m’ha dit: Deixa’m marxar, si no et 

mato.”1409  

                                                 
1406 La Santa Bíblia, antigua versión de Cipriano de Valera (Madrid: Soc. Bíblica, 1930). 
1407 I Samuel: 19, 8-12. 
1408 I Samuel: 18, 14. 
1409 I Samuel: 19, 17. 
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 Submergit en el pensament de Micol, Joan Alcover evoca els moments 

d’esplendor amorosa en què, malgrat la fúria de Saül envers David, gaudia del seu 

amor. I, com un narrador que copsa el pensament de la protagonista, ens mostra en 

primer pla els moments en què la princesa, moguda per l’amor abrandat que sentia pel 

seu espòs David, l’ajudà a escapar per la finestra de les armes i dels soldats del seu pare, 

el rei Saül, que havia ordenat anar a cercar-lo a la casa nupcial per matar-lo:  

 
“Bé se’n recorda, de la nit cruel 
que va salvar la glòria d’Israel 
de l’odi de Saül; aquella nit 
que amb el tebi llençol de nuviances 
aidava a despenjar-se el seu marit 
del niu de ses amors, voltat de llances...”   (PC, 322) 

 

Joan Alcover havia trenat en els seus versos els fils de l’amor naixent entre David i 

Micol a partir dels passatges del Primer Llibre de Samuel, on ens perfila la imatge 

d’una princesa tendra i enamorada que traeix el seu pare, el rei Saül, per salvar la vida 

del seu marit, a la segona part del poema.  

El nostre poeta introduïa la quarta estrofa, que serveix d’enllaç entre la primera i la 

segona part (entre el primer record, de felicitat amorosa, i el segon record, de refús del 

marit). Ara la narració es focalitza en l’ànima i en el pensament psicològic de Micol, a 

la qual el poeta, tot perfilant-ne els sentiments, endevina dolguda i penedida per les 

paraules que adreçà al seu marit, les quals corsecaren el seu amor i eixugaren les fonts 

de la seva maternitat. En aquesta part, ens mostra una Micol que recorda els fets des de 

la perspectiva d’un temps acabat: un temps en què ja ha perdut el seu espòs, alhora que 

el poeta-narrador s’avança en la narració dels fets històrics, que explicarà a la darrera 

part del poema. Així, immers en el pensament de la protagonista, el poeta ens mostra els 

sentiments de Micol reviscuts a través de la pel·lícula dels records, que la van 

abocar a la solitud pregona i al remordiment; ens presenta una Micol que enyora els 

moments esplendorosos en què fruïa de l’amor de David, malgrat la persecució a mort 

que patia del rei Saül: 

 
 “Mes ara prou daria 

  ells jorns presents de pau i d’esplendor 
per aquells jorns de febre i agonia. 
 En el trespol sonor 
de la cambra de cedre a on reposa, 
no hi sentirà mai més, la tendra esposa, 

  el pas de son senyor. 
Quan torni afadigat de la batalla, 
 no li traurà la malla 
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 de ferro que el guarneix, 
ni damunt l’ample pit, niu d’harmonies, 

  on la ferventa inspiració glateix, 
el cap reclinarà, com altres dies. 
 
Quina sa culpa fou? Quina dissort  
estèril la deixà fins a la mort?”  (PC, 322) 

  

Amb aquests dos últims versos, que inclouen dues interrogatives retòriques 

adreçades als lectors, Joan Alcover seguia fent ús de la tècnica del llenguatge popular de 

tradició oral, encetada més amunt, per introduir la segona part del poema, és a dir, la 

història que provocà la dissort de Micol. Amb aquest estil didàctic i moralitzant, que li 

fornien aquests passatges bíblics, Joan Alcover es proposava mostrar les conseqüències 

de l’actitud que van dur Micol a perdre l’amor del rei David. La història de Micol era el 

paradigma que servia al nostre poeta per il·lustrar les dones dels errors que han d’evitar. 

Després d’aquests versos d’enllaç, la segona part ens dibuixa una princesa, esquerpa 

i vestida de supèrbia, “seca d’orgull”, que rep el seu espòs amb gest sorrut i amb 

paraules amonestadores. Perquè, en veure que David, emportat per la febre religiosa, ha 

dansat ebri i nu com un infant davant l’Arca de l’Aliança i davant les multituds, se sent 

humiliada per la seva actitud, que considera indigna d’un rei. Per aquest motiu, el rep 

amb paraules agres i, en fer-ho segons la visió moralitzadora del nostre poeta, 

eixuga la font del seu amor: 

 
“Un dia el fum dels sacrificis flota 

  sobre una mar de multitud devota, 
 i l’arca d’aliança 
entra a Jerusalem, i al seu davant 
vibren clarins i càntics d’alabança. 
 Dansa Israel i dansa 

  el gloriós David com un infant. 
 

Però Micol, que amb diadema d’or 
l’espera en el palau, seca d’orgull, 
 sent la befa en el cor, 
i amb mots de vilipendi el rei acull. 

  –Oh! com escau al rei moure sos membres,  
mal habillats amb túnica sutil,  
per estrafer la dansa de les fembres  

de la casta més vil!– 
 
David calla un moment; però bé es deixa 

  endevinar, en son esguard de fel, 
que en son interior quelcom s’esqueixa, 
 arrabassat de rel!”  (PC, 323) 
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En el silenci atronador del rei David, s’endevina no solament la humiliació i la 

ira que l’exaspera en no sentir-se comprès per la seva esposa, sinó l’esqueix que es 

produeix en el seu cor. David, ferit en el jo més profund de la seva dignitat viril i de la 

seva fe religiosa, sent que l’amor per Micol s’ha esqueixat. Ha vist en el blasme de 

Micol la incomprensió de l’esposa, que no ha entès el culte religiós ni l’eufòria del 

poble d’Israel envers el seu Déu ni el gest humil d’adoració que David, com a cabdill 

escollit de Déu, li ofrenava. Llavors, en una mena de justificació dels seus actes 

vilipendiats, David respon a Micol en aquests versos amarats de desencís amorós, que 

sonen com un monòleg dramàtic: 

 
 “–Jo, guardador d’ovelles, 
que he dormit amb el cap sobre el pallús, 

  i en el desert, amb balbuceig confús, 
he confegit el salm de les estrelles; 
 i la unció divina 
he rebuda en la pols de mon cabell, 
i amb sang de filisteus he fet vermell 

  ton tàlem de regina; 
 jo, coronat per Déu 
cabdill de sa nació, més que ton pare, 
 més que el llinatge seu; 
jo davant del Senyor he dansat ara 

  i tornaré a dansar a la faisó 
de les més envilides criatures, 
car és l’abaixament devoció 
 al Déu de les altures. 
No em pot entendre a mi la que no ama 

  la fe, la senzillesa 
i la ferventa pietat que inflama 
els cors humils en santa embriaguesa.– 
 

Així diu el vident,1410  
i es decanta per sempre de Micol,  

  que, sufocant l’irreprimible dol,  
va ser la viuda d’un marit vivent.”  (PC, 323-324) 

 

  El blasme que David ha rebut sobre el seu cor retorna multiplicat amb escreix, 

com una onada de fúria continguda, sobre la testa altiva de Micol per la manca de fe en 

Déu i per l’orgull de regina humiliada i per la incapacitat d’estimar. Així, Joan Alcover 

no solament subratllava que les paraules envilides de Micol van allunyar el rei David 

del seu costat, sinó que, en la resposta que aquest li donà, mostrava la seva superioritat 

moral i social envers la seva nissaga: car si Micol era la filla del rei Saül, que havia estat 

                                                 
1410 Amb aquesta expressió “el vident” Joan Alcover al·ludeix al profeta Samuel, en els dos llibres del 
qual es narra el destronament de Saül i l’ascensió de David al regne d’Israel.  



 849 

refusat per Déu, David era un simple pastor, que havia estat coronat rei d’Israel per la 

gràcia de Déu.  

  Del final d’aquesta història La Bíblia només ens diu que Micol, la filla de Saül, 

morí sense descendència, com si el càstig que Déu envià a Micol s’estengués a tota la 

nissaga de Saül, atès que així quedava estroncada aquesta línia de la reialesa del poble 

d’Israel. En canvi, Joan Alcover aprofundeix més en els sentiments de la protagonista i 

ens mostra com l’abandó i la solitud de Micol es deuen, únicament, a la seva actitud 

superba envers David, que l’aparta del seu camí. Joan Alcover, en dir que Micol es 

converteix en “la viuda d’un marit vivent”, adopta una expressió viva del llenguatge 

popular que reforça el menyspreu i el bandeig a què la princesa fou sotmesa per David. 

Aquesta expressió de la saviesa popular conté una pradoxa que, metafòricament, explica 

com el marit deixa de tractar l’esposa com si fos mort. Vet aquí que Joan Alcover, com 

La Bíblia, condemna el pecat d’orgull i castiga l’home que el comet amb l’amargor del 

viure en solitud. Perquè segons Carme Bastardas “Micol és l’orgull. L’orgull que 

no sap veure la senzillesa i la simplicitat d’un cor, d’un home. És la dona segura d’ella 

mateixa, de la seva posició, del seu llinatge, que es pensa dominar menyspreant, i es 

troba de cop i volta menyspreada per sempre.”1411 

 El poeta bastia aquests versos (decasíl·labs i hexasíl·labs) sobre la base d’uns 

versicles del Segon Llibre de Samuel, en els quals el narrador bíblic conta l’episodi en 

què David refusa per sempre la seva esposa per haver-li recriminat la seva actitud 

indigna d’un rei, més pròpia d’un infant o d’un orat, que s’ha abandonat al frenesí de la 

seva passió religiosa. Vegem com aquests fets són narrats en els versicles bíblics del 

Segon Llibre de Samuel: 

 
“Quan David se’n tornà per beneir la seva família, Micol, la filla de Saül, va sortir a rebre’l 

dient-li: ‘Quina manera de fer-se respectar el rei d’Israel, descobrint-se avui a la vista de les 
seves criades i dels seus súbdits, igual com es descobreix un qualsevol de no res.’ David li va 
contestar: ‘Ho juro per la vida de Jahvè: estic encara disposat a dansar a la presència de Jahvè, 
que m’ha elegit amb preferència al teu pare i a tota la seva família i m’ha fet príncep d’Israel, el 
poble de Jahvè. Estic disposat a dansar a la presència de Jahvè i a mostrar-me encara més senzill. 
Seré menyspreable als teus ulls, però pel que fa a les criades de qui parles, no em perdran el 

respecte.’ Micol, la filla de Saül, va morir sense haver tingut cap fill.”1412    
 

  Vet aquí com la veu del nostre poeta, educat a l’antiga usança, recrimina l’esperit 

orgullós i aspriu amb què la princesa Micol acollí David, el seu espòs, quan recobrà 
                                                 
1411 Carme BASTARDAS I PARERA: “Del mite a la poesia. Interpretació dels poemes Agar, Abigaïl i Micol 
de Joan Alcover”, Miscel·lània Jordi Carbonell / 4. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXV 
(Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992), pàg. 136. 
1412 II Samuel: 6, 20-23. 
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l’Arca de l’Aliança i, davant ella, ballà ebri i nu a la “faisó de les més envilides 

criatures.”  

El caràcter superbiós de Micol ja havia estat tractat per Dante Alighieri a La 

Divina Comèdia. El poeta toscà la situa a la pujada del primer cercle del Purgatori, on és 

descoberta pel mateix Dante i pel seu guia Virgili, quan pugen fatigats l’aspra ruta de la 

muntanya, entre d’altres personatges que penen, fatigats i entristits per haver comès el 

pecat de supèrbia. Així, a un cantó del gran penyalar, Dante distingeix gent dividida en 

set cors que anava cantant i, a una banda, veu l’humil salmista, el rei David, que dansa 

davant el Santíssim, i, a l’altra banda, l’orgullosa Micol amb el posat entristit: 

 
“Lì precedeva al benedetto vaso, 
trescando alzato, l’umile salmista, 
e più e men che re era in quel caso. 
 
Di contra, effigïata ad una vista 
d’un gran palazzo, Micol ammirava 

sï come donna dispettosa e trista.”1413   
 

Josep M. Capdevila compara els versos escultòrics de Dante amb els ritmes 

musicals de la peça bíblica d’Alcover, que veu molt més acolorida i pictòrica, 

travessada d’alè vigorós i palpitant, atès que el nostre poeta penetra en l’ànima del 

personatge que retrata com si fos una imatge viva, mentre que el poeta toscà només es 

queda amb la bellesa externa del relleu escultòric que cisella amb magistral burí: 

 
“La mateixa escena en La Divina Comèdia es veu esculpida en un relleu del Purgatori; és 

d’una plasticitat meravellosa; una escena de les portes del baptisteri de Florència no té més aire 
escultòric; però en Dant és escultura allò que en l’Alcover és pintura. [...] 

Assegura que aquesta escena, que acabam de citar, “és ben bé un relleu; tot hi és escultòric, tot 
va a la representació externa, no hi entra al cor; és per l’aire extern de Micol que se li endevina la 
mena de tristor que té.[...] 

La sobrietat dels poemes de Joan Alcover no és aqueixa austera sobrietat escultòrica: tenen 

irradiacions colorides i resonàncies musicals.”1414 
 

El 18 de setembre de 1912 Joan Alcover ja tenia enllestit el poema Micol. 

Aquest dia el llegí a l’Hotel Victòria de Palma en el decurs d’un dinar homenatge que 

alguns prohoms dedicaven a Ramon Picó i Campamar,1415 davant la mirada atenta dels 

literats amics M. Sureda, B. Reynés, Salvador Galmés, Llorenç Riber, el Vicari General 

                                                 
1413 Dante ALIGHIERI: La Divina Comèdia dins Obres Completes, de Josep M. de SAGARRA (Barcelona: 
Editorial Selecta, 1983), pàg. 618. 
1414 Josep M. CAPDEVILA: “Joan Alcover. VIII. Els Poemes bíblics”, La Veu de Catalunya (28 de 
desembre de 1921). 
1415 Extret de l’Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó i Campamar, de Bartomeu TORRES 

GOST (Palma de Mallorca: 1975), pàg. 192. 
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i Miquel Costa.  Aquí, arrecerats a l’ombra d’aquest hotel, dinaren de peix. I l’àpat 

s’allargà fins ben tard, perquè els prohoms parlaren uns amb els altres i una llarga 

estona dialogaren amb l’homenatjat. Després de dinar, Joan Alcover llegí el poema 

bíblic Michol, Miquel Costa alguns Himnes de Prudenci, que llavors traduïa, i Llorenç 

Riber el cant IV de l’Eneida. Després acompanyaren Ramon Picó fins al Gran Hotel i 

s’acomiadaren. 

El poema bíblic Micol va aparèixer publicat el 13 d’octubre de 1912 a les 

pàgines d’Ilustració Catalana.1416 Més d’una vegada hem sentit Joan Alcover que es 

queixava en alguna de les seves cartes de ser poc visitat per la musa i que sovint li havia 

hagut de sortir a camí. D’aquesta dificultat, en tornà a parlar el 19 de febrer de 1913 a 

Àngel Ruiz i Pablo quan li expressà que, d’ençà de l’última vegada que s’havien vist, 

només havia escrit el poema Michol: “Yo, desde que nos vimos, no he escrito más que 

una poesía, Michol, que se publicó hace meses en la Il·lustració Catalana.”1417  

El poema de Micol de Joan Alcover reprèn la tradició romàntica que seduí 

alguns poetes francesos com Victor Hugo, Alfred de Vigny i Alphonse de Lamartine. 

Com Joan Alcover, Lamartine també se sentí atret pels dos llibres de Samuel a Saül, on 

en cinc actes recrea la tragèdia d’aquest rei malhaurat. Però si Joan Alcover al poema 

Micol se centra en el gest solitari i consirós de la princesa Micol, que sent la nostàlgia 

dels dies feliços davant l’enuig de David, Alphonse de Lamartine traça el drama 

personal de Saül en ser desposseït de la seva corona i vençut per David, l’escollit de 

Déu. Si Joan Alcover, amb el gest sorrut de Micol, s’afanya per transmetre un 

ensenyament didàctic i moral sobre el comportament de la dona, Lamartine ens convida 

a compartir la injustícia i el dolor que pateix Saül, car n’és el protagonista i el centre de 

la seva atenció. La princesa Micol dibuixada per la ploma de Lamartine respon als 

tòpics afables i virtuosos de l’esposa enamorada del guerrer que lluita en gran perill 

enmig de la guerra i al posat afectuós d’una filla que s’afanya per moderar l’actitud 

desesperada del seu pare. En canvi, el posat de la princesa Micol enfocada sota el 

prisma de Joan Alcover ens tramet el gest esquerp d’una dona que pretén dominar el seu 

marit. I si Lamartine ens presenta un David, que amarat de belles virtuts, sap guanyar-se 

la confiança divina, la de la cort del rei Saül i la del poble d’Israel, Joan Alcover ens 

dibuixa el perfil d’un heroi tocat de supèrbia que, un cop ha assolit els seus objectius, no 

                                                 
1416 Joan ALCOVER: “Michol”. Ilustració Catalana, número 488 (13 octubre 1912), pàg. 542. 
1417 Carta del 19 de Febrer de 1913 de Joan Alcover a Àngel Ruiz Pablo. Joan ALCOVER: “Epistolari”, 
OC, pàg. 772. 
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dubta a menysprear la princesa Micol, que tant l’havia ajudat en els moments difícils. 

En definitiva, podem dir que els punts de mira de Joan Alcover a Micol s’allunyen dels 

de Lamartine a Saül. 

 

ABIGAÏL 
 

Poc temps després del poema Micol, ja dins el 1913, Joan Alcover es deturà a 

perfilar la imatge humil d’Abigaïl, l’altra esposa del rei David. Si Micol, per la seva 

acritud, havia exacerbat el gest del rei David i havia despertat la mirada crítica de Joan 

Alcover, Abigaïl esdevé el paradigma de la dona sàvia i generosa, espill de virtuts, que 

el poeta veu com a model d’esposa i de conducta humana. Joan Alcover dedicà el 

poema Abigaïl a Miquel dels Sants Oliver, en un moment difícil en què el periodista 

mallorquí, revestit de valentia i de sinceritat s’erigí en defensor a ultrança d’Antoni 

Maura.  

Al poema Abigaïl publicat el 1914 Joan Alcover recrea el capítol 25 del 

Primer Llibre de Samuel, que fa referència al moment en què David, refugiat al desert 

de Faran, a prop del Carmel, és acollit per la generositat d’Abigaïl, l’esposa de Nabal. 

Aquest l’havia menyspreat com si fos un malfactor mentre fugia de les tropes del rei 

Saül. David, encisat per les virtuts de la humilitat, del seny i de l’astúcia d’Abigaïl, més 

tard la convertí en la seva esposa.  

El poeta partia d’aquesta anècdota bíblica, en què David l’escollit de Jahvè 

per continuar el reialme d’Israel era perseguit pel rei Saül i vituperat per Nabal, per 

reivindicar el tema de la generositat envers els caiguts, envers els perseguits o els 

humiliats.  

El poema, format per cent vuitanta-sis versos decasíl·labs i hexasíl·labs, consta 

de quatre parts ben delimitades a la faisó de petits capítols.  La primera part, constituïda 

pels quaranta-quatre versos inicials, reflecteix el conflicte modernista de l’intel·lectual, 

portador d’un ideal, enfrontat a la societat i a la llei establerta. 

La segona part, que abasta des del vers quaranta-cinc fins al noranta-u, reprèn el 

capítol 25 del Primer Llibre de Samuel, que narra el moment en què David, refugiat dalt 

d’una muntanya, baixa al desert de Faran, a prop del Carmel, per demanar a Laban 

alguns queviures, que el cacic els denega. La tercera part, que s’allarga des del vers 

noranta-dos fins al vers cent setanta-tres, presenta la figura d’Abigaïl que, amb les seves 

virtuts d’humilitat i de dolcesa, commou el cor de David, tot salvant de la seva espasa la 
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hisenda de Laban i la seva gent. La quarta part, que tanca el poema a mode de conclusió 

en els tretze versos finals, ens mostra com Abigaïl, després de la mort sobtada de Laban, 

es converteix en muller de David. 

Joan Alcover encetava el poema Abigaïl amb un breu esment a la figura de 

David i als seus seguidors, que fugien de la persecució de Saül i patien la seva mateixa 

dissort.  En els dos versos primers el poeta, amb una interrogativa retòrica, convidava 

els lectors a centrar la mirada en els personatges anònims, que seguien el seu líder 

David i s’amagaven de les armes de Saül en el desert de Faran a prop del Carmel: 

 
“Qui són els cortesans de l’infortuni 
que segueixen els passos de David?”  (PC, 308) 

 

 Aquest passatge bíblic servia al poeta per al·ludir de manera metafòrica el 

conflicte modernista que llavors patien els intel·lectuals regeneracionistes, portadors 

d’un ideal de progrés social i cultural que havia de permetre fer avançar la societat 

mallorquina, enfront de la tradició immobilista i de l’ordre establert. Joan Alcover, en 

els versos següents, definia el perfil d’aquests homes perseguits per la gent d’ordre per 

no haver-se doblegat als supòsits establerts de la llei com homes que potser en algun 

moment han errat les seves passes, però que sempre han actuat amb justícia i rectitud, 

com homes que són portadors d’idees noves que la gent no entén: 

 
“Tal volta esgarriats, que la gent d’ordre 
acusava, signant-los amb el dit. 
 
Homes que deuen i no paguen, homes 
de cor amarg, potser de viure impur, 
però de sang viril, tempestuosa, 
on fermenta el llevat del temps futur.”    (PC, 308) 

 

En parlar d’aquests homes esgarriats, acusats per la gent d’ordre, Joan Alcover 

es referia a Antoni Maura i a Miquel dels Sants Oliver, dos homes il·lustres que, com ja 

hem dit, foren objecte de controvèrsies pels poders establerts. Miquel dels Sants Oliver 

s’havia erigit en defensor del progrés i de la justícia i, per aquells dies de 1913, s’havia 

emparat del líder caigut Antoni Maura, qüestionat com a polític pel rei Alfons XIII i per 

bona part del Partit Conservador, que li havien retirat la confiança. A la primera part del 

poema Abigaïl Joan Alcover al·ludia a aquesta conjuntura amb la voluntat de subratllar, 

per una banda, l’actitud valenta i decidida d’aquest dos homes, units per uns principis 

regeneracionistes semblants, i, per altra banda, amb el gest de marcar la ingratitud i la 
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injustícia dels poderosos i de la societat. D’aquesta manera, Joan Alcover unia en la 

figura de David i els seus lleials perseguits aquests dos personatges mallorquins de la 

seva època (Oliver i Maura), que van tenir un pes destacat dins la societat del canvi de 

segle (XIX-XX) i que a causa dels seus ideals patiren conflictes amb l’estatus quo. 

Vet aquí com Joan Alcover al·ludia, de manera metafòrica, en els primers versos 

del poema la figura d’Antoni Maura i la de Miquel dels Sants Oliver, que anys enrere 

també havia patit alguns conflictes amb la gent d’ordre per mantenir-se fidels als seus 

ideals. El 1904 a Mallorca Oliver havia perdut la confiança dels directius del Fomento 

Agrícola Balear a causa d’una gestió econòmica desafortunada com a director gerent, 

que li valgué la seva dimissió. Aquest fet el portà a traslladar-se a Barcelona,1418 on 

dirigí el Diario de Barcelona, fins que el 1906, arran d’una campanya a favor de 

Solidaritat Catalana s’enfrontà amb el propietari Mañé i Flaquer i dimití com a director 

d’aquest periòdic, alhora que Joan Maragall també abandonà la redacció. Aquests fets 

envoltaren la figura de Miquel dels Sants Oliver d’una aura heroica i el convertiren en 

una víctima de la murmuració i de l’exclusió dels sectors dominants de la societat.  

Amb el poema Abigaïl Joan Alcover equiparava de manera velada i metafòrica 

la figura heroica del rei David, distingit per Déu per dirigir el seu poble amb justícia, a 

la figura del polític mallorquí Antoni Maura, que veia com un cabdill messiànic en el 

camp de la política, atès que, essent en el Govern, havia intentat “la revolució des de 

dalt” per sostreure la societat espanyola de l’endarreriment secular i fer-la més culta i 

més democràtica. I, d’altra banda, el dedicava a Miquel dels Sants Oliver, perquè 

lluitava, com un heroi modernista, amb la torxa del progrés a la mà per redimir la 

societat mallorquina de la grisor i de l’endarreriment cultural. I, sobretot, perquè, empès 

per un ideal de justícia i de dignitat moral, Miquel dels Sants Oliver havia defensat, des 

                                                 
1418 Segons la carta que Miquel dels Sants Oliver envià a Joan Alcover el 23 de desembre de 1904, ens 
assabentam que Joan Alcover i els intel·lectuals mallorquins havien projectat fer un homenatge al 
periodista bandejat, el qual refusava amb aquestes paraules: “Per l’indicació seva del altre vespre y per 
altres referencies conech, amb fonda gratitud, els seus propòsits de dedicarme un obsequi avans de 
despedirme de Mallorca. Pero el fet d’abandonar definitivament aquesta terra y les circumstancies que 
l’han produït, no crech, ab tota sinceritat, que ofereixin motius de festa pera mi, ni tan sols d’amistosa y 
franca expansió. Més que un que se’n vá, me consider un que deu anarsen; y l’idea patriótica ó 
progressiva qu’hagi pogut representar es aqui una idea fracassada totalment. No me trob, per lo tant, en 
situació d’esperit a propòsit pera assistir al convit de despedida que V., tant delicat com sempre, tractava 
d’organisar. Posar punt final á una tasca de vint anys y á una existencia literaria totalment consagrada á 
Mallorca, no se pot fer sensa una dolorosa mutilació de sí mateix. L’amistat no pot evitarho, pero ho pot 
comprendre y respetar, desistint dels propòsits d’honorarme ab l’obsequi projectat y rebent el darrer y 
més alt testimoni d’agrahiment de son afectíssim invariable amich, / Miquel S. Oliver.” Carta reproduïda 
per Gregori MIR: Miquel dels Sants Oliver. �acionalisme i síntesi liberal-conservadora (1898-1919), op. 
cit., pàg. 579. 
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de les pàgines de La Vanguardia de Barcelona i de l’ABC de Madrid, la conducta 

equànime d’Antoni Maura en una sèrie d’articles titulada El caso Maura.  

El drama de l’heroi vençut, que en el pensament de Joan Alcover encarna Antoni 

Maura, havia començat segons Pere Fullana arran de l’assassinat de José 

Canalejas, el 12 de desembre de 1912. Aleshores la confiança que Antoni Maura, cap 

del Partit Conservador, esperava rebre del rei Alfons XIII, es veié frustrada en atorgar el 

govern al comte de Romanones del Partit Liberal, en un moment en què, per 

l’alternança entre liberals i conservadors, aquests darrers esperaven rebre la 

responsabilitat de govern. “La confiança a parer de Pere Fullana que Alfons XIII 

havia depositat en el Partit Liberal, llavors fent front comú amb l’esquerra més radical i 

en clara actitud deslegitimadora de Maura, portaren el polític mallorquí a la ruptura amb 

el sistema de l’alternança entre els partits de la Restauració, tot considerant que s’havien 

vulnerat els principis del pacte.”1419 

Fou així que davant “aquesta situació Maura escriví a Azcárraga i a Dato 

comunicant-los la seva impossibilitat de continuar liderant el Partit Conservador, entre 

d’altres motius perquè el conservadorisme era incompatible amb aquella casta de 

liberalisme i amb el comportament del Rei.”1420 Sembla que Antoni Maura no 

harmonitzava amb l’estil ni amb l’actitud d’Alfons XIII, per la qual cosa l’1 de gener de 

1913 anuncià la seva dimissió com a President del Partit Conservador i com a diputat 

del Congrés. Tanmateix, tot i la pèrdua de la confiança de bona part del Partit 

Conservador, liderat ara per Eduardo Dato, a Mallorca Antoni Maura conservà l’estima 

del partit, de bona part de la societat i dels amics mallorquins, entre els quals hi havia 

Joan Alcover i els seus germans. Mallorca, malgrat tot, era incondicionalment maurista i 

entusiasta de la seva política i sempre li féu costat. 

Davant aquest refús del rei i de bona part del Partit Conservador, Miquel dels 

Sants Oliver, que “era un dels ideòlegs més rellevants del corrent conservador a 

Barcelona”, que “havia donat mostres públiques de la seva defensa de l’ideal 

conservador i regeneracionista de Maura”,1421 a partir del 28 de desembre de 1912 

començà a publicar una sèrie d’articles que culminaren en el volum El caso Maura, 

promogut per subscripció popular i editat el 1914.  

                                                 
1419 Pere FULLANA I PUIGSERVER: “Miquel dels Sants Oliver, Maura i el maurisme”. Estudi preliminar 
dins El caso Maura, de Miquel dels Sants OLIVER (Palma: Lleonard Muntaner, 1998), pàg. 11. 
1420 Pere FULLANA PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 191. 
1421 Pere FULLANA I PUIGSERVER: “Miquel dels Sants Oliver, Maura i el maurisme”, op. cit., pàg. 12. 
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Miquel dels Sants Oliver a l’epíleg d’El caso Maura resumia amb aquestes 

paraules l’acció política regeneracionista que, a parer seu, Antoni Maura havia dut a 

terme durant la seva acció de govern i que ara era incomprès i menyspreat pel poder i 

per una part de la societat: 

 
“Maura trajo al poder el ansia de enmienda que siguió al desastre [crisi de 1898]; y por todo lo 

que era incorregible, irreformable, impenitente, incapaz de sacrificio y abnegación, sintióse por 
instinto en presencia de su enemigo verdadero y nato: Conjura inmediata y universal de todo 
lo amenazado contra el hombre de la ‘revolución desde arriba’; 

Maura se propuso descuajar el caciquismo, disolver la oligarquía, impeler a los ciudadanos al 
cumplimiento de sus funciones públicas: Conjura de caciques y oligarcas contra el intruso que 
osaba atacar su sacratísimo fuero; 

Maura quiso poner mano firme en el problema de la administración local, desagraviar a 
Cataluña, abrir cauce a sus aspiraciones de autonomía y engrandecimiento: Conjura inmediata, 
implacable, ferocísima de todos los enemigos de Cataluña contra el insensato que rectificaba la 
tradicional política de intransigencias con tanto honor liquidada en el tratado de París; [...] 

Maura pretendió dignificar la vida pública, hacer respetable la función de gobierno, devolver 
su prestigio a la ley, introducir hábitos de disciplina y mutuo respeto, ir a la supresión de los 
espectáculos feroces, enfrenar la usura, el vino y la navaja; hacer de una turba indócil y sin 

coherencia un pueblo culto, respetuoso, civil, europeo...”1422 
 

Malgrat les diferències de pensament que els separaven, Miquel dels Sants 

Oliver s’havia erigit en defensor d’Antoni Maura a causa dels odis i dels atacs que rebia 

de la societat i dels poderosos, perquè creia que, en fer-ho, defensava Catalunya, atès 

que el polític mallorquí s’havia afanyat perquè la Mancomunitat de Catalunya fos una 

realitat. La defensa d’Antoni Maura era per a Oliver la constatació del seu regionalisme, 

car els que llavors refusaven el polític mallorquí eren els que també atacaven Catalunya. 

Però la defensa de Maura per a Oliver també era una qüestió de justícia i de gratitud, 

perquè entenia que els pobles sans, que aspiren al progrés i a l’ideal, són agraïts envers 

les persones que, gràcies al seu esforç i al seu sacrifici, han contribuït a engrandir-los, 

com havia fet Antoni Maura envers Catalunya.  

Miquel dels Sants Oliver, catalanista fervorós de tota la vida, es veié en 

l’obligació moral, més com a patriota català que espanyol, de restaurar l’honor d’un 

home d’Estat, com era Antoni Maura, de temperament unitari, encara que 

“circumstancial y honradamente descentralizador.”1423 Tanmateix, per a Oliver, Antoni 

Maura era el més insigne dels descentralitzadors que hi havia hagut al poder de l’Estat 

espanyol fins llavors.  Miquel dels Sants Oliver, mogut per un sentit de responsabilitat 

envers el país i de pietat envers Maura, “un hombre verdaderamente ilustre y 

                                                 
1422 Miquel dels Sants OLIVER: El caso Maura, op. cit., pàg. 146-147. 
1423 Ibídem, pàg. 20. 
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patriota”,1424 que per aquells dies de 1913 patia el refús i la conjura del poder, afirmà 

ben convençut que “El odio contra Maura es forma específica del odio contra Cataluña. 

Los enemigos de Maura han sido los mismos enemigos, tradicionales y jurados, de 

Cataluña. Uno y otra son execrados conjuntamente y, conjuntamente también, han 

execrado lo mismo.”1425 Però Miquel dels Sants Oliver també recriminà la ingratitud 

dels catalans contra Antoni Maura en oblidar tot l’esforç i tot l’afany que el polític 

mallorquí havia esmerçat envers Catalunya per aconseguir-los un major grau 

d’autogovern amb la Mancomunitat; per haver oblidat “esa íntima relación que enlazaba 

los dos nombres [Maura i Catalunya] en una gloriosa comunidad de rencores y de 

injurias.”1426 

 Miquel dels Sants Oliver, que durant quinze anys havia impulsat Maura a la 

reforma i li havia demanat que fes del problema català l’objectiu principal de la seva 

vida pública, ara es veia en la necessitat de defensar el polític defenestrat, que havia 

escoltat les seves peticions envers Catalunya. Amb les paraules que obren El caso 

Maura, Oliver pretenia explicar als lectors els motius que l’havien impulsat a defensar 

Antoni Maura, que no eren altres que assolir el compromís polític envers el poble 

català:  

 
...“al ver confabulados contra el uno a los mismos hombres, los mismos periódicos, los 

mismos intereses y las mismas pasiones bastardas que siempre denigraron y denigrarán a la otra 
[Catalunya], entendí que era inexcusable obligación de patriotismo español y aún, más 
imperiosamente, de patriotismo catalán, levantar desde Cataluña una voz de aliento en torno de 
quien, al fin y al cabo, padecía por ella; de quien por ella, principalmente, se granjeó la sorda 
ferocidad de sus enemigos y la tibieza equívoca de sus mismos partidarios; de quien, en suma, 
expiaba el crimen de haber querido desagraviarla y de haber hecho posible, inevitable, fatal, el 
desagravio. 

¿Qué importa que la primera concreción o forma tangible de ese desagravio, la 
Mancomunidad, haya debido recibirla de manos intermedias –Canalejas, Romanones, Dato–, 
febrilmente ocupadas algunas, hasta la propia víspera, en impedirlo y amontonar estiércol sobre 
el promotor? Harto conocemos las veleidades de los hombres, los caprichos del éxito, el rodar de 
la fortuna. Cataluña sabe de quien ha recibido materialmente, circunstancialmente, la primera 
satisfacción otorgada a sus aspiraciones; mas no ignora a quien se la debe, en espíritu y en 
verdad. Sin los años de brava roturación y desfonde del espíritu público consumidos por el señor 
Maura, el túnel no se hubiera perforado nunca; porque otro instrumento menos diamantino que 
su voluntad, esa voluntad puesta a prueba de dicterios y maldiciones, hubiera saltado en añicos 
antes de arañar el cuarzo de las resistencias seculares, de los odios inveterados, de la hostilidad 
invencible. [...] 

En nombre de Cataluña y del regionalismo, mi modesta pluma no cesó durante quince años de 
empujarle a la reforma, de reprocharle su cautela y timidez, de asediarle para que convirtiera el 
problema catalán en preocupación y objetivo casi únicos de su vida pública. [...] Pero bastaba 
haberlas escrito y haber contribuido, aunque fuese en parte ínfima, a crear el ambiente que pesó 

                                                 
1424 Ibídem, pàg. 19. 
1425 Miquel dels Sants OLIVER: “Explicación”, dins  El caso Maura, op. cit., pàg. 20. 
1426 Ibídem, pàg. 21. 
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sobre el señor Maura, para que me creyese obligado también a defenderle cuando todos le 

agredían y para que el abandono y el silencio me pareciesen entonces una vileza.”1427 
 

Un any abans de la publicació dels articles d’El caso Maura Miquel dels Sants 

Oliver ja havia manifestat a Joan Alcover aquests motius que l’havien dut a defensar 

Antoni Maura. Era un deure ètic i moral, un deure de lleialtat envers el líder refusat 

assegurava Oliver el que l’havia empès a fer-li costat, car Maura havia contribuït a 

fomentar les aspiracions autonomistes de Catalunya que durien a la creació de la 

Mancomunitat. Aquesta confessió personal havia sorgit arran d’un projectat homenatge 

que els mallorquins del Partit Conservador volien retre al periodista pels articles que 

escrivia tot emparant-se del seu líder, llavors vituperat per les altes instàncies del poder. 

El 19 de maig de 1913 Miquel dels Sants Oliver envià a Joan Alcover una carta en què 

agraïa l’homenatge projectat pels mallorquins conservadors. Però, allunyat de tota 

vanitat i amb posat humil i assenyat, com Abigaïl, proposava a Joan Alcover ajornar 

aquest homenatge, que endevinava poc oportú en aquell moment en què les Corts 

s’havien d’obrir i Antoni Maura es proposava fer sentir la seva veu per esgrimir els seus 

arguments. El periodista, que creia a prop el desenllaç d’aquest trist episodi (creença 

que corroborà amb l’article El desenlace del veto, que sortí de la seva ploma el mateix 

dia que signà aquesta carta). Oliver era conscient que el to i l’estil dels seus articles 

servien de revulsiu en els ambients de la societat política madrilenya, poc acostumada a 

sentir-se esperonejar per una veu regionalista, debades esperà que les aigües 

desbordades del riu tornassin al cau. I així, des de l’Ateneu Barcelonès, el 19 de maig de 

1913 Miquel dels Sants Oliver comentava a Joan Alcover els motius d’aquest afer: 

 
“Amic benvolgut: La carta de vostè m’ha satisfet extraordinàriament així per lo que em diu 

d’aquests joves conservadors de Palma com pel viu interès que vostè pren en la demostració 
projectada. A tots, i molt especialment a vostè, els qued agraïdíssim; i aquesta bona voluntat ja 
val tant per a mi com la consumació mateixa de l’homenatge. 

Ara, entrant en la pregunta confidencial que em dirigeix, li diré que no crec que hagués de 
perjudicar l’eficàcia, poca o molta, de la meva campanya la manifestació de què em parla, 
conduïda, naturalment, amb la discreció que requereix i no havia de faltar-li intervenint vostè. 
Això per lo que toca a l’aspecte general; però en quant al moment, tal vegada convindria deixar 
passar unes setmanes perquè ara seran freqüents els meus comentaris a ABC i La Vanguardia i 
crec que anem en el desenllaç de tot. Tenc notícies, i supòs que vostè les tendrà també de què en 
Maura se proposa buidar es sac a les primeres sessions del Congrés, si arriba a obrir-se i tal 
vegada, com ja he dit, valdria més esperar el final d’aquest tràgic episodi. De totes maneres, ho 
deix a la seva consideració. A Madrid me consta que aquests articles impressionen fondament, a 
causa de parlar-hi un llenguatge casi desconegut en aquella atmosfera. ¿Què menys podia fer jo, 
que, encara que de molt lluny i per l’intermedi de vostè, tenc una responsabilitat concreta en la 
inclinació catalanista d’en Maura? Ara que els regionalistes d’aquí, mal aconsellats li giren 
temporalment l’esquena, deixar-lo sol fóra una vilesa. Si Catalunya ha d’obtenir alguna 

                                                 
1427 Ibídem, pàg. 21-22. 
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satisfacció sols ell pot donar-la encara ara. Tendrà lo que ell li doni o no tendrà res, com ja els 
va dir profèticament un dia; i a ell hauran de girar-se altre cop, definitivament burlats com 
autonomistes i conservadors, tot a l’hora... 

A principis de juliol me propòs anar a Mallorca a passar unes setmanes de descans, que 
comença a esser-me necessari; i llavors parlarem amplament d’aquests aspectes. Mentrestant li 
repeteix les gràcies més corals pels seus bons oficis i sol·licitud, com sempre afectíssim i devot 

       M. S. Oliver”1428 

 

Joan Alcover assumia aquests principis que havia defensat Antoni Maura envers 

la societat i que Miquel dels Sants Oliver ara reivindicava del líder del Partit 

Conservador, a qui veia com un heroi regeneracionista caigut en desgràcia pels avatars 

de la política. També, als ulls de Joan Alcover, Miquel dels Sants Oliver representava el 

paradigma de l’intel·lectual modernista regeneracionista, que pretén orejar la societat 

dels seus vicis caciquils i dignificar-la amb el progrés i la cultura. La publicació dels 

articles d’El caso Maura refermà la visió que Joan Alcover tenia del nostre periodista, 

com a intel·lectual que es guiava per la rectitud i per l’ideal de la justícia, per damunt de 

colors polítics i de sectarismes. Tot just iniciat aquest procés de defensa d’Antoni 

Maura en la sèrie d’articles que Oliver inicià des de les pàgines de La Vanguardia, 

aplegats a El caso Maura, el periodista mallorquí rebé tot el suport i els elogis de Maura 

i del nostre poeta, segons es desprèn de la carta que Miquel dels Sants Oliver envià a 

Joan Alcover el 7 de gener de 1913.  Miquel dels Sants Oliver, convençut del bé que 

feia pel país i pel polític mallorquí, agraí a Joan Alcover en aquesta carta el suport ben 

volgut que havia rebut d’Antoni Maura i del nostre poeta amb aquestes paraules: 

 
“Molt estimat amic: La seva carta va arribar casi al mateix temps que una del propi Maura, en 
què venia a dir, casi mot per mot, lo que vostè m’expressa. 
Consti, doncs, si aquests dos testimonis són de preu per mi, no ja per lo que puguin interessar 
una vanitat, que no sent per fortuna, sinó per l’amplom [sic] que donen a qui només desitja, com 

jo, de cap a l’hivern de la seva vida, complir modesta i honradament el seu dever.” 1429  
 
Vegem amb quines paraules Joan Alcover exposà aquesta visió de Miquel dels 

Sants Oliver, com a defensor dels ideals d’Antoni Maura a El caso Maura, pocs mesos 

després de la mort del periodista, en el discurs d’homenatge que pronuncià a 

l’Ajuntament de Palma el 31 de desembre de 1920, amb motiu de la proclamació 

d’Oliver com a Fill Il·lustre de la ciutat: 

 
“Un altre merescut homenatge [a Miquel dels Sants Oliver] va consistir en l’edició del llibre 

El caso Maura, per subscripció popular. L’autor en el pròleg al·ludeix a una solemnitat política 
de gran concurrència on qualcú va fer-se eco de l’obligada reconeixença que els amics d’En 

                                                 
1428 [ARM-JA, 336]. 
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Maura devíem a un escriptor, sense lligam polític amb nosaltres, que volgué ésser campió de la 
justícia atropellada per les passions sectàries dels uns i la tebior dels altres, donant una prova 

més de que l’esperit regional que l’Oliver encarnava és escola de sinceritat i patriotisme.”1430   
 

En aquest mateix discurs Joan Alcover mostrava l’ideal modernista 

regeneracionista que havia guiat en tot moment el pensament de l’autor d’El caso 

Maura: 

 
“Ell dugué al periòdic [La Almudaina] un nou sentit patriòtic, un nou concepte de la vida 

espanyola, una nova activitat que juntava els més nobles estudis doctrinals i les funcions més 
subalternes. [...] 

A l’impuls de l’Oliver es deu el nivell màxim de cultura i de civisme aconseguit entre 
nosaltres per una publicació diària. [...] 

L’Oliver oposà al centralisme oligàrquic la força aglutinant i orgànica de l’instint regional, que 
per ell representa el predomini de la naturalesa sobre el pacte. Invoca el nervi de les regions, 
Astúries, Bascònia, Aragó, Catalunya, com a salvador un dia de la independència d’Espanya. 
Reivindica la llengua materna com a instrument literari, defensa la mancomunitat d’esperit entre 
les lletres catalanes i les mallorquines contra recels i gelosies i preocupacions on s’amaga 

l’esperit provincià, o millor, l’absència d’esperit.”1431 
 

 La relació que en el poema Abigaïl s’estableix entre Miquel dels Sants Oliver i 

Antoni Maura ve avalada i confirmada per la carta que Miquel dels Sants Oliver envià a 

Joan Alcover el 28 de desembre de 1913, poc temps després d’haver rebut el poema i 

abans de la seva publicació, en què des de l’Ateneu Barcelonès li deia: 

 
    “Molt estimat amic: Té raó d’estranyar el meu silenci, sobretot després de les repetides i 
valioses mostres d’afecte que tenc rebudes de vostè. Però anava —i vaig encara— tan atrassat 
de correspondència i se m’han ajuntat tantes petites ocupacions de caràcter urgent, que, 
desitjant escriure-li a vostè amb tota extensió i ben d’assegut, no m’arribava l’hora. 

De tot cor li agraesc la dedicatòria d’Abigaïl. És una joia literària i una penyora de 
delicada amistat. L’he llegida diverses vegades en cercle d’amics, aquí, a l’Ateneu, i en el 
cafè; i no cal dir-li el magnífic efecte que ha causat. Jo hauria volgut donar-la a Catalunya; 
però, francament, tractant-se d’una peça que, encara que tàcitament, recorda la gesta d’en 
Maura, no hi escauria bé. Allà s’han dit moltes tonteries [sic] contra ell per alguns dels 
preciosos ridículs de segona fila i el moment no era oportú per portar-ho allí. 

L’he entregada, doncs, an en Matheu per a l’Ilustració [Catalana] i la publicarà en un dels 
primers números, havent-la agraïda i celebrada molt. 

I res més per avui. De tots els testimonis que he rebut amb motiu de la meva campanya —
i n’he rebut moltíssims i de preu aquest pic— cap me satisfà ni m’alegra com el seu record i la 
remissió i dedicatòria d’Abigaïl. 

Cregui que no podrà oblidar-ho mai son afm. i antic amic 

M. S. Oliver.”1432 

 
Joan Alcover enllaçava el perfil d’aquests homes, marginats pel poder però que 

abrigaven la llavor del futur, amb la sentència que el profeta Samuel hagué de fer a Saül 

                                                 
1430 Joan ALCOVER I MASPONS: “Miquel dels Sants Oliver”, OC, pàg. 179. 
1431 Ibídem, pàg. 171-173. 
1432 [ARM-JA, 336]. 
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per comunicar-li que Déu li havia retirat la confiança com a rei d’Israel i l’havia donat  

a David:     

 
“Ells saben la sentència  
de Samuel a Saül:  Déu ha esqueixat 
de tu, com una túnica, el reialme, 
 i a un altre l’ha donat.”     (PC, 308) 

 

Amb aquesta metàfora, Joan Alcover feia referència a l’episodi bíblic que prové 

de capítol 15 del Primer Llibre de Samuel, en què hom explica com el profeta Samuel 

advertí a Saül que havia perdut la confiança de Déu per guiar el seu poble i que, per 

aquest motiu, donaria la corona del regne d’Israel a un altre millor que ell: “Llavors 

Samuel li va dir: ‘Avui Jahvè ha esquinçat el regne d’Israel que tu tenies, i el donarà a 

un company teu, millor que tu’.”1433 

Aquest nou rei que havia de prendre la corona a Saül seria David, el pastor que 

es convertiria en rei de tot Israel i en l’escriptor dels Salms. Joan Alcover introduïa 

aquesta referència bíblica per recollir el nucli temàtic que emmiralla la dualitat de les 

lleis que regeixen els pobles: la llei divina enfrontada a la llei humana, representades a 

La Bíblia pel profeta Samuel i pel rei Saül. Aquesta dualitat en el camp de la vida real 

de l’època de Joan Alcover es traduïa en la visió dels homes que es guien per la justícia 

i l’ideal enfront dels homes que es regeixen per l’ordre establert i per la força armada: 

els primers representats per Antoni Maura i els seus seguidors (Miquel dels Sants 

Oliver) i els segons encarnats en la figura del rei Alfons XIII i els representants dels 

poders fàctics, que frenaven qualsevol canvi. Aquesta visió confrontada entre la llei 

establerta i la justícia queda reflectida en la quarta estrofa (v. 13-16), on Joan Alcover 

diu: 

 
 “L’alta inspiració posen per sobre  
 la profanada púrpura del rei, 
 el dret diví contra la força armada, 
 i la justícia per damunt la llei.”    (PC, 308) 

 

Davant aquesta dualitat entre la justícia i la llei dels homes, la regeneració i 

l’immobilisme socials, que representaven uns i altres, Joan Alcover se centrava en la 

perspectiva dels regeneracionistes, dels homes que, amb les seves idees, combatien la 

tirania i pretenien orejar la podridura de la societat per aixecar-la de la misèria. Aquests 

homes portadors d’un ideal, segons Joan Alcover, són els que redimeixen la societat de 
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la injustícia i de la vilesa, de la corrupció i de la misèria, alhora que eixamplen les 

nacions cap a un futur més just, més noble i més pròsper. Tanmateix la societat, 

arrossegada per la comoditat i per la inèrcia, no els admet perquè destorben les aigües 

passives del seu immobilisme: 

 
“Són d’eixa raça virulenta els homes 
 que espanten els tirans 
i les podrides nacions oregen, 
i els llits eixamplen dels torrents humans. 
 
N’hi ha que per atzar prevaricaren, 
i la ciutat ni redimits els vol, 
i els refua la gent, com a leprosos, 
 el tracte i l’agombol. 
 
N’hi ha que l’aura social allunya 
perquè dissonen del regim covard, 
 notes d’un ample ritme 
 que sonarà més tard.”   (PC, 309) 

 

Joan Alcover prenia com a font d’aquests versos un passatge del Primer Llibre 

de Samuel en què es narra com David es refugia en les coves del desert d’Odol·lam per 

fugir de la ira de Saül i rep el suport d’un estol de marginats per la societat que el 

segueixen i li fan costat: 

 
“David se’n va anar i va fugir a la cova d’Odol·lam. Ho van saber els seus germans i tota la 

seva família, i van baixar-hi a trobar-lo. Tots els qui es veien oprimits, els endeutats, els 
desgraciats, van reunir-se amb ell, i va ser el seu capitost. Anaven amb ell uns quatre-cents 

homes.”1434  
 
A la vuitena estrofa Joan Alcover, immers en la figura del líder caigut, exhorta 

els lectors amb el to sentenciós a l’estil dels proverbis a ser caritatius envers els homes 

que, empesos per un ideal, són bandejats per la societat, com Abigaïl fou caritativa amb 

David, quan aquest fou perseguit per Saül i menyspreat per Laban. D’aquesta manera, el 

poeta s’avança a la història i introdueix la figura bíblica d’Abigaïl, paradigma de caritat 

i de saviesa envers els caiguts, que desenvoluparà en els versos següents del poema: 

 
“Siam caritatius quan ens allarguin  
 la mà des de l’exil, 
per si bat en el cor dels facciosos 
la fe que endevinava Abigaïl.”    (PC, 309) 

 

Un cop més, el poeta avançava la conclusió moral de la història literària que 

encara havia de narrar, com en una mena de prolepsi. Així ens convidava a estendre la 
                                                 
1434 I Samuel, 22: 1-2. 



 863 

mà envers els perseguits, tot seguint les passes d’Abigaïl, que havia sabut copsar els 

ideals, l’heroisme i la valentia del cor de David en un moment de refús social.  

 La interrogativa retòrica que obre la novena estrofa d’aquesta primera part 

reprèn l’inici del poema, amb el tema dels homes refusats per la societat, que segueixen 

la mateixa sort que llur cabdill: 

 
“Qui són els bandejats que comparteixen 
la sort de llur cabdill, i en el front nu, 
com séc de llum profètica, ja hi veuen 
senyada la corona que no du? 
 
Els qui dins coves del desert s’amaguen, 
demà seran els hèroes d’Israel, 
i vindran a combatre en llurs banderes 
les legions angèliques del cel. 

 
Vindran amb llurs espases lluminoses, 
duran elms d’or i túniques de lli, 
i armes presentaran, tots en filera, 
davant el gloriós fill d’Isaí.”  (PC, 309-310) 

 

Amb aquesta interrogativa retòrica el poeta insisteix sobre la personalitat 

d’aquests homes la identitat dels quals els lectors ja coneixen que, portadors d’un 

ideal nou, com els herois de Carlyle, s’avancen al seu temps i, com a profetes, albiren 

un futur millor per al seu poble. El 1892 Jaume Brossa a Viure del passat ja havia 

denunciat l’excessiu culte al passat que esterilitza qualsevol concepció moderna i 

qualsevol avenç social i artístic. I Gabriel Alomar el 1904 a la conferència El futurisme 

ja havia reflexionat sobre la dualitat de forces que impera en les societats, entre els que 

s’encaminen cap a la tradició i es refugien en el passat enfront dels futuristes que  

projecten el seu pensament en l’avenir i porten el progrés a les seves nacions.  

Aquests homes perseguits pels seu ideals a Abigaïl són els que porten al front el 

signe distintiu de l’heroi, car albiren a ulls clucs la victòria del seu líder, que en el futur 

ha de regir el poble d’Israel. La figura bíblica del David lluitador contra el filisteisme, 

contra la falsedat i la corrupció, ja havia aparegut en un sentit semblant al poema 

Beethoven, que a la versió castellana del llibre Meteoros (1901) era subtitulat 

Davidsbündler en referència als lluitadors de l’art autèntic enfront de l’art burgès i 
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a la catalana es referia a la figura de David “com el fill d’Isaí”1435, com a exemple 

d’esperit valent i agosarat i com a guia de la joventut. 

A la segona part (v. 45-91) Joan Alcover s’insereix de ple en el passatge bíblic 

que narra el moment en què David, refugiat amb els seus seguidors a les muntanyes de 

prop del Carmel, baixa al desert de Maon (segons La Bíblia i que Joan Alcover 

anomena Faran, encara que La Bíblia de Cipriano de Valera esmenta com a Parán) per 

demanar al cacic Nabal que els doni una mà i algunes provisions, atès que ells passaven 

fam i Nabal vivia en l’abundància. L’episodi se situa en el moment festiu de la tosa 

d’ovelles, en què hom acostumava a obrir les portes per convidar la gent a gaudir de la 

celebració. Així David envià els seus homes més joves a demanar hospitalitat i 

queviures a Nabal i, com a resposta, rebé el refús i el menyspreu d’aquest cacic, que era 

ric però es deixava arrossegar per l’avarícia i per la beguda:  

 
 “David, entretant, va baixar al desert de Maon. A Maon, hi havia un home que tenia unes 

propietats a Carmel. Era un personatge important: tenia tres mil ovelles i mil cabres. Aleshores 
es trobava a Carmel, fent esquilar les seves ovelles. Es deia Nabal, i la seva muller, Abigail. La 
dona era assenyada i de bona presència, però ell era un home dur i mal educat. Era calebita. 

David, al desert, va sentir dir que Nabal estava esquilant les seves ovelles, i va enviar-li deu 
homes dient-los: ‘Pugeu al Carmel, aneu a trobar Nabal, i saludeu-lo de part meva. Digueu això 
al meu germà: ‘Pau a tu, a la teva casa i a tot el que et pertanyi. He sentit dir que esquileu les 
ovelles. Els teus pastors han estat al desert amb nosaltres. En tot el temps que eren a Carmel, no 
els hem maltractats, ni els ha desaparegut res. Pregunta als teus homes, i t’informaran. Sigues, 
doncs, amable amb nosaltres, ja que hem vingut en bon dia, i dóna, per favor, als teus servents i 

al teu fill David el que bonament tinguis a mà’.”1436  
 

 Vegem com Joan Alcover recrea aquest passatge a les tres primeres estrofes de 

la segona part d’Abigaïl (v. 45-68) des d’una visió més humana i més delicada. Si David 

a La Bíblia es manifesta amable envers el cacic, al qual envia els seus homes per 

demanar-li caritat, en els versos de Joan Alcover la veu de David encara es torna més 

plàcida i més gentil en demanar almoina i pietat per als seus homes que llavors passaven 

penúries a la muntanya, mentre que a Nabal li sobraven riqueses. Joan Alcover 

introdueix aquesta escena amb una estampa costumista de la vida casolana com si fos 

una pintura impressionista acolorida d’aromes, que reflecteix l’hospitalitat de la gent del 

camp. Aquesta pintura idíl·lica de la vida camperola ens evoca el retrat de La Serra, el 

gust que el poeta sentia d’emmarcar dins el paisatge escenes de la vida quotidiana, 

plenes de notes festives i familiars, que són l’essència de la vida popular:  

                                                 
1435 Joan Alcover escriu que David era fill d’Isaí, tal com apareix a La Bíblia de Cipriano de Valera, i no 
fill de Jesè com trobam en el versicles de La Bíblia catòlica, la qual cosa confirma que el poeta llegia La 
Bíblia protestant, d’on extreu tot el seu cabal. 
1436 I Samuel, 25: 1-8. 
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“Aixecant-se David, baixà un dia  
al desert de Faran. Allà vivia  

voltat de gent fidel,  
entre penyals salvatges  

i arenes que remouen els oratges,  
  no lluny de la muntanya del Carmel. 

 
Tot el Carmel, florit de meravelles,  
remorejava de milers d’ovelles  
i cabres de la hisenda de Nabal.  
Eren els jorns alegres de la tosa,  

  jorns d’hospitalitat, dansa festosa  
i pròdiga abundor patriarcal. 

 
I David escollí de sa mainada,  
per enviar-los a la llar del ric,  
deu joves que hi duguessin l’ambaixada  

  pacífica d’amic. 
–Avui, que per tothom les portes obre 
i nosaltres patim necessitat,  
aneu-li a demanar, de tant com sobra  
en sa vivenda, un poc de caritat.  

  Els pastors de Nabal sens dubte ho saben:  
mai un furt de nosaltres han sofert:  
ans per ells i els ramats que pasturaven  
fórem defensa i mur en el desert.”    (PC, 310-311) 

 

Però Nabal, que “era un home dur i mal educat”, no acollí la gent de David amb 

l’hospitalitat que esperaven, sinó que la refusà amb males paraules i posat indiferent. Es 

negà a ajudar els homes de David i, amb una faisó d’agra malvolença, s’oposà a 

estendre’ls la mà. La Bíblia es fa ressò d’aquest gest malcarat de Nabal, que contraposa 

al gest amable d’Abigaïl. Així l’autor del Primer Llibre de Samuel narra com 

s’esdevingué la resposta displicent de Nabal als representats de David: 

 
“El homes de David van arribar-s’hi, van exposar a Nabal tot això en nom de David i 

esperaren. Nabal els va respondre: ‘Qui és David? Qui és el fill de Jesè? Cada dia són més els 
servents que fugen del seu amo. ¿Prendré el meu pa, el meu vi els animals que he matat, i ho 

donaré tot a una gent que no sé d’on són?’ ”1437  
 

 Sota la mirada de Joan Alcover l’escena bíblica s’omple de sensualitat i de color 

en dibuixar els fruits saborosos, els queviures abundants i les olors que impregnen la 

casa de Nabal quan arriben els missatgers de David i li demanen una mica d’almoina i 

de caritat per qui ha vetllat pel seu ramat i per la seva hisenda. Joan Alcover ens mostra 

la faisó d’un Nabal envilit pel vi, que respon als enviats de David amb un gest i un to 

tan ofensius i menyspreadors com els que hem trobat a La Bíblia. Tanmateix la visió del 

nostre poeta marca unes petites diferències respecte del narrador bíblic. El Nabal de 
                                                 
1437 I Samuel, 25: 9-11. 
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Joan Alcover no es conforma a fer-se el desentès, sinó que a més a més els tracta de 

vagabunds, de delinqüents que fugen de la llei i que viuen com a bèsties en les seves 

llodrigueres amagats en les muntanyes. A diferència de La Bíblia, el Nabal d’Alcover 

referma el seu menyspreu i amenaça els homes de David amb la vinguda dels arquers de 

Saül, tot declarant-se coneixedor de la persecució que patien:   

 
“Partiren els minyons cap al casal 

  on vessaven de fruita les cistelles, 
i dels fogons ardents i les graelles 
muntaven les olors pel fumeral. 
Fou la paraula de David tramesa, 
restaren en silenci els missatgers, 

  i Nabal, fart de most, la cara encesa, 
respon, amb llengua tèrbola: –Qui és 
David? Qui són els homes que comanda? 
Ara he de prendre el pa, l’aigua i el vi, 
la carn de mes ovelles, la vianda 

  dels tonedors, per a donar-ho... a qui? 
A vagabunds que el nodriment i el cau 
 disputen a les feres, 
fugint de tota llei... Anau, anau  

                                     a vostres llodrigueres.  
  Cuiteu: no fos que, si triguéssiu massa,  

els arquers de Saül us donin caça.”    (PC, 311-312) 
 

Entre el text bíblic i el poema de Joan Alcover hi ha poques diferències i cap 

d’essencial. Però si a La Bíblia David escollí “deu homes”, al poema Abigaïl Joan 

Alcover tria “deu joves” per a l’ambaixada a Nabal, car segons Carme Bastardas 

“la súplica resulta més escaient feta per uns minyons que per uns homes curtits.”1438  

David, en conèixer el menyspreu de Nabal, també reacciona amb virulència i es 

disposa a desembeinar l’espasa per atacar ple de fúria i de venjança la gent de Nabal. I  

David, tant a La Bíblia com al poema de Joan Alcover, anuncia als seus homes que es 

disposa a no deixar viu cap servent de Nabal i les seves paraules esdeven més 

contundents amb la sinècdoque, com a recurs expressiu, que afirma que no en deixarà 

“un de sol que orini a la paret”. Vegem com sonaven de contundents les paraules del 

David de La Bíblia davant els seus seguidors: 

 
“Els homes de David van emprendre el camí de retorn. A l’arribada, van comunicar-li aquella 

resposta. David va dir llavors als seus homes: ‘Que tothom prengui l’espasa.’ tothom la va prendre, 
i David també. Van pujar amb David uns quatre-cents homes, mentre uns dos-cents es quedaven a 
guardar l’equipatge. [...]  David anava dient: ‘És ben inútil que jo hagi guardat tot el que aquest 
home té al desert, i que no hagi desaparegut res del que és seu, si després em paga mal per bé. Que 

                                                 
1438 Carme BASTARDAS I PARERA: “Del mite a la poesia. Interpretació dels poemes Agar, Abigaïl i Micol 
de Joan Alcover”, op. cit., pàg. 131. 
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Déu faci a David tal cosa i tal altra, si de tot el que li pertany, d’aquí a demà al matí en deixo un de 

sol que orini a la paret.”1439 
 

També Joan Alcover mostra la ira de David en els seus versos quan descobrí la 

resposta envilida de Nabal. Així el David d’Alcover insta els seus a posar mà a les 

armes per arrasar la vida dels homes de Nabal i, amb el mateix recurs literari de la 

sinècdoque que trobam a La Bíblia, es proposa no deixar-ne cap de viu: 

 
“I els jovençans pujaren l’aspra costa,  
i a David trameteren la resposta.  
I ell diu: –Ferres al cint! Si teniu set,  

  si teniu fam, veniu: l’hora s’acosta: 
 no quedarà qui mulli la paret.”   (PC, 312) 

 
Situats en aquest punt, Joan Alcover ens mena fins a la trobada de David amb 

Abigaïl a la tercera part del poema (v. 92-173), en què l’esposa de Nabal, amb paraules 

sàvies i astutes i amb el gest humil i endolcit, aplaca la fúria de David i restaura el tort 

que va cometre el seu marit, tot salvant la hisenda i la vida de la seva gent. El tercer cant 

és l’eix del poema i el nucli temàtic en què la caritat pren forma en la veu i en les 

paraules d’Abigaïl. Aquesta dona és el paradigma de la prudència i de la dolcesa, de 

l’amor i de la justícia, virtuts totes que encisaren el rei David i el poeta Joan Alcover, 

que l’escollí com a mirall de l’actitud a seguir envers els perseguits i els incompresos. 

Perquè Abigaïl, amb una visió de futur, també com els escollits, endevinava que es 

trobava davant un heroi poderós que esdevindria rei d’Israel.  

Observem com Joan Alcover a la primera estrofa d’aquesta tercera part, més 

expressiva i emotiva que la de La Bíblia, retrata el perfil psicològic d’aquesta dona com 

un model de virtuts encisadores que subjuguen l’ànima de l’home: 

 

 “Mes veu’s aquí la dolça Abigaïl, 
  prudent i pensativa, 
 la muller de Nabal, bona i gentil, 
  que a sa vivenda arriba. 
 I, ploroses, les dones de servei 
 li conten la repulsa del marit, 
 que ha atret damunt sa llar, sense remei, 
 els llamps de la venjança de David.” (PC, 312) 

 

 Aquesta visió personal i expressiva, que Joan Alcover cisellava de sensualitat 

poètica i emotiva, contrasta amb la descripció esquemàtica que trobam a  La Bíblia, on 

un dels servents de Nabal s’adreça a la seva mestressa i li conta el greuge que el seu 
                                                 
1439 I Samuel, 25: 12-13 i 21-22. 
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marit ha infligit a David. Seduït per l’habilitat femenina i el bon seny d’Abigaïl, la 

ploma de Joan Alcover anava perfilant amb detallisme pictòric cadascun dels queviures 

que la bona dona anava aparellant en cistells per afalagar David i els seus homes: 

 

 “I parla Abigaïl, i, obedients 
 al dolç imperi de sa veu serena, 
 els criats aparellen els juments, 
 i els carreguen els àrguens a l’esquena, 
  curulls de pans calents,  
 odres de vi, polenta i anyells cuits, 
 i penjois de raïms i tota mena 
  de saborosos fruits.”    (PC, 313) 

 
Aquest detallisme sensual i pictòric contrasta amb la precisió numèrica que 

trobam a La Bíblia a l’hora de descriure els presents que prepara Abigaïl: 

 
“De seguida, Abigail va prendre dos-cents pans, dos odres de vi, cinc moltons a punt per a 

menjar, cinc mesures de gra torrat, cent raïms de panses i dos-cents pans de figues seques, i ho 

va carregar tot sobre els ases.”1440 
 

El poeta, captivat per les virtuts d’Abigaïl, veu com aquesta cavalca al capdavant 

del seu seguici i es condueix com una regina, sufocada pel rubor de la trobada amb el 

que ha de ser el seu rei. Els ulls encisats de Joan Alcover anaven descrivint aquesta 

reina amb posat sensual que mig bada la boca “com una flor púrpura” del desert, 

acompanyada d’un gest tan suau i delicat que representa la “pau del Carmel”. A la 

calma del posat d’Abigaïl el poeta-narrador oposa a l’altra punta la fúria de David que 

s’acosta amb les armes i la seva gent amb actitud violenta i decidida a atacar els homes 

de Nabal. Vet aquí com Joan Alcover descrivia Abigaïl i David que anaven a trobar-se 

enmig del desert i la seva ploma com en un relat enfocava la perspectiva de cadascun 

d’aquests personatges abans de l’encontre. I així contrastava la calma serena d’Abigaïl 

amb el furor de David: 

 

“I la corrua de juments camina, 
 i Abigaïl, davant, 

  cap a l’arrel del mont, va cavalcant 
 amb aire de regina. 
Com una flor de púrpura mig bada 
 graciosament la boca 
pel respir inquiet i la calrada 

  del sol i del rubor que la sufoca. 
 
Ella és la pau que del Carmel davalla; 
i del Faran veí baixen, rabents, 

                                                 
1440 I Samuel, 25: 18. 
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amb ànsia de saqueig i de batalla, 
 David i els quatre-cents. 

  Aquí els vailets aconduint els ases, 
humil seguici de la dona honesta: 
allà l’esbart i el brill de les espases, 
 com núvol de tempesta.”     (PC, 313) 
 

 
Si Joan Alcover s’esplaia de manera sensual i plàstica en el retrat d’aquesta 

escena de la trobada d’Abigaïl amb David, el narrador de La Bíblia aquí se centra més 

en els renecs i en l’amenaça que David pronuncia camí de Faran que en el posat gentil 

d’Abigaïl. A tall d’exemple vegem la descripció sintètica que en fa el narrador de La 

Bíblia: “Mentre ella, muntada sobre un ase, baixava per un replec de la muntanya, venia 

David amb els seus homes, i es va trobar amb ells.”1441 La narració de l’encontre entre 

Abigaïl i David segueix en la ploma de Joan Alcover el mateix traç expressiu i emotiu i 

la mateixa coloració plàstica i sensual, que ha dibuixat en les estrofes anteriors quan 

focalitzava de prop el gest de la protagonista de la història. En el posat humil i en la 

saviesa de les paraules d’aquesta heroïna s’endevina l’actitud pròpia d’una profetessa, 

que, en demanar-li perdó, no solament sap captar la benvolença del seu interlocutor 

ofès, sinó que albira el futur de David com escollit de Déu per guiar el poble d’Israel. 

Vegem com aquesta dona, davant l’enuig de David, carrega sobre les seves espatlles 

amb totes les culpes del seu marit, al qual disculpa de la vilesa comesa per mor de la 

seva turpitud i de la seva niciesa. Igualment com fa La Bíblia, Abigaïl s’erigeix en el 

seny i en la prudència que manquen al seu marit Nabal. Per aquest motiu, intercedeix a 

David perquè el menyspreï i no faci cas de les seves paraules grolleres i del seu 

“enteniment roí.” També les paraules d’Abigaïl esdevenen la veu d’una profetessa que 

es presenta a David com una enviada de Déu perquè, empès per la venjança, no caigui 

en el pecat de la ira i no vessi sang inútilment, de la qual cosa més tard hauria de 

penedir-se. Amb el gest humil, Abigaïl no solament li demana perdó, sinó que li implora 

la seva benedicció, car sap que ell és l’ungit de Déu i que, com a tal, la seva llei el 

protegeix dels perseguidors, als quals sap que Déu castigarà: 

 
“Quan se toparen a l’arrel del mont,  

  la bella Abigaïl descavalcà,  
humilià sobre la terra el front  
an els peus de David, i li parlà: 
–Escolta les paraules de ta serva, 
Senyor: caigui la culpa sobre mi; 

  mes a Nabal menysprea’l, perquè és home 

                                                 
1441 I Samuel, 25: 20. 



 870 

 d’enteniment roí. 
Ton ferre, net de sang, torni a la beina: 
tu ets l’ungit del Senyor, i ell m’envià 
a mi, ta esclava humil, per a guardar-te 

  de que et prenguis venjança per ta mà. 
 
Perdona el tort, i accepta 
la benedicció que et vinc a dur, 
i pren-la pels lleials que saben veure 
la gràcia del Senyor posada en tu. 
 

  Ell te farà una casa permanenta, 
car per la glòria del Senyor combats: 
així, visques llarg temps sobre la terra, 
 sense ombra de pecats. 
Si qualcú et persegueix, l’ànima teva 

  serà guardada pel Senyor, oh rei!... 
Serà guardada per la llei divina 
contra la potestat d’una altra llei. 
 Mes, com pedra de fona 
que fa brunzir un braç impetuós, 

   serà llençada l’ànima  
dels teus perseguidors. 

 
I el son no et torbarà sang innocenta  

ni visió cruel 
quan Déu t’haja donat els béns promesos 

  i regnis en el trono d’Israel.–”    (PC, 314-315) 
 

Però el narrador de La Bíblia, a diferència d’Alcover, descriu de manera més nua 

i més prosaica el parlament d’Abigaïl enmig del desert de Faran quan es troba amb 

David i els quatre-cents homes que l’acompanyen, decidits a desembeinar l’espasa i a 

no deixar ningú amb vida. Mes l’espasa de David retorna admirada al cint en sentir les 

paraules d’Abigaïl, que s’erigeix davant del futur rei en la missatgera de Déu per 

estalviar-li cometre una injustícia: 

 
“Quan Abigail va veure David, baixà de seguida de l’ase i es prosternà de cara a terra davant 
d’ell. Després se li tirà als peus, dient: ‘Que recaigui sobre mi aquesta culpa, senyor meu. Permet 
que la teva serventa et parli, escolta les meves paraules. Que el meu senyor no faci cas d’aquest 
brètol de Nabal, perquè és ben bé com diu el seu nom: Nabal vol dir ‘estúpid’, i realment està 
carregat d’estupidesa. Jo, la teva serventa, no vaig veure els homes que el meu senyor va enviar. 
Ara, senyor meu, ho juro per la vida de Jahvè i per la teva pròpia vida, és Jahvè qui t’impedeix 
d’entrar aquí vessant sang per fer-te tu mateix justícia. Que siguin com Nabal els teus enemics i 
els qui volen mal al meu senyor. Accepta aquest present que la teva serventa ha portat al meu 
senyor; que se’l reparteixin els homes que segueixen el meu senyor. Et prego que perdonis el 
descuit de la teva serventa. És cosa certa que Jahvè perpetuarà la dinastia del meu senyor. El meu 
senyor porta les guerres de Jahvè, i de tota la teva vida ningú no et pot retreure res de mal. Hi ha 
qui t’està perseguint amb el propòsit de matar-te, però la vida del meu senyor està ben guardada 
prop de Jahvè, el teu Déu, en el tresor dels qui viuen, mentre que la vida dels teus enemics, Jahvè 
la té posada a la fona, a punt de llançar-la. Un cop Jahvè hagi complert amb el meu senyor tot 
allò que li ha promès i t’hagi fet rei d’Israel, el meu senyor no haurà de sofrir aquest escrúpol ni 
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s’haurà de penedir d’haver vessat sang inútilment i d’haver-se fet ell mateix justícia. Arribat el 

moment que Jahvè es digni a fer-te feliç, recorda’t de la teva serventa.”1442   
 

L’Abigaïl de La Bíblia es manifesta com una profetessa que albira el futur de 

David, que el sap l’escollit de Déu per regir el poble d’Israel. L’heroïna s’inclina com 

una serventa davant el seu senyor, al qual demana perdó pel tort que li ha fet el seu 

marit, empès per la seva estupidesa. Corprès pel seny i per la prudència d’Abigaïl, 

David la beneí per la seva actitud sensata, com si fos una enviada de Déu, perquè la 

seva veu pietosa li havia estalviat la venjança i l’embrutiment de vessar sang innocent. 

Als ulls de David, focalitzat per la ploma de Joan Alcover, Abigaïl s’erigia en la victòria 

del bé contra el mal: 

 
“David li respongué: –Beneita sies! 
 Beneita la dolçor 
 de tes paraules pies, 
i la misericòrdia del Senyor, 

  qui t’ha enviada a lliberar mos dies  
de fel i de corcó! 

Vés en la pau de Déu, i ell t’il·lumini! 
Sols tu, victoriosa contra el mal,  

salves de l’extermini 
  la casa i la família de Nabal.”     (PC, 315) 

 

Amb paraules semblants s’expressava David en la resposta que donà a Abigaïl en 

el relat de La Bíblia, tot confirmant l’amenaça que es proposava dur a terme contra la 

gent de Nabal, alhora que mostrava com les paraules sàvies d’Abigaïl li havien 

arrabassat de soca-rel la fel del seu cor i, en el seu lloc, hi havien restaurat la pau:  

 
“David va dir a Abigail: ‘Beneït sigui Jahvè, Déu d’Israel, que t’ha enviat avui a trobar-me; 

beneït sigui el teu seny, i beneïda tu, que m’has impedit avui d’entrar aquí vessant sang per fer-
me jo mateix justícia. Ho juro per la vida de Jahvè, Déu d’Israel, que m’ha impedit de fer-te mal: 
si tu no haguessis vingut a trobar-me de seguida, d’aquí a la matinada, no hauria quedat a Nabal 
qui orinés a la paret.’ David de mans d’ella el que li havia portat, i li va dir: ‘Puja en pau a casa 

teva. Ja veus que he fet cas del que m’has dit i t’he escoltat’.”1443  
 

La resposta que dóna tant el David de La Bíblia com el de Joan Alcover a 

Abigaïl és una resposta plena d’elogis i de benaurances de qui ha vist en les paraules i 

en el gest d’aquesta dona el retorn de la pau i de la justícia.  

 A la darrera estrofa (vs. 166-173) que tanca aquesta tercera part del poema, el 

poeta-narrador mostra com, després d’aquest parlament de perdó i de benedicció, amb 

els queviures oferts per Abigaïl, ambdós protagonistes se’n tornen en pau i encisats l’un 
                                                 
1442 I Samuel, 25: 23-31. 
1443 I Samuel, 25: 32-35. 
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de l’altre. En aquesta darrera part, Joan Alcover s’allunya una mica del text bíblic en 

descriure com a l’arribada Abigaïl troba casa seva presa de la disbauxa i com Nabal, 

fulminat pel vi, cau malalt i al cap de deu dies mor, sense dir si la seva esposa li ha 

contat o no la seva trobada amb David. Almenys Joan Alcover obvia aquest detall de la 

història que apareix ben explícita a La Bíblia, igualment com tampoc el poeta no 

esmenta el detall bíblic que Nabal morí per voluntat divina. Joan Alcover endevina el 

posat d’aquesta dona segura d’ella mateixa que no té por de trobar-se amb el marit 

embriagat i sumit en la pròpia baixesa, potser perquè ha perdut l’amor i el respecte per 

Nabal, que ara sent per David, l’escollit de Déu: 

 
“Rebuda fou la generosa ofrena  

de la dona preclara, 
i se’n tornà cap a la casa plena 
 d’olors i de gatzara. 

  Embriac, en la taula del convit, 
caigué sobtadament el seu marit, 

convuls de malaltia,  
i el jorn que feia deu Nabal moria.”  (PC, 315-316) 

 

Però si Joan Alcover passa per sobre els detalls dels fets que Abigaïl es troba a 

l’arribada de casa seva i se centra en l’embriaguesa de Nabal com a causa de la seva 

mort, el narrador de La Bíblia relata aquests mateixos fets de manera més precisa i més 

detallada i mostra com la mort de Nabal és causada per la mà divina, després d’escoltar 

amb el cor encongit les paraules de Abigaïl: 

 
“Quan Abigail va arribar on era Nabal, aquest estava celebrant a casa seva un festí de rei. 

Nabal tenia el cor alegre. Com que havia begut massa, no l’informà de res, ni poc ni molt, 
fins a trenc d’alba. L’endemà al matí, quan Nabal ja havia dormit la borratxera, la seva 
muller el va informar de tot. El cor se li encongí dintre el pit, i es va quedar de pedra. Deu 

dies després, Jahvè va enviar a Nabal un atac fulminant, i va morir.”1444  
 

 La quarta part, que consta d’una sola estrofa (v. 174-186), tanca la història 

d’Abigaïl a mode d’epíleg, en el qual Joan Alcover, encara que es fonamenta en el 

darrer passatge de La Bíblia que ens descobreix un mateix final, se centra en els 

sentiments de tristesa i de solitud de “la viuda solitària” en què s’ha convertit Abigaïl, 

després de la mort de Nabal. Segons Carme Bastardas, Abigaïl no plora la mort del seu 

marit, sola, pàl·lida sota “les ales de corb del cabell seu”, trista “sense por ni desig”, 

sinó que se sent alliberada del domini d’un marit roí.1445 

                                                 
1444 I Samuel, 25: 36-38. 
1445 Carme BASTARDAS: “Del mite a la poesia...”, op. cit., pàg. 135. 
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Amb la ploma lírica el poeta ens mostra com la tristesa estoica d’Abigaïl se 

sotmet a la voluntat de Déu, sense vessar cap llàgrima ni cap desig, fins que una nit rep, 

“dolçament embadalida”,  “l’ambaixada nupcial” que la condueix fins la tàlem de 

David. Així Abigaïl es convertí en una de les esposes del rei David. En realitat, el cor 

d’Abigaïl esperava aquesta ambaixada de David, car segons Bastardas en el si més 

profund d’ella sentia encara “l’esguard de David, admirat de la seva prudència i mesura, 

però també sent un calfred sota la pell que la mirada de desig de David hi ha deixat,”1446 

fins que el pressentiment que augurava es converteix en realitat.  

El tema de la solitud de la viuda que renaix a un nou amor ja havia estat objecte 

d’atenció per la ploma de Joan Alcover al poema La viuda del llibre �uevas poesías 

(1892), una experiència que el poeta havia viscut quan, passats quatre anys de viduïtat, 

es tornà a casar amb Maria De Haro Rosselló. 

 D’altra banda, el narrador de La Bíblia descriu aquest passatge, tot centrant-se 

en els pensaments de David, que entengué la mort de Nabal com el càstig de Déu que 

venjava l’ofensa comesa contra la seva persona i li havia estalviat haver de desembeinar 

l’espasa sobre el cap de la gent innocent, de la qual cosa s’hauria hagut de penedir. I 

culmina amb aquest episodi en què David envia uns missatgers a Abigaïl per demanar-li 

si vol ser la seva esposa:  

 
“Quan David va sentir que Nabal era mort, digué: ‘Beneït sigui Jahvè, que ha pres per 

compte seu l’ofensa que jo havia rebut de Nabal i no ha permès al seu servent que ell mateix 
es fes justícia. Jahvè ha fet recaure sobre el cap de Nabal el mal que havia fet.’ Llavors va 
trametre algú a fer tractes amb Abigail perquè fos la seva muller. Uns homes de David, doncs, 
anaren a trobar Abigail a Carmel amb aquest missatge: ‘David ens envia perquè et vol prendre 
per muller.’ Ella es va alçar, es prosternà de cara a terra i digué: ‘Aquí tens la teva serventa, 
com una esclava per a rentar els peus dels servents del meu senyor.’ Després s’alçà de pressa i 
va muntar en un ase, acompanyada de cinc donzelles. Va seguir els homes de David, i va ser la 

seva muller.”1447  
 

El gest esquerp de Nabal i les conseqüències, que se’n derivaren sobre el 

pensament de David, s’oposen a la generositat sàvia i humil d’Abigaïl, que va desfer el 

tort comès pel seu espòs envilit, perquè havia confiat en la noblesa de David i amb la 

seva empresa, malgrat llavors ser un perseguit. L’arrogància envilida de Nabal és 

castigada per Déu mentre que la sàvia humilitat d’Abigaïl és premiada per l’ungit de 

Déu en convertir-la en la seva esposa, perquè Abigaïl, plena de seny, en penedir-se en 

nom de Nabal, evita una guerra i du la pau i la justícia. Així Abigaïl es converteix en el 

                                                 
1446 Ibídem. 
1447 I Samuel, 25: 39-42. 



 874 

model d’esposa i de companya d’un rei, al qual ha vençut pel seny i per les bones 

paraules. 

 Francesc Matheu, de temps enrere, ja venia sol·licitant alguna poesia a Joan 

Alcover per figurar a les pàgines de la Ilustració Catalana. Al cap de poc, el nostre 

poeta li envià la composició Abigaïl i l’11 de gener de 1914 rebia una carta de l’editor 

en què li manifestava l’admiració que la poesia havia causat entre els prohoms de les 

lletres catalanes, així com li adjuntava el número de la revista on el poema apareixia 

estampat.1448 A més a més Francesc Matheu instava el nostre poeta a seguir caminant 

pels viaranys de la poesia, atès que la seva lira demostrava estar en la plenitud dels seus 

dies: 

 
“Mon estimat amic: grans mercès pel ric present de la vostra Abigaïl que veureu en el número 

d’avui que us faig enviar a part. És tota una poesia que tothom llegeix amb fruïció, i que hauria 
fet honor a qualsevol concurs. Fa tant temps que no en surten d’aquest calibre als Jocs! 

Això vol dir que esteu en plena força i que heu de fer-ne o de publicar-ne d’altres 

consemblants; i ja sabeu que aquí en fem festa.”1449 
 
 
AGAR   
 

Joan Alcover, seduït pels personatges menors de La Bíblia, enfocà de prop la 

seva mirada sobre Agar: l’esclava egípcia de Sara, esposa d’Abraham, a la qual -

segons endevina Joan Alcover el faraó d’Egipte obsequià com a ofrena per la seva 

bellesa i per la companyia que li atorgà els dies que els dos esposos passaren al seu 

palau. Segons el text bíblic, Sara era d’una bellesa extraordinària i commovedora, cosa 

que a l’entrada d’Egipte féu témer a Abraham que els soldats del faraó no el matassin en 

saber que era el marit d’una dona tan bella. Així suplicà a Sara que els digués que eren 

germans: 

 
“Tot just arribaven a Egipte, Abram va dir a la seva muller Sarai: 
–Ets una dona molt agradosa. Quan et vegin els egipcis, pensant que ets la meva dona, em 

mataran a mi, i a tu et deixaran viure. Fé’m el favor de dir que ets la meva germana: així em 
tractaran bé per la consideració que et tindran, i podré salvar la vida. 

Quan Abram va arribar a Egipte, els egipcis s’adonaren que Sarai era molt agradosa. També la 
van veure alguns oficials del faraó i, davant d’ell, van lloar la seva bellesa; i la dona fou portada al 
palau del faraó. Per consideració a ella, van tractar molt bé Abram: li van donar ovelles i vaques, 

ases, servents i serventes, someres i camells.”1450 
 

                                                 
1448 Joan ALCOVER: “Abigail”. Ilustració Catalana, número 553 (11 de gener de 1914), pàg. 22. 
1449 [ARM-JA, 300]. 
1450 Gènesi, 12: 11-16. 
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Encara que el poema porta el nom d’Agar, creiem com apunta Carme 

Bastardas que Agar és el poema de Sara, un altre model de dona que seduí el cor de 

Joan Alcover per la bellesa i per la generositat, per la prudència i per la saviesa del seu 

caràcter. Per totes aquestes virtuts Sara sortí d’Egipte com una regina, envoltada de 

servents, d’obsequis i de béns, perquè gràcies a les seves virtuts havia salvat Abraham. 

Entre el manyoc d’aquests servents, que el faraó li donà, hi havia l’esclava egípcia 

Agar, “d’una rara formosor”, que havia de fer créixer la branca ismaelita de les dotze 

tribus d’Israel amb la concepció d’Ismael, fill d’Abraham. Tanmateix, Joan Alcover no 

només es deturà en el posat majestuós de Sara, la madona, sinó també en el gest humil i 

tremolós de l’esclava Agar, “la rosa púdica del Nil”, perquè ambdues dones tal com 

Joan Alcover les dibuixa són el paradigma de l’amor abnegat envers el marit i 

ambdues són triades per fer créixer la nissaga d’Abraham i el poble d’Israel en les seves 

diverses branques. Però si Joan Alcover converteix Agar en la protagonista d’aquesta 

història, a la qual dedica el poema que du el seu nom, el text bíblic no esmenta l’esclava 

egípcia fins que Sara, en sentir l’eixutor de les seves entranyes, decideix oferir-la al seu 

espòs perquè pugui ser pare: “Sarai, la muller d’Abram, no li havia donat cap fill. Però 

tenia una criada egípcia que es deia Hagar.”1451 Tanmateix, una i altra en el poema de 

Joan Alcover compateixen protagonisme i espai poètic. 

El poema Agar de caire narratiu, format per noranta-cinc versos decasíl·labs i 

hexasíl·labs, se sosté sobre la base del cicle patriarcal en dos passatges del Gènesi, que 

narren els camins pels quals Abraham ha de passar per esdevenir pare de nacions tal 

com Déu li havia promès.  

 Joan Alcover emmarca l’acció del poema Agar a l’hora del comiat de l’antic 

Egipte, en el moment en què Abraham i Sara, acompanyats d’Agar i de tots els obsequis 

rebuts del faraó (“argent i or i esclaus i bestiar”), s’encaminen cap al Nègueb1452 i 

Canaan.1453 Però la mirada del poeta se centra en els sentiments d’enyorança, que sent 

l’esclava Agar en deixar el seu país i la seva família per adoptar els d’Abraham i de 

                                                 
1451 Gènesi, 16: 1. 
1452 'egueb: Terme hebreu que designa la regió sud de Palestina, entre les muntanyes de Judà i el desert del 
Sinaí. Era una regió estepària, mig desèrtica, habitada sobretot per clans nòmades. Les poblacions més 
importants del Nègueb eren  Beerxeba i Cadeix-Barnea. Sovint el nom de Nègueb va acompanyat pel nom 
d’una ciutat o d’un clan, que limiten el significat a una part de la regió. La Bíblia. Bíblia catalana, traducció 
interconfessional. Edició balear. Bisbats de Mallorca, Menorca i Eivissa (Barcelona: Associació Bíblica de 
Catalunya, Editorial Claret, 1994), pàg. 522 
1453 Canaan: És una franja de terreny delimitada al nord per la regió de Fenícia, a l’est pel riu Jordà i el Mar 
Mort, al sud per l’anomenat torrent d’Egipte i a l’oest pel Mediterrani. Segons La Bíblia va esser la Terra 
Promesa per Déu a Abraham. Gènesi, 12: 5-7. �ombres, 13: 1-2. 
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Sara. Davant aquesta separació, la ploma del poeta ens descobreix els ulls d’Agar 

amarats de llàgrimes i d’imatges de la seva terra estimada, que suren vives en la seva 

ment: les aigües del Nil i els paratges verdosos que l’envolten, els déus i els rituals de la 

cort del faraó. El poeta ens dibuixa el moment de la partida, com un bell retaule ple 

d’intensitat emotiva, a la primera part del poema (v. 1-18) de les quatre de què consta: 

 
“A l’hora del comiat del patriarca, 
fent-li tribut el generós monarca 
d’argent i or i esclaus i bestiar, 
també li va donar, com a joia viva, 
la rara formosor d’una cativa 
 que havia nom Agar. 
 

Amb ulls humits de plor, 
sentint-se orfa dins la caravana 
pels camins del desert, l’egipciana 
abandonava son reialme d’or. 
 
Mudar de servitud no li dolia, 
mes enyora el lloc de sa naixença, 
i seguint a Abraham, cap al migdia, 

per la planura immensa, 
flotaven en sos ulls les visions 
de l’Egipte i sos déus, i les voreres 
del riu, i els monuments i les palmeres 
i els rites de la cort dels Faraons.”     (PC, 289) 

 

La ploma del nostre poeta resseguia la caravana d’Abraham i el posat enyoradís 

d’Agar a la segona part del poema (v. 19-34), on ens descobreix una escena en què el 

patriarca es detura a mitjan camí, entre Betel i Ahí, per edificar un altar a Jehovà i 

invocar-hi el seu nom en acció de gràcies. La mirada del poeta s’endinsa pel cor de 

l’esclava que, en veure com la multitud s’humilia davant el gest sacerdotal d’Abraham 

tot seguint la pietosa oració al Déu d’Israel, se sent corpresa i atreta per la seva figura, la 

seva religió i la seva pàtria. Des de llavors, amb aquesta visió, s’esvaí l’enyorança en el 

cor d’Agar que, com a obra miraculosa, hi sentí renéixer una nova vida lligada a 

Abraham: 

 
 “I d’aquell jorn ençà la bella esclava 
 ja no girava, no, sos ulls enrera, 
 i allà on ses tendes Abraham plantava, 
  allà sa pàtria era.”    (PC, 290) 
  

Joan Alcover partia de l’escena del Gènesi que mostra l’aturada de la caravana 

d’Abraham en una plana del camí, en el punt en què el patriarca basteix un altar per 

invocar el nom de Jahvè:  
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“Abram, amb la seva muller i amb tot allò que posseïa, i Lot amb ell, va pujar de l’Egipte cap 

al Nègueb. Abram era molt ric en ramats, en plata i en or. De campament en campament, anà 
avançant des del Nègueb fins a Bet-El, fins al lloc on primerament hi havia hagut la seva tenda, 
entre Bet-El i Haí, a l’indret de l’altar que abans havia erigit, i allà Abram va invocar el nom de 

Javhè.”1454 
 

Amb aquest gest sacerdotal d’Abraham sobre l’altar improvisat, Joan Alcover, 

en la seva ment de poeta, imagina el cor d’Agar, “la rosa púdica del Nil”, que havia 

deixat enrere la seva pàtria per assumir la d’Abraham, el nou patriarca. Seduït per la 

lluentor càndida dels seus ulls i pel seu gest innocent i dòcil, ens mostra l’ànima 

d’aquesta jove, que, sense adonar-se’n, exhala perfums de sensual bellesa i el seu pas 

desperta la mirada del patriarca que fa abaixar humil i ruboritzada la seva, car “res en 

sabia de l’amor”, sempre pietosa i submergida en la seva feina diària, sempre “junyida / 

a sos devers amb piadós lligam, / com l’abella feinera d’un eixam / que porta al rusc la 

mel que ha recollida” (PC, 291).  Amb aquesta metàfora de l’abella1455 feinera, obedient 

i silenciosa, consagrada de ple al destí traçat, a la hisenda del vident, el poeta prepara el 

lector per mostrar-li la via més alta que estotja per a la bella Agar, destinada a unir-se 

amb Abraham per fer-lo pare de nacions. I així el poeta-narrador es complau a dibuixar 

el gest enamorat d’Agar, que ja “li era grat oferir ànima i vida / al servei de la casa 

d’Abraham.” En aquesta estrofa, que ressegueix el perfil psicològic d’Agar, Joan 

Alcover ens mostra una donzella innocent, que, encisada pel gest viril del patriarca, es 

ruboritza en endevinar el desig eròtic en la mirada d’Abraham. Aquest anhel eròtic 

ofegat en el cor de l’esclava Agar és una creació literària de Joan Alcover, que sorgeix 

arborada de passió en la seva ploma i s’allunya de la descripció del Gènesi. Així aquesta 

estrofa, que serveix d’enllaç amb la quarta part (v.53-95), perfila la vida abnegada i 

laboriosa d’Agar, que no aspira tenir més complaença ni altra gratificació pel seu treball 

que la de sentir sobre la seva pell la mirada serena d’Abraham i el somrís de Sara, la 

madona. Agar, en ser equiparada per la ploma d’Alcover a “l’abella feinera d’un 

eixam”, exemplifica no solament la laboriositat sinó també la fidelitat i la lleialtat a la 

hisenda del patriarca, que el poeta expressa al final d’aquests versos: 

 
“Sols que de sa labor la casta ofrena 
acollís el prohom de tard en tard 

                                                 
1454 Gènesi, 13: 1- 4. 
1455 En el llenguatge jeroglífic egipci, el signe de l’abella era determinant en relació als noms reials per la 
seva analogia amb la monarquia que aquests insectes tenen. Però sobretot representa la idea de 
laboriositat, creació i riquesa que provenen de la producció de la mel. A Grècia és l’emblema de la feina i 
de l’obediència, cosa que s’avé amb actitud d’aquesta dona egípcia, que dibuixa el nostre poeta. 
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deixant caure sobre ella la serena 
 dolçor de son esguard; 
sols que, per acceptar-li com a bona 
la feina de ses mans, pogués haver  
la gràcia d’un somrís de la madona, 
ja li bastava per a viure a pler.”   (PC, 291) 

 

D’altra banda, aquests versos, que perfilen el posat enamorat, dòcil i submís 

d’Agar, sense més voler que el de rebre la mirada del seu senyor i el somrís de Sara, 

preparen el lector per entrar en una nova escena plena de tendresa i de dramatisme entre 

l’esclava Agar i Sara, la seva madona, que la conduirà al tàlem de son marit per atènyer 

llur unió a la quarta i última part del poema (v. 53-95).  

En aquests quaranta-tres versos finals, Joan Alcover centra la seva mirada en 

aquests dos personatges femenins, Sara i Agar, la madona i l’esclava, superposades en 

un sol cant, com a models de renúncia i de generositat, de sacrifici i d’obediència per tal 

que s’acompleixi la promesa de Déu a Abraham.  

Amb aquest objectiu Joan Alcover primer retalla el pensament d’Agar, immersa 

en l’espai, en la quieta solitud del repòs, poc després d’haver-se retirat de la feina. 

Asseguda en el “portal d’orient de la vivenda” d’Abraham, l’esclava frueix la calma 

silenciosa de la nit, la lluentor benigna de les estrelles, l’aroma de la brisa que l’acarona, 

la cançó dels grills i de les esquelles del bestiar, que li endolceixen els sentits. Una bella 

estampa idíl·lica emmarcada en el paisatge rural de la Mediterrània que ens evoca el 

gust de Joan Alcover per retallar aquestes escenes de la vida casolana, plenes de 

l’emoció sincera dels personatges que la poblen. 

 “Al llindar de la porta on ella seu,” apareix la madona Sara, perfilada entre els 

turments silenciosos que l’aclaparen: l’afronta amarga que malda per vèncer en veure 

que no pot satisfer les ànsies paternals del seu marit. Ella, que endevina el retret de 

l’espòs “en la rua del seu front”, s’aixeca amb posat valent i decidit. Amb dolorosa 

renúncia i amb majestat pregona, com el d’una heroïna magnànima, es dirigeix cap la 

bella esclava perquè doni el fruit que el cel li nega com a esposa. Així el poeta-narrador 

enfilava de prop la tragèdia de Sara, que es manifesta ben resolta a sacrificar-se en bé 

del seu marit i en bé del futur del seu país:  

 
“Ja que el voler del cel no li és propici 
 perquè ella doni el fruit anunciat, 
 s’estreny el cor amb ferma voluntat 
 i va resoltament al sacrifici.”    (PC, 292) 
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 Amb dolorosa batalla interna, la noble Sara, amb dolça veu, ordena a Agar, a qui 

ha escollit “com un calze fecund”, ocupar el seu lloc d’esposa, atesa la seva esterilitat, 

en un monòleg de tensió dramàtica punyent, en què la madona, empesa d’anys, amb 

generosa i abnegada tendresa, confessa a la jove esclava la seva impotència per 

acomplir la promesa que Déu va fer a Abraham. L’astorament de la humil donzella 

Agar i els batecs tremolosos del seu cor es disparen en sentir la veu de la seva madona 

que li demana tan alta comesa. Ambdues actituds heroiques, tant el gest dolorós de 

renúncia que emprèn Sara per acomplir un únic desig, com la submissió estremida 

d’Agar, que ha de lliurar-se verge i púdica al patriarca, commouen el lector per la 

bellesa amb què el poeta ha sabut traçar l’emoció que abrusa el cor d’aquestes dues 

dones: 

 
“–Agar, alça’t– li diu. Per escoltar-la 

  s’alça la jove, palpitanta, muda, 
l’astorament als ulls. Sara li parla 
amb veu fins a llavors inconeguda. 
 
–Un jorn digué el Senyor a mon marit: 
‘–Deixa ta llar i la paterna herència: 

  ton nom serà engrandit, 
i multiplicaré ta descendència, 
i en tu beneiré les nacions. 
Compta, si pots, els astres de la nit: 
així seran tes generacions...’ 

  Però passen els jorns, l’hivern s’acosta, 
i en mes entranyes la llavor no brosta; 
per ço de mes esclaves he escollida, 
com un calze fecund, ta jovenesa, 
perquè en tu, si Déu vol, sia acomplida 

  la celestial promesa.–”    (PC, 292-293) 
  

Les paraules de Sara prenen com a base els versicles del Gènesi, que narren el 

moment en què Déu establí la seva aliança amb Abraham quan se li aparegué en tres 

ocasions: la primera, abans d’entrar a Egipte, Déu havia cridat Abraham per dir-li que 

abandonàs la seva terra i la seva família per anar al país de Canaan i al Nègueb: “Vés-

te’n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré. 

Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de 

benedicció.”1456  La veu de Sara en els versos de Joan Alcover reprèn la segona 

avinentesa, en què Déu enmig d’una visió tornà a parlar a Abraham i li digué: “Mira al 

cel i compta les estrelles, si és que pots comptar-les. Doncs, així serà la teva 

                                                 
1456 Gènesi, 12: 1-2. 
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descendència.”1457  Després d’haver nascut Ismael, el fill d’Agar, Jahvè refermà per 

tercera vegada la seva aliança amb Abraham, amb aquestes paraules: “Faré una aliança 

entre jo i tu, i serà nombrosíssima la teva descendència.”1458 Déu encara li continuà 

parlant així:  

 
“Mira, aquesta és la meva aliança entre jo i tu: seràs pare d’una multitud de pobles. Ja no et 

diràs més Abram, sinó que el teu nom serà Abraham, ja que jo et faig pare d’una multitud de 
pobles. Et faré molt i molt fecund; els teus descendents formaran diverses nacions, i de tu 
sortiran reis. Mantindré la meva aliança entre jo i tu, i amb les generacions que et succeiran. Serà 

una aliança perpètua: jo seré el teu Déu i el Déu de la teva descendència.”1459 
 
 Vet aquí com la veu de Sara al poema de Joan Alcover expressa a Agar 

(amb un profund sentit de culpabilitat) les paraules que Déu havia comunicat en somnis 

a Abraham i que ella, a causa de la seva esterilitat, feia inviables. La ploma de Joan 

Alcover, en descriure el moment emotiu en què Sara exhorta l’esclava Agar per ocupar 

el seu lloc en el tàlem del seu marit, anava més lluny que la narració dels versicles del 

Gènesi, en els quals la Sara de La Bíblia no s’adreça a la seva esclava sinó al seu marit, 

perquè s’hi uneixi per tenir el fill que ella adoptarà com a seu: 

 
“Sarai, la muller d’Abram, no li havia donat cap fill. Però tenia una criada egípcia que es deia 

Hagar. Sarai digué a Abram: ‘Mira, Jahvè m’ha privat de tenir fills. Vés, doncs, a la meva 
criada: potser d’ella tindré un fill.’ I Abram va fer cas de Sarai. Així, al cap de deu anys que 
Abram residia al país de Canaan, la seva muller Sarai prengué Hagar, la seva criada egípcia, i la 

donà per muller al seu marit Abram.”1460  
 

La història bíblica d’Agar en el Gènesi continua i mostra com les relacions de 

Sara amb la seva esclava es taquen d’odi i de ressentiment i acaben en un final tràgic. 

Lluny dels recels i de les intrigues que La Bíblia descriu, Joan Alcover enfoca, de 

manera idíl·lica, subjectiva i religiosa amb un punt d’erotisme, el prisma en el gest 

sublim d’aquestes dues dones, en el moment culminant d’emoció continguda en què 

Agar es deixa guiar, esporuguida i tremolosa “com una fulla d’alba”, fins al tàlem 

d’Abraham per la mà decidida de Sara, com si fos una sacerdotessa que la du a l’altar 

per a consagrar-la: 

  
 “Diu; i amb un geste de sacerdotesa, 
 pren Agar suaument per la mà balba, 
 i al tàlem d’Abraham l’acondueix. 

                                                 
1457 Gènesi, 15: 5. 
1458 Gènesi, 17:2. 
1459 Gènesi, 17: 4-7. 
1460 Gènesi, 16: 1-3. 
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 I la jove, sense esma, s’estremeix 
  com una fulla d’alba.”   (PC, 293) 

 
Amb aquesta imatge de gran intensitat lírica, Joan Alcover cisellava la suavitat i 

l’emoció que corprenia el cor de l’esclava en sentir-se davant Abraham. El poema Agar, 

tant pel seu lirisme com per la seva intensitat emotiva, va corprendre la ploma del crític 

Josep M. Capdevila, el qual observà la relació que el poeta havia sabut mantenir entre el 

ritme i el contingut del poema. Assenyalà que Joan Alcover “té en la seva obra poètica 

una profusió de ritmes. No ja solament en el vers lliure, sinó en les estrofes simètriques, 

el ritme es trenca o s’allarga on calgui per seguir bé el pensament del poeta, la seva 

visió, la nota descriptiva o la narració planera.”1461 Capdevila veu com els sentiments de 

submissió de la dolça esclava Agar s’emmirallen en el ritme melòdic del vers, igualment 

com anota una lenta suavitat de ritmes per expressar el contrast entre la terra nadiua 

d’Agar i el desert d’Abraham, que l’ha acollida. El poema narratiu segueix un ritme 

melòdic que s’ajusta als “moviments de la passió” dels diversos sentiments dels 

personatges, com és el que mena la mestressa Sara a conduir la seva esclava Agar al 

tàlem de son marit en conèixer la seva esterilitat. Una actitud ferma i contundent que 

expressa el contrast entre les dues dones, Sara i Agar: una, guiada per la calma i per la 

decisió, i l’altra, dòcil i temorenca, que es deixa conduir per la mà de Sara. Tanmateix, 

aquesta dualitat de temperaments, al nostre entendre, s’ajusta a la condició social i 

jeràrquica que ocupen cadascuna d’aquestes dues dones: una, “és la madona Sara, qui 

batalla / amb l’amargura d’un secret afront” i l’altra és l’esclava Agar, “la rosa púdica 

del Nil, / qui no s’adona del perfum que exhala”, la jove humiliada, l’escollida “com un 

calze fecund”, que “s’estremeix /com una fulla d’alba” davant el tàlem d’Abraham per 

acomplir la seva cobejada paternitat. Joan Alcover, que sempre mira els seus 

personatges lírics des del vessant humà, s’abellí de cisellar, d’una banda, el gest d’una 

dona com Sara que sabé sacrificar el seu orgull amb seny i abnegada majestat i, de 

l’altra, “la gràcia, l’esbalaïment i el pudor d’una donzella egípcia que segons Carme 

Bastardas havia quedat enlluernada per la presència del vident i el misteri del seu 

Déu.”1462 

 Josep M. Capdevila considera que aquests dos versos finals del poema Agar 

“són meravellosament expressius.” I afirma que “És de gran artista haver sabut donar 

ensems a les últimes paraules tota la inquietud i el misteri de l’avenir, la sorpresa de la 

                                                 
1461 Josep M. CAPDEVILA: Estudis i Lectures (Barcelona: Editorial Selecta, 1965), pàg. 68. 
1462 Carne BASTARDAS: “Del mite a la poesia...”, op. cit., pàg. 126. 
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pobra esclava atemorida, i alhora que la música del vers acabi tan precisa i 

cadenciosa.”1463 

D’altra banda, al nostre entendre, el voler d’Agar, com el d’Abigaïl envers 

David, no era altre que el voler d’Abraham. Aquest posat dòcil i submís i aquest viure 

abnegat, totalment abocat a la complaença del marit, ens evoca el perfil de dona 

angelicatta que devia plaure a Joan Alcover i era la conducta que hom esperava de les 

dones d’aquella època, educades per aquest mester.1464  

Joan Alcover a finals de març de 1916 envià el poema Agar a Francesc Matheu, 

que sempre li’n demanava algun, i el publicà ben complagut a Ilustració Catalana,1465 

segons manifestà l’editor de la revista al nostre poeta en la carta que li envià des de 

Barcelona el 26 maig 1916 amb aquestes paraules: “Ja haureu vist la cisellada ‘Agar’ en 

la Ilustració. Us ho agraesc moltíssim i esper que no serà l’últim present que ens 

fareu.”1466   

L’estiu de 1915 Joan Alcover va escriure dos poemes, que van aparèixer a les 

pàgines del Sóller, segons es desprèn de l’epistolari de Joan Alcover i Miquel Ferrà. 

Aquest, el 14 de novembre de 1915, comentava a Joan Alcover que havia llegit dues 

poesies seves al Sóller que li havien agradat molt: “Vaig llegir a un dels passats 

números del Sóller alguna cosa de vostè que m’agradà molt. Supòs que és fruit d’una 

campanya d’estiu, i que no és tot.”1467 

Dos dies més tard, el 16 de novembre de 1915, Joan Alcover escrigué a Miquel 

Ferrà i li digué que la poesia que havia llegit en “el Sóller i una altra interpretació 

bíblica” eren les úniques escrites l’estiu passat.” Perquè  després “tot se fongué en llegir 

i gandulejar” ―deia Joan Alcover a Miquel Ferrà.1468 

El 1916 Joan Alcover envià la composició Agar als mallorquins de l’Argentina 

per conhortar-los de la seva llunyania de l’illa amada amb una endreça que els deia: 

 
 “Germans, no us planyeu massa 

                                                 
1463 Josep M. CAPDEVILA, Estudis i Lectures, op. cit., pàg. 71. 
1464 Aquest perfil de dona amorosa i submissa és el que ja hem trobat en un dels poemes primigenis de 
Joan Alcover en descriure el retrat de Rosa Pujol i Guarch. En els darrers versos del poema, que anotam a 
continuació, el poeta mostra aquest gest amorós de l’esposa amortallada, com si encara la sentís parlar de 
viva veu i li digués: “Per tu som la mateixa, / lo cor que per tu sol creà mon Déu, / sens una ombra jamai, 
sens una queixa / ni més voler que el teu.” (PC, 448). 
1465 Joan ALCOVER: “Agar”. Ilustració Catalana, número 676 (21 de maig de 1916), pàg. 298. 
1466 Carta de Francesc Matheu a Joan Alcover, datada a Barcelona el 26 de maig de 1916. [ARM-JA, 
300]. 
1467 [ARM-JA, 197]. 
1468 Carta de Joan Alcover a Miquel Ferrà. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 707. 
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 d’ésser enfora del terrer nadiu,  
 puix, si té un esperit la nostra raça, 
 més que a Mallorca, entre vosaltres viu. 
 Jo som encara el que rimant somia 
  sense envellir de cor; 
 mon cant darrer per a vosaltres sia 
 com un eco vibrant de l’Illa d’or.”  (PC, 456) 

 
  Joan Alcover, que endevinava el sentiment d’enyorança que abrusava els cors 

dels emigrants mallorquins que un bon dia partiren cap a l’Argentina, els envià el 

poema Agar, que com ells havia sentit l’enyorança del seu país en sortir d’Egipte cap al 

Nègueb amb Abraham i Sara. 

 
 LES ESPOSALLES 

 

 A Les esposalles Joan Alcover centra la seva atenció en l’amor conjugal, en la 

tendresa, en la lleialtat a la nissaga i en l’hospitalitat de la bona gent. Les esposalles és 

una recreació literària del passatge narratiu del Gènesi que relata el casament d’Isaac 

amb Rebeca (Gènesi, 24). La ploma de Joan Alcover retrata tots els preparatius que 

culminen amb les esposalles d’Isaac,1469 el fill de Sara i d’Abraham, l’escollit de Déu 

per continuar el nom del patriarca i la nissaga del poble d’Israel.  

El poema narratiu Les esposalles, format per dos-cents sis versos decasíl·labs i 

hexasíl·labs, consta de quatre parts que, a l’estil dels relats, conté un narrador en tercera 

persona que narra els fets i introdueix els diàlegs dels personatges bíblics.  

El poema Les esposalles, situat a Poemes bíblics darrera Agar, segons l’ordre 

cronològic de La Bíblia, segueix els fets històrics de la vida d’Abraham i de Sara, 

narrats pel Gènesi (24:1-66), a partir del moment que Isaac ja té la majoria d’edat i 

Abraham, que havia estat beneït de béns per Déu, planifica el futur del seu fill ben amat. 

Els versos de Les esposalles recreen els preparatius i el casament d’Isaac amb Rebeca, 

la filla de Batuel, néta de Nahor (germà d’Abraham) i germana de Laban, l’escollida de 

Déu per ser la dona d’Isaac i continuar la raça del poble d’Israel. 

A la primera part del poema (v. 1-28) el poeta narrador situa l’acció poc després 

de la mort de Sara, en el moment en què el vell Abraham, que ja tenia “cent quaranta 

hiverns”, envia el seu administrador Eliezer,1470 el servent més antic de casa seva, a 

cercar entre la seva parentela una muller per a Isaac, perquè Abraham volia que la seva 
                                                 
1469 Isaac: És el fill tan esperat de Sara i d’Abraham, que Déu havia anunciat al patriarca com a 
continuador de la seva descendència. És l’hereu de tota l’heretat d’Abraham, que Déu va escollir per 
fundar i preservar el seu poble. 
1470 Abraham envià Eliezer al seu antic país (Ur de Caldea, situat a la Baixa Mesopotàmia, Babilònia), a 
la casa del seu pare a cercar d’entre els seus parents una esposa per al seu fill Isaac. 
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nora fos de la seva nissaga, de la casa del seu pare. Així Abraham amb aquestes 

paraules confiava tan alta comesa al seu majordom Eliezer, que era “home provecte”, 

virtuós i de “lleial afecte”, perquè triàs la muller que havia de continuar la seva estirp i 

acomplís “la voluntat divina”:   

 
 “El patriarca li diu: –Eliezer, 

 ja és arribada l’hora 
que mon fill Isaac prenga muller: 
tu aniràs a escollir la meva nora; 
mes fes-me jurament pel Senyor Déu 

  de cel i terra (i, en fiança, posa 
la mà sota la carn del genoll meu) 
que no serà de Canaan l’esposa 
que duguis per mon fill, ans al paratge 
on habita la gent de mon llinatge, 

  la cercaràs. Pren els camells, i tria 
dintre ma casa del millor que hi ha, 
i enduu-te’n els criats, i feis la via 
de la Mesopotàmia en companyia 
 de l’àngel guardià.–”   (PC, 294-295) 

 

  El poeta narrador no esmenta cap altre detall d’aquest diàleg més que el gest 

obedient del majordom Eliezer que, amb la seva mà sota el genoll d’Abraham com a 

fórmula hebrea del jurament, accepta l’encàrrec, tan “alt pressentiment de son destí”, i 

“se disposa a emprendre son camí” cap a la Mesopotàmia (segons esmenta La Bíblia de 

Cipriano de Valera), vers Haran, d’on provenia Abraham.   

Joan Alcover bastia els versos d’aquesta primera part sobre els primers versicles 

del capítol 24 del Gènesi, que diuen així:  

 
“Abraham ja era vell, carregat d’anys, i el Senyor l’havia omplert de benediccions. Un dia, va 

dir al servent més antic de casa seva, l’administrador de tots els seus béns:  

Posa la teva mà davall la meva cuixa, i et conjuraré pel Senyor, Déu del cel i de la terra, que 
no triïs una dona per al meu fill Isaac entre les al·lotes dels cananeus, amb qui ara visc. Aniràs a 

cercar-li una muller del meu país i de la meva parentela.”1471 
 

En aquesta primera part, Joan Alcover obvia els dubtes i les vacil·lacions, 

recollits per La Bíblia, que el bon servent lleial manifestà al seu amo abans d’emprendre 

el viatge, car no sabia com trobar l’escollida, ni si aquesta, acceptada la proposta de 

matrimoni amb Isaac, voldria viure a Canaan. Uns dubtes que el Gènesi recull amb 

aquestes paraules i als quals Abraham respon tot seguit: 

 
“L’administrador li va preguntar:  

                                                 
1471 Gènesi, 24: 1-4. 
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Què he de fer, si la dona no vol venir amb mi en aquest país? ¿He de fer tornar el teu fill al 
país d’on vas sortir? 

Abraham li respongué:  
Guarda-te’n bé, de fer-hi tornar el meu fill! El Senyor, Déu del cel, em va prendre de casa 

del meu pare i del meu país d’origen. Ell ha parlat amb mi i m’ha jurat que donarà aquest país a 
la meva descendència. Ell enviarà el seu àngel perquè sigui el teu guia i et puguis endur d’allà 
una muller per al meu fill. Però, si ella no volia venir amb tu, no t’obligarà la meva adjuració. 
Sigui com sigui, però, no facis tornar el meu fill en aquell país.  

L’administrador va posar la seva mà davall la cuixa d’Abraham, el seu amo, i Abraham el va 
conjurar que complís aquest encàrrec. L’administrador va prendre deu dels camells del seu amo, 
es va emportar tots els millors obsequis que Abraham tenia i es posà en camí cap a Aram-

Naharaim, cap a la ciutat de Nahor.”1472  
 

Però Joan Alcover en aquesta primera part del poema no esmenta els dubtes que 

Eliezer manifesta envers la comesa d’Abraham, perquè els estotja per a més endavant. 

Potser per no caure en la redundància, tot contribuint a intensificar la tensió poètica 

d’aquest relat, el poeta narrador els revela a la tercera part del poema empès pel fil 

argumental, quan el majordom conta als parents de Rebeca la missió que Abraham li ha 

encomanat. En canvi, el narrador del Gènesi s’esplaia amb tota casta de detalls sobre els 

dubtes d’Eliezer que reapareixen exposats de manera indirecta uns versicles més avall, 

quan el servent exposa la petició d’Abraham a Betuel, el pare de Rebeca, i a Laban, el 

germà d’aquesta. Així el diàleg de l’administrador Eliezer amb el seu amo Abraham al 

poema de Joan Alcover només apareix narrat una vegada en boca d’Eliezer, mentre que 

a La Bíblia apareix en dues ocasions: la que escoltam per primera vegada de manera 

directa entre servent i amo i la que sentim per via indirecta de les paraules que Eliezer 

conta en la casa de Betuel. 

A la segona part del poema (v. 29-99) Joan Alcover segueix amb la ploma 

encisada el devenir d’aquests fets històrics: el camí que féu la caravana de camells 

d’Eliezer fins que, guiat per la clariana de l’àngel, arribà a la ciutat d’Haran, on trobà 

Rebeca, l’escollida per a Isaac, vora el pou quan treia aigua i li’n donà per beure. El 

poeta narrador perfila amb notes de lirisme el moment de l’arribada: “És l’hora que 

s’amara d’infinita / serenitat el cel”, en què “Rebeca, la filla de Betuel / que dins la casa 

de Nacor1473 habita”, i les altres donzelles surten  “amb els càntirs argilencs” a dur 

“aigua del pou que es bada prop del mur / de la ciutat d’Haran” (v. 34-41; PC, 295-296). 

“No gaire lluny del pou”, on s’ha deturat la caravana per descansar, Eliezer 

albira la jove promesa. I el poeta mentre dibuixa l’escenari de l’arribada, l’instant en 

què reposen els camells de la llarga caminada, ens perfila la figura d’Eliezer, retallada 

                                                 
1472 Gènesi, 24: 1-10. 
1473 El poeta adopta el nom de Nacor (que La Bíblia de Cipriano de Valera escriu Nachôr) per referir-se a 
'ahor, germà d’Abraham. 



 886 

en l’espai, que es disposa a invocar el Déu del seu amo perquè l’il·lumini a l’hora 

d’escollir la núvia d’Isaac. En plena oració, Eliezer, “alçant al cel, en pietós desfici, / 

son cor i son esguard” (PC, 296), implora el favor diví en nom del seu servent Abraham 

perquè li sigui propici en la tria i així, com si fes un pacte amb Déu, li exposa els signes 

distintius que han d’identificar l’al·lota promesa: 

 
“Tu, que en la pregonesa del cor meu 

  ja em fas veure avinenta l’elegida 
inclinant cap a mi son càntir ple,  
protegeix-me, Senyor: acull ma fe, 
i fes vera la glòria pressentida. 
La dona a qui jo digui: ‘–Fes-me gràcia 

  d’una mica de l’aigua del teu càntir’, 
i, responent-me ‘Beu’, la gerra aguanti, 
ma set apaivagant, i a més li plàcia 
fer cruixir de bell nou la corriola 
per abeurar els camells, i tota sola 

  aboqui l’aigua dins l’abeurador, 
i, les piques omplint al pou veïnes, 
hi meni el bestiar... eixa, Senyor, 
serà la dona que a Isaac destines.–”  (PC, 296) 

 

Joan Alcover en aquests versos ressegueix punt per punt els versicles del Gènesi 

que descriuen una mateixa escena pietosa vora la ciutat, en què Eliezer s’adreça en 

oració a Déu per invocar el seu favor en la tria encertada de la nora d’Abraham: 

 
 “En arribar vora el pou que hi ha a la sortida de la ciutat, va fer ajeure els camells sobre els 
genolls. Era cap al tard, quan les dones venien a treure aigua. I va pregar així: 
  Senyor, Déu del meu amo Abraham, sigues bondadós amb ell: fé que jo trobi avui la 
persona encertada. Jo m’estaré al costat del pou quan vindran a treure aigua les al·lotes de la 
ciutat. L’al·lota a qui diré: ‘Deixa’m beure de la teva gerra’ i que em respongui: ‘Beu i 
abeuraré també els teus camells’, sabré que és la que has destinat per al teu servent Isaac. Així 

veuré que has estat bondadós amb el meu amo.”1474 
 

El poeta narrador, capficat en la història bíblica dels preparatius que han 

d’aconduir les esposalles d’Isaac amb Rebeca, tot seguint els versicles del Gènesi, enfila 

una nova escena, sorgida després del rés, que retrata amb pinzellada plàstica l’encontre i 

el diàleg que s’esdevé entre Eliezer i l’escollida a la vora del pou (v. 64-81). Acabada 

l’oració, Eliezer “seguint la veu interior” escomet la jove Rebeca, que porta aigua en el 

càntir. El poeta, corprès pel moment idíl·lic de la trobada, emmarca les dues figures 

retallades en el capvespre de l’horitzó encès, envoltades d’una aura beatífica, tot 

evocant “el crepuscle d’encesa vermellor”, que trobàvem al sonet Avemaria de Cap al 

tard: 

                                                 
1474 Gènesi, 24: 11-14. 
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 “–Oh jove! fes-me gràcia d’una mica 
de l’aigua del teu càntir– li suplica. 
I la ratlla de foc de l’horabaixa, 
que els horitzons de la colina faixa, 
és l’or on se dibuixa la parella 

  de la jove gentil i el vianant: 
el vianant qui beu, i la donzella 
 que l’àmfora vermella 
li aboca suaument al seu davant 
i als camells d’un a un calma la set, 

  i així respon, a l’acte, 
com un espill, la veritat exacta 
al pensament d’Eliezer secret. 
I altres dones s’hi giren, encantades, 
com si el cor els digués que eixes figures 

  viuran, perpètuament il·luminades, 
en el record de les edats futures.”   (PC, 297) 

 

El narrador mostra com el vianant descobreix l’encert de la seva tria i així veu 

acomplert el seu pensament. Després perfila el sentiment de les altres donzelles que, en 

dolç pressentiment, ja albiren per a les generacions futures la immortalitat d’aquestes 

dues figures. Joan Alcover havia seguit de manera més succinta el fil de la narració 

bíblica del Gènesi, que narra amb veu més prosaica i més detallada la trobada entre el 

vianant i Rebeca. Si el missatger d’Abraham al text alcoverià es mostra complagut amb 

la certesa de trobar-se davant la dona escollida, l’Eliezer del text bíblic en aquest punt 

encara manifesta alguns dubtes, que dissiparà més endavant. El narrador bíblic, però, a 

diferència del text d’Alcover, no remarca cap tret distintiu de la bellesa de la jove 

Rebeca, tot afirmant de manera més vaga que era molt bella i que era verge: 

 
“Encara no havia acabat de pregar, quan sortia Rebeca, filla de Betuel, fill de Milcà, la 

dona de Nahor, el germà d’Abraham. Duia la gerra a l’espatla. Era una al·lota molt bella, que 
encara no havia tingut relacions amb cap home. Va baixar vora el pou, va omplir la gerra i 
se’n tornava amunt. Llavors l’administrador d’Abraham va córrer a trobar-la i li digué:  

Deixa’m beure, per favor, una mica d’aigua de la teva gerra. 
Ella va respondre: 
Beu, senyor meu. 
I tot seguit va abaixar la gerra al braç i li donà beure. 
Acabat, ella va dir:  
Trauré aigua per als teus camells i els en donaré fins que en tenguin prou. 
Va buidar ràpidament la gerra a l’abeurador i va córrer cap al pou a treure més aigua. En 

va pouar per a tots els camells. L’home la contemplava en silenci, demanant-se si el Senyor 

havia duit a bon terme o no el seu viatge.”1475 
 

Emportat per la certesa i la joia d’Eliezer que es troba davant la dona promesa, 

que ha respost punt per punt a totes les expectatives albirades en la seva oració, el poeta 

                                                 
1475 Gènesi, 24: 11-21. 
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narrador de Les esposalles dibuixa el moment estel·lar en què l’hoste Eliezer enjoia 

“amb braceroles i oreials que duu, / els braços i la cara de la noia / de llavis carmesins i 

cabell bru”, únics detalls de la seva bellesa, que ens evoquen el perfil sensual de La 

sirena. Llavors, en un altre diàleg, per corroborar la certesa de la tria, Eliezer demana a 

la jove “el nom de sa família” i ella, dòcil i sincera, s’identifica com la “filla de Betuel, 

fill de Nacor, i de Laban germana.” És el moment en què el poeta, amb gran mestria i 

amb la ploma inspirada de bon narrador, traça la joia de Raquel que, mentre corre a 

explicar a la família la conversa que ha tengut amb Eliezer, aquest “se postra i humilia” 

en acció de gràcies per beneir Déu, que l’ha dut fins a la neboda d’Abraham, perquè 

pugui acomplir-se la promesa. Així l’hoste, que tanca la segona part del poema, albira 

complagut el dia de les noces de Raquel amb Isaac i exclama tot joiós: 

 
 “–Beneït el teu nom, oh Jehovà! 
 Tu has posada la filla del germà 
 de missenyor en la presència mia, 
 i ta misericòrdia m’anuncia 
 el jorn de prometença que vindrà.”   (PC, 298) 
  

Joan Alcover seguia ben de prop el text bíblic a l’hora de teixir la trobada entre 

Eliezer i Rebeca, segons podem veure en el diàleg i en l’escena següents, que plasmen 

els versicles del Gènesi. En aquest passatge bíblic, descrit com un retaule, podem 

observar el moment culminant en què, havent acabat de beure els camells, Eliezer 

(l’administrador d’Abraham) ofereix joies escollides a Rebeca, quan la jove s’identifica 

com a parenta d’Abraham. Llavors Eliezer, conscient d’haver encertat amb la dona 

escollida, s’agenolla per adorar Déu en un gest de gratitud per haver-lo conduït fins als 

parents del seu amo i haver-lo il·luminat en la tria de la promesa d’Isaac: 

 
“Quan tots els camells van acabar de beure, aquell home prengué un anell d’or dels que es 

duen al nas i dos braçalets d’or. L’anell pesava mig sicle, i els braçalets, deu. Després li va 
demanar: 

–Digue’m, per favor, de qui ets filla i si a casa del teu pare hi ha prou lloc perquè puguem fer-
hi nit. 

Ella li va respondre: 
–Som la filla de Betuel, el fill que Milcà va donar a Nahor. 
I va afegir: 
A casa tenim molta palla i farratge, i lloc per a passar-hi la nit. 
Llavors, l’home es va agenollar i es prosternà per adorar el Senyor. I va dir: 
–Beneït sigui el Senyor, Déu del meu amo Abraham, que no ha deixat de ser bondadós i fidel 

amb el meu amo. El Senyor m’ha conduït directament a casa dels parents del meu amo. 
Mentrestant, l’al·lota havia anat corrents a casa a explicar-ho tot a la seva mare. Rebeca tenia 

un germà que es deia Laban.”1476  

                                                 
1476 Gènesi, 24: 22-28. 
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Joan Alcover enfilava la tercera part del poema (v.100-143) amb el tema de 

l’hospitalitat que la gent de la ciutat d’Haran, del llinatge d’Abraham, acostumaven a 

prodigar envers els nouvinguts. Aquesta virtut s’avenia amb la personalitat del poeta 

que tant s’abellia d’exercir-la cada diumenge capvespre a casa seva, tot convertint-la en 

un santuari de l’art i en un centre d’hospitalitat. Així el gest de bona voluntat i de tendra 

acollida, que esmerçava la gent d’Haran envers els nouvinguts, trobà ressò en la ploma 

de Joan Alcover que plasmà en els versos de la tercera part de Les esposalles: “En 

aquell temps, era una joia gran / obrir la porta al foraster, i a taula / donar-li el lloc 

d’honor...” Per això Laban, el germà de Rebeca (que a l’Orient duia tot el pes de la 

família en absència del pare),1477 féu entrar l’hoste missatger d’Abraham, que venia a 

demanar Rebeca per esposa d’Isaac, i els donà posada, menjar i beure, a ell i als seus 

companys. Així el poeta perfilava una escena de la vida casolana, plena de tendresa 

costumista i familiar, en la qual Laban s’acosta als vianants i els exhorta a entrar a casa 

per donar-los posada amb aquestes paraules: 

 
“–Homes de Déu, què feis aquí? Veniu 
i en nostra casa trobareu estatge.– 
Desguarnint els camells de llurs arreus, 
a l’estable els dugué palla i forratge, 
i aprés, dintre la llar, aigua va treure 
als pelegrins per a rentar-se els peus, 
i posà davant ells menjar i beure.”  (PC, 298-299) 

 

Mes l’hoste nouvingut no oblida l’alta missió que l’ha dut fins aquesta contrada 

i, abans que res, vol exposar a la família de Rebeca la petició encomanada pel seu amo 

Abraham.  Així el poeta narrador introdueix en tercera persona el parlament d’Eliezer 

(v. 114-132), que exposa als pares i al germà de la jove, punt per punt, abans de tastar 

cap aliment, la comanda d’Abraham i com l’àngel diví l’ha guiat fins a Rebeca: 

 
“Mes l’hoste fa: –No tastaré vianda 

  que abans no respongueu a la comanda 
 que duc de missenyor. 
La casa d’Abraham és plena i rica,  
car Jehovà l’empara i glorifica, 
i el féu de tots els béns posseïdor. 

  Fill d’Abraham i Sara, 
com un fruit hivernenc de la vellesa, 

                                                 
1477 Laban és el germà de Rebeca. Pel que sembla, en absència del pare Betuel, la potestat sobre Rebeca és del 
germà Laban, el qual, assabentat de la intenció divina i de la voluntat d’Abraham de maridar Rebeca amb Isaac, 
accepta la proposta. Encara que, tant en la narració bíblica com en la narració lírica de Joan Alcover, en primera 
instància és el germà qui du la veu cantant, després són el pare i el germà els qui accepten la petició d’Eliezer. 
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és Isaac, hereu de la riquesa 
 del pare i de la mare. 
Jo per ell us deman l’agraciada 

  filla que em donà beure, i convertí 
en certitud la idea rumiada, 
 per manament diví. 
Ella fou ma primera visió 
quan vaig descavalcar en vostra terra, 

  i és d’allà dalt que ve l’elecció: 
ara dieu-me, doncs, o sí o no, 
i partiré a la dreta o a l’esquerra. –”   (PC, 299) 

 

Joan Alcover bastí la tela d’aquests versos amb el pensament posat en els 

versicles 24:33-49 del Gènesi. En aquest relat bíblic, Laban, en conèixer els fets de boca 

de la seva germana Rebeca i en veure totes les joies regalades que duia, sortí a convidar 

el missatger i els seus servents perquè descansassin dins la casa. Abans de tastar res, 

Eliezer volgué exposar l’alta missió que l’havia dut fins a aquell indret on habitava 

Rebeca i, així ben resolt, els digué: 

 
“No tastaré res fins que no hagi dit el que tenc per dir: 
Laban li va respondre: 
–Parla. 
Llavors ell va explicar: 
–Jo som l’administrador d’Abraham. El Senyor ha omplert el meu amo de benediccions i l’ha 

enriquit. Li ha donat ovelles i vaques, plata i or, servents i serventes, camells i ases. I Sara, la 
muller del meu amo, malgrat la seva edat avançada, li ha infantat un fill, que serà l’hereu de tot. 
El meu amo em va conjurar així: ‘No triïs una dona per al meu fill entre les al·lotes del país dels 
cananeus, on ara visc. Aniràs a casa del meu pare i la triaràs entre els meus parents. Jo vaig dir al 
meu amo: ‘I si aquella dona no ve amb mi?’ Ell em va respondre: ‘Jo no m’apart dels camins del 
Senyor. Ell enviarà el seu àngel perquè et guiï i durà a bon terme el teu viatge: trobaràs una 
muller per al meu fill entre els parents de la casa de mon pare. Però, si arribes entre els meus 
parents, i no et volen donar la muller, la meva adjuració no t’obligarà. 

Avui, doncs, quan he arribat vora el pou, he fet aquesta pregària: ‘Senyor, Déu del meu amo 
Abraham, du a bon terme el viatge que he emprès. Jo estaré al costat del pou i demanaré a 
l’al·lota que véngui a treure aigua que em deixi beure una mica d’aigua de la seva gerra. 

Si em diu: ‘Beu i abeuraré també els camells’, sabré que ella és la que tu, Senyor, has destinat 
per al fill del meu amo. 

Encara no havia acabat de pregar, que sortia Rebeca amb la seva gerra a l’espatla. Ha baixat 
cap al pou i n’ha tret aigua. Jo li he demanat que em deixàs beure. Ella, tot seguit, ha baixat la 
gerra de l’espatla i m’ha dit: ‘Beu i abeuraré també els camells.’ He begut, i ella ha abeurat els 
camells. Quan li he demanat de qui era filla, m’ha dit que ho era de Betuel, fill de Nahor i Milcà. 
Llavors li he posat l’anell al nas i els braçalets als braços. Després m’he agenollat i m’he 
prosternat per adorar i beneir el Senyor, Déu del meu amo Abraham, perquè m’ha guiat pel bon 
camí per poder portar com a muller del fill del meu amo la filla del seu germà. 

Ara, doncs, digau-me si voleu ser bondadosos i lleials amb el meu amo. Si no ho voleu, digau-

m’ho i me n’aniré a dreta o a esquerra.”1478 
 

Tot seguint la narració del text bíblic, el poeta narrador introdueix en els versos 

que tanquen aquesta tercera part (v.133-143) la resposta clara de Betuel i de Laban, el 
                                                 
1478 Gènesi, 24: 33-49. Encara que el narrador del Gènesi esmenta les paraules d’Abraham de manera 
diferent en dues ocasions: una contada de manera directa per Abraham al seu servent i l’altra de manera 
indirecta, contada pel servent a la família de Raquel, que hem anotat. 



 891 

pare i el germà de Rebeca, que es mostren obedients i decidits a concedir a Eliezer el 

que demana: l’al·lota de “llavis carmesins i cabell bru”, perquè sigui l’esposa d’Isaac i 

s’acompleixi l’alta petició que ve d’Abraham i de la voluntat divina: 

 
“El pare i el germà feren resposta: 
–Obra és aquesta pel Senyor disposta: 

  cal obeir... Duu-te’n Rebeca, i sia 
l’esposa d’Isaac.–”  (PC, 300) 

  
I, Eliezer, home fidel i lleial, torna a agenollar-se en gest d’oració per regraciar 

la pietat bondadosa amb què Déu ha guiat les seves passes per dur a terme 

l’acompliment de la seva missió: “L’home feel / flecta els genolls i adora i remercia / la 

pietat del cel.” 

El poeta narrador tanca aquesta tercera part amb l’ofrena de joies i presents que 

Eliezer treu del sac per obsequiar la núvia i els seus parents, com a signe del prometatge 

establert, tal com es feia en l’antic ritual de petició de casament de la núvia. Joan 

Alcover perfila en aquests versos el moment en què Eliezer, tot just acabada l’oració 

d’acció de gràcies, treu del sac els presents per tancar el compromís: 

   
“I s’aixeca, i del sac treu, a mans plenes, 
draps de color i joies d’or i argent, 
i a Rebeca i als seus ne fa ofrenes 
 per nuvial present.”  (PC, 300) 

 

Aquesta estampa casolana i familiar, d’arrel costumista, la trobam de manera 

semblant a la que ens descriu el narrador bíblic en els versicles del Gènesi que 

transcrivim aquí:  

 
“Laban i Betuel li van respondre: 
–El senyor ha dit la darrera paraula. Nosaltres no la podem discutir. Aquí tens Rebeca. Pren-la 

i vés-te’n amb ella. Que sigui la muller del fill del teu amo, tal com ha dit el senyor. 
Quan l’administrador d’Abraham va sentir aquestes paraules, es prosternà fins a tocar a terra 

davant el Senyor. Després va treure el seu bagatge d’objectes de plata i or i vestits i els va donar 

a Rebeca. També va oferir rics presents al germà i a la mare.”1479 
 
Com en un bell retaule religiós, el poeta narrador, pas a pas, s’endinsa en els 

costums del passat bíblic i, vers a vers, anava confegint l’extens desenllaç d’aquesta 

història que, per bé que esperat, no exempt d’expressió emotiva en la quarta part (v. 

144-206).  

                                                 
1479 Gènesi, 24: 50-53. 
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A l’eufòria continguda d’aquell capvespre a la casa hospitalària de Betuel, que 

es desféu a mans plenes, seguí la pau serena de la nit, on l’hoste i els camells dormiren 

fins a l’alba. La ploma de Joan Alcover traça amb delicada tendresa la frisança del 

missatger, que tot just començat el nou dia, s’aparella “per emprendre la via del retorn” 

i alhora plasma els sentiments de tristesa que corprenen la mare de la jove, que 

s’afligeix “de que vulla partir tan aviat.” I així el poeta narrador, amb una visió més 

humanitzadora que La Bíblia, cedeix la paraula a la veu adolorida de la mare, que 

implora a Eliezer uns dies més per estar amb la seva filla. La veu maternal, però, és 

tallada en sec per l’ànsia frisosa de l’hoste que vol participar el més aviat possible la 

bona notícia a Abraham: 

 
“–Deixa ma filla un poc; deixa-la encara 
a casa qualque temps.– 
      Mes ell declara: 
–No: m’espera Abraham: l’hora de joia  
retardar-li no puc. –”     (PC, 300-301) 

 
  Joan Alcover, que, a diferència de La Bíblia, havia dibuixat l’ànima adolorida 

d’aquesta pobra mare que pena perquè ben aviat s’ha de desprendre de la filla estimada 

Rebeca, ara també es complau a perfilar els sentiments de la jove sol·licitada, car només 

quedava saber el seu parer. Així la criden i, en ser preguntada si volia partir amb el 

missatger, contestà “sens ombra de temença”, ben resolta i decidida, “–Iré.” I el poeta 

narrador, amb la ploma banyada de pietosa humanitat en el cor del pare que veu partir la 

filla, perfila com “la família commoguda” per la separació, i alhora resignada per la 

benedicció divina de llur raça, que veuen continuada en l’avenir de les generacions, 

saluda i acomiada “la núvia d’Isaac” amb l’emoció continguda als ulls i als llavis: 

 
“–Adéu, germana nostra beneïda! 
Sia la raça de ta sang nodrida 
 llum de les nacions, 

  i sien a milers, i sien fortes 
per posseir les portes 

dels enemics, tes generacions!–”  (PC, 301) 
 

 La ploma de Joan Alcover retalla, com en una instantània fotogràfica, assegudes 

damunt els geps de les cavalcadures les altes figures de “Rebeca, i la dida, i les 

serventes, / i els homes d’Abraham,” que s’encaminen per la planura i pels turons del 

paisatge cap a les terres de Canaan. Rere les seves passes, la mirada del poeta narrador 

mostra els sentiments d’inquietud i alhora d’esperança que abrusen el cor de la jove que 

va “a comparèixer davant l’espòs”, encara inconegut, i no sap si mereixerà la gràcia del 
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seus ulls. Alcover, a qui interessava tot el que feia olor d’humanitat, perfila així els 

pensaments més íntims de la promesa Raquel:  

 
 “¿Qui, en la monotonia 
de les jornades per la solitud, 

  els pensaments diria, 
l’esperança, el rubor, la inquietud 
de la dona qui anava a comparèixer 
davant l’espòs, incerta de merèixer 
gràcia an els ulls de l’home inconegut?”  (PC, 302) 

  

El poeta narrador amb precisió d’observador amatent capta amb el traç de la 

seva ploma la incertesa i la inquietud del cor de Raquel. Aquesta sensació, recollida pel 

poeta, s’accentua cap al tard, després d’una llarga jornada de camí, quan la jove 

promesa albira la terra del Nègueb i sobretot quan descobreix, “ben a prop de l’arribada; 

/ i pel desert de Ber-Lecai-Roí”, un home, que es passeja des del Pou del Vident, és a 

dir, que ve de la casa d’Abraham. La retina del narrador enfoca el gest de la dona que, 

tot seguit, “baixa del camell” i, empesa per un clar pressentiment, demana amb frisança 

a Eliezer: “¿Qui és aquell home que ve ara cap aquí?” I el bon servent li descobreix la 

identitat d’Isaac. “I la jove, amb el mantell, / se va cobrir la cara” (PC, 302), tal com 

manava la llei i el ritual del decòrum abans de casar-se amb el seu marit. I així arribam a 

la unió amorosa dels dos esposos que culmina en el tabernacle de Sara, on descansa 

adormida pels segles dels segles: 

 
 “Isaac i Rebeca el mateix dia  
 s’uniren davant Déu; i el tabernacle  
 de Sara, que en la tomba ja dormia, 
fou dels novells esposos habitacle.”   (PC, 302-303) 

 
Joan Alcover tanca aquest viatge poètic per la història d’Isaac i Rebeca,1480 que, 

com diu el poeta, “s’amaren tendrament i la semença va beneir el cel” en la llavor del 

seu fill Jacob. El nostre poeta al·ludia a la brega que Jacob tengué amb l’àngel de Déu, 

que li posà el nom d’Israel (que significa home fort de Déu), perquè en fos la seva 

llàntia.1481 Val a dir que Joan Alcover en els versos d’aquesta quarta part seguia, punt 

per punt, els versicles del text bíblic, que expliquen la història del casament del fill 

d’Abraham i de Sara amb la bella Rebeca: 

 
                                                 
1480 Rebeca, la filla de Betuel, fill de Milcà, la dona de Nahor, el germà d’Abraham, es casà amb Isaac, 
que eren cosins germans. D’aquesta manera, es compleix la voluntat d’Abraham, fidel als designis del 
Senyor, de casar el seu fill Isaac amb una dona parenta seva. Gènesi , 24:15. 
1481 Gènesi, 32: 23-32.  
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“L’administrador i els seus homes van menjar i beure i es van quedar allà aquella nit. 
L’endemà al matí, després d’aixecar-se, l’administrador d’Abraham va dir: 

–Deixau-me tornar a casa del meu amo. 
Però el germà i la mare van replicar: 
–Deixa que l’al·lota es quedi uns deu dies amb nosaltres. Després, que se’n vagi. 
Però ell insistí: 
–No m’entretingueu, ara que el Senyor ha duit a bon terme el meu viatge. Deixau-me 

tornar a casa del meu amo. 
Ells van dir: 
–Cridem l’al·lota i demanem el seu parer. 
Van cridar Rebeca i li van demanar: 
–Vols anar-te’n amb aquest home? 
Ella respongué: 
–Sí. 
Llavors van acomiadar Rebeca amb la seva dida i l’administrador d’Abraham amb els 

seus homes. I van beneir Rebeca amb aquestes paraules: 
–Tu ets la nostra germana; que de tu en surtin milers de miríades, que els teus descendents 

posseeixin les ciutats dels seus enemics. 
Rebeca i les seves serventes van muntar dalt dels camells i van seguir l’administrador 

d’Abraham. Així ell va prendre Rebeca i se’n van anar. 
Justament Isaac, que vivia a la regió del Nègueb, havia vingut del pou de Lahai-Roí. Isaac 

havia sortit l’horabaixa al camp a passejar, quan va veure uns camells que venien. Rebeca va 
veure Isaac, davallà del camell i va preguntar a l’administrador: 

–Qui és aquest home que va pel camp i ve a trobar-nos? 
Ell li respongué: 
–És el meu amo. 
Llavors Rebeca es va tapar la cara amb el vel. 
L’administrador va contar a Isaac tot el que havia fet. Isaac va fer entrar Rebeca a la tenda 

on havia viscut Sara, la seva mare. Prengué Rebeca per esposa i la va estimar. Això va 

consolar Isaac de la mort de la seva mare.”1482 
 

Josep M. Capdevila assegura que “La narració bíblica, tan senzilla, dóna un 

ample espai a l’evocació: el poeta hi és sobri; aqueixes pinzellades que hi dóna són com 

una dolça guia al lector, tornant-li explícita la suggestió que tal vegada li naixia.  

Seguint la narració n’hi hauria prou sabent que Rebeca partí després cap a la casa 

d’Abraham amb la dida i el servent d’Abraham; però el poeta descriu, i els contempla 

en llur camí.”1483 Joan Alcover, immers en l’escenari bíblic, adopta la posició de l’home 

observador que contempla en panoràmica tota l’escena del seus personatges per copsar-

ne les engrunes del seu cor, tal com havia exposat a Humanització de l’Art. 

Les esposalles en l’edició de Poemes bíblics anava dedicat a l’amic erudit 

Antoni Rubió i Lluch, el qual observà a la carta que li envià el 24 de desembre de 1918 

com el poeta havia sabut traçar l’emoció i la bellesa idíl·lica, que vibren en aquesta 

narració, clapada de senzillesa i sobrietat d’imatges alhora: “un milió de gràcies per 

haver-me honorat, dedicant-me aquell bell idil·li bíblic. Les esposalles, en què l’emoció 

                                                 
1482 Gènesi, 24: 54-67. 
1483 Josep M. CAPDEVILA: “Joan Alcover. VIII. Els Poemes bíblics”. La Veu de Catalunya (28 de 
desembre de 1921). 
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més pura surt sols de la bellesa del fet narrat, amb senzilla ingenuïtat i sobrietat 

d’imatges.”1484 

Uns mesos abans, el 14 d’abril de 1918, el poema havia aparegut per instigació 

de Francesc Matheu a les pàgines de la revista Catalana,1485 sense la dedicatòria a 

Antoni Rubió i Lluch. Francesc Matheu, en rebre-la el 9 de febrer de 1918 la considerà 

“una poesia hermosíssima” i el 19 d’abril d’aquest mateix any li comentà que “Les 

vostres ‘Esposalles’ han agradat moltíssim a tothom, com és natural; els qui me n’han 

parlat tenen aquesta poesia com una de les millors vostres. I jo no dic pas que no.”1486 

 

VOLEM REI  
  
A Volem rei el poeta blasma la tirania i el poder absolut, que sol acompanyar el 

govern dels reis, i l’esperit servil del poble que no vol ser lliure. Al poema Volem rei 

Joan Alcover recrea literàriament el capítol 8 del Primer Llibre de Samuel, en què el 

poble d’Israel, decebut per l’actitud deshonesta dels jutges Joel i Abies, fills del profeta 

Samuel, que havien de continuar duent les regnes de la comunitat jueva, li demana que 

els doni un rei de carn i os com tenen les altres nacions. Amb aquesta petició el profeta 

Samuel interpreta que el poble refusa la potestat de Déu com a únic sobirà d’Israel. 

Malgrat que Samuel adverteix els israelites dels abusos a què els pot sotmetre aquest rei, 

volgueren tenir un monarca i, per mitjà de Samuel, Jehovà els donà Saül. El poble 

d’Israel preferia ser regit per un rei humà, encara que els esclavitzàs amb el fuet de la 

tirania, que viure lliures sota la figura d’un Déu distant, com Jehovà. 

El poema narratiu Volem rei està format per setanta versos heptasíl·labs i tres 

versos trisíl·labs, col·locats en estrofes de quatre, de sis, de vuit i de nou versos, que 

rimen en consonant amb una disposició adés encadenada adés creuada, i amb algun 

apariat. Volem rei consta gairebé d’una sola peça, centrada en el discurs que Samuel 

adreça als prohoms d’Israel, que li demanen un rei. La composició s’obre amb el nom 

de Samuel, que ocupa tot el primer vers, trisíl·lab, per destacar-ne el protagonisme com 

a jutge i mediador entre Déu i el poble d’Israel. Joan Alcover tria com a veu 

protagonista el jutge o profeta Samuel, que d’infant fou consagrat a Déu per la seva 

mare Anna en acció de gràcies, car havia estat estèril, fins que Déu va escoltar la seva 

                                                 
1484 [ARM-JA, 417]. 
1485 Joan ALCOVER: “Les esposalles”. Catalana, número 2 (14 d’abril de 1918), pàg. 32-36. 
1486 [ARM-JA, 300]. 
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pregària i concebé aquest fill. Tot Israel reconeixia que Samuel era l’autèntic profeta del 

Senyor, que es revelava al seu poble a través de la seva paraula.1487  

El poeta narrador introdueix en tercera persona la situació del profeta que, atesa 

la seva vellesa (car era un “home antic de dies”), havia designat com a jutges d’Israel 

per succeir-lo els seus dos fills: “son primogènit Joel / i son fill segon Abias”. Joan 

Alcover, contràriament al Primer Llibre de Samuel, no esmenta que ambdós germans, 

nomenats jutges d’Israel pel seu pare, eren coneguts per la corrupció en l’administració 

de la justícia, cosa que motivà que els ancians d’Israel anassin a Ramà1488 a veure 

Samuel per proposar-li l’elecció d’un rei humà (v. 1-13): 

 
 “Samuel 
era home antic de dies, 
i posà sobre Israel 
son primogènit Joel 

 i son fill segon Abias. 
 
Mes a Rama, on el prohom 
reverenciat habita, 
els vells van a dir-li, en nom 
del llinatge israelita: 
 

 –Samuel: dóna’ns un rei 
que ens judiqui, en pau i guerra, 
segons l’exemple i la llei 
dels reialmes de la terra.–”  (PC, 304) 

 

Joan Alcover resseguia el text bíblic del Primer Llibre de Samuel, tot elidint els 

detalls de la trama corrupta dels fills del profeta. Aquests a La Bíblia provoquen que els 

prohoms d’Israel demanin a Samuel la tria d’un rei visible com tenen totes les nacions, 

perquè Jahvè no era accessible al poble. El narrador bíblic enfilava els fets d’aquesta 

manera:  

 
“Quan Samuel es va fer vell, va establir els seus fills com a jutges d’Israel. El gran es deia 

Joel, i el petit, Abies. Judicaven a Beer-Sabé. Però els fills no seguien el seu mateix camí; es 
deixaven corrompre per afany de diner, acceptaven presents i falsejaven la justícia. Finalment, 
tots els ancians d’Israel es van posar d’acord per anar a trobar Samuel a Ramà, i li van dir: ‘Mira, 
tu ja ets vell, i els teus fills no segueixen el teu camí. Dóna’ns un rei que ens governi, tal com 
tenen totes les nacions.”1489 

 
Aquest fet, segons La Bíblia, no agradà a Samuel que va encomanar la proposta 

a Javhè, el qual li aconsellà escoltar la veu del seu poble, però també li reiterà que els 

                                                 
1487 Primer Llibre de Samuel, 1:1-28. 
1488 Rama o Ramà és una localitat situada a uns trenta-cinc quilòmetres al nord-oest de Jerusalem; 
segurament és Arimatea. 
1489 Primer Llibre de Samuel, 8: 1-5. 
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advertís dels drets que aquest rei tendria sobre les seves voluntats. Javhè acceptà la 

petició del seu poble escollit, que s’apartava d’ell i que, d’ençà que els va treure 

d’Egipte, es mostrava infidel envers la seva autoritat: una ingratitud que ara es 

corroborava amb aquesta ànsia de voler un rei de carn i os, perquè menystenien la de 

Déu. Així Javhè, ofès per les múltiples traïcions del seu poble, es mostrava decidit a 

concedir-los el monarca que volien com a càstig, tot sabent el mal que els esperava a 

mans dels reis de carn i os.1490   

La mirada de Joan Alcover resumia tot aquest passatge bíblic, en què Jehovà 

confessa al seu servent sentir-se ofès i traït pel seu poble, en les paraules i en els 

sentiments lleials del bon Samuel, el qual, indignat per aquesta actitud ofensiva envers 

el seu Déu, que tant els havia afavorit. Així els reprèn amb gran tristesa per la seva 

ingratitud i per la seva follia en un llarg discurs moral sobre la monarquia (v. 14-67), 

que esdevé el vertader eix del poema. Com un monòleg alliçonador, la veu abrusadora 

de Samuel s’erigia en l’alter ego d’un Joan Alcover desencisat, que s’afanya per 

exposar una diatriba contra les vel·leïtats del poder. Enrere quedava aquella visió 

idealitzada que Joan Alcover havia expressat de la monarquia en la figura del rei Alfons 

XII al poema El sepulcro (de Poesías), quan  el març de 1877 va venir a Mallorca i 

visità la tomba de Jaume II a la Catedral de a Palma. Més a prop en el temps quedava el 

retrat emotiu, gairebé com de llegenda principesca, que Joan Alcover havia dibuixat de 

la figura règia, del llavors joveníssim Alfons XIII, al poema El rei (de Cap al tard), 

quan la primavera de 1904 vengué a Mallorca, acompanyat d’Antoni Maura. Llavors la 

seva ploma admirada, en boca de dos porquerols, representants del poble, bastia un rei 

mític, que responia a tots els tòpics de la bellesa nòrdica i que s’avenia a tots els cànons 

de la noblesa espiritual, regit per la saviesa, per la riquesa, per la caritat i per la justícia. 

Però, des de 1877 fins a 1913-1914, en què esclatà el cas Maura, els fets històrics i els 

diferents governs inestables de la monarquia espanyola mostraven al poeta intel·lectual 

una realitat allunyada de qualsevol idealització ingènua. A Volem rei Joan Alcover 

havia triat el discurs de Samuel als prohoms d’Israel de manera deliberada, per 

denunciar la injustícia i la corrupció dels reis, que sempre recauen sobre els caps més 

febles de la societat. Així, Samuel, “l’home sublim”, advertia els prohoms d’Israel del 

perill de deixar-se enlluernar pel poder de la corona i els advertia, en una llarga 

enumeració dels inconvenients de tenir un rei home, que, arrossegat per la supèrbia i per 

                                                 
1490 Primer Llibre de Samuel, 8: 6-9. 
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la vanitat, assota el poble amb fuet de tirà. La veu acerada de Joan Alcover s’acreix 

inflamada, com un clam de protesta, en la de Samuel per qüestionar la validesa del 

poder absolut i arbitrari de la monarquia, que, refugiada sota el pal·li d’una aurèola 

divina, esdevé inviolable davant els delictes comesos i es mou en total impunitat enmig 

dels abusos que la sostenen (v. 14-67): 

 

“I veient, l’home sublim, 
  com la porpra els enlluerna, 

i menyspreen el regim 
d’austeritat que els governa, 
fa tristament: –Ja sabeu 
quin desig us agullona? 

  Jehovà duu la corona 
d’Israel, i el destroneu. 
 
Rebutgeu la majestat 
asseguda a l’etern soli, 
perquè un rei us agomboli, 

  de supèrbia coronat. 
 
Rei vol dir la tirania 
que arbora un llamp per fuet, 
i si en fa mal ús no expia 
els delictes que comet. 

  Car ell per son propi dret 
és inviolable, i mena,  
com un bestiar llanut, 
el poble que duu en l’esquena 
el segell de servitud. 
 

  Del reialme que acabdilla 
tota cosa li pertany: 
tant la hisenda com la filla 
com la dona de l’estrany. 
 
Li paguen, totes les cases, 

  delme de tot fruit novell. 
Qui no fa llances i espases, 
tragina o cava per ell. 
 
Pren els joves i les joves 
 dels vassalls, 

 pels carros i pels cavalls, 
les cuines i les alcoves. 
 
Pren les filles, si li plau, 
per serves o ballarines, 
per ungir d’oli suau 

  el cos de les concubines; 
pren les viandes més fines 
pels eunucs de son palau. 
 
Li envien, totes les races, 
en el cor de les bagasses, 

  déus estrangers a l’harem. 
El rei peca i no se’n tem, 
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car la cega reverència 
qui l’adula, com si fos 
d’una divina ascendència, 

  és un encens olorós 
que li adorm la consciència. 
 
Esclavitzats voleu viure, 
com un poble que està fart 
 d’esser lliure. 

 Vindrà el plor, vindrà l’esmena, 
i us pesarà la cadena, 
i llavores serà tard. –”   (PC, 304-307) 

 

 Tanmateix, malgrat les advertències de Samuel, el poble d’Israel s’estimava més 

ser esclau d’un rei, que havia d’assotar-los amb el seu fuet, que caminar sense un guia 

que els representàs, perquè l’home mai no escolta els bons consells que vénen de la raó i 

del seny. Així Jahvè els atorgà com a rei el benjaminita Saül amb totes les 

conseqüències que implicava. Però Joan Alcover no es mou gaire del text bíblic a l’hora 

de bastir aquest discurs àcid sobre l’escenari dels seus versos heptasíl·labs. Només una 

petita diferència els separa: el Samuel de La Bíblia és el portador de la paraula de Déu, 

el de Joan Alcover aixeca la seva veu per esgrimir el seu pensament alliçonador, com 

podem veure en els versicles del Primer Llibre de Samuel: 

 
“Samuel va transmetre al poble, que li demanava un rei, totes aquestes paraules. Els digué: 
–Així us governarà el rei que tindreu: prendrà els vostres fills perquè serveixin en els seus 

carros de guerra i perquè facin d’escorta davant la seva carrossa. Els prendrà per fer-los oficials 
que comandin mil homes o bé cinquanta. Els farà llaurar els seus propis conreus i segar els seus 
propis sembrats, i els farà fabricar les seves armes i els ormeigs dels seus carros de guerra. Us 
prendrà les filles com a perfumistes, cuineres i pastisseres. S’incautarà dels millors camps, de les 
millors vinyes i dels millors oliverars per donar-los als seus cortesans. Exigirà el delme  dels 
vostres sembrats i de les vostres vinyes per pagar els seus funcionaris i els seus cortesans. 
Requisarà els vostres criats i criades i els vostres millors joves amb els vostres ases i els farà 
servir en els treballs públics. Es quedarà la desena part dels vostres ramats, i vosaltres mateixos 
li fareu d’esclaus. El dia que això passi, us queixareu del rei que us haureu triat, però el Senyor 
no us escoltarà.  

El poble no va fer cas de les raons de Samuel i respongué: 
–No, no! Volem tenir un rei! Volem ser com les altres nacions i tenir un rei que ens administri 

justícia, que vagi davant del nostre exèrcit i que véngui amb nosaltres a la guerra.”1491 
 

Vet aquí que la lectura d’aquest passatge del Primer Llibre de Samuel no 

solament havia proporcionat a Joan Alcover els fonaments de reflexió contra el poder 

absolutista de la monarquia, sinó que també li forní el títol del poema Volem rei. Joan 

Alcover culminava la seva diatriba contra la monarquia i la tossudesa cega dels 

prohoms d’Israel, que, encegats pel seu desig, no volen atendre a les raons ni als 

consells del profeta i, de manera reiterativa, li demanen un rei, fins que Samuel, per 

                                                 
1491 Primer Llibre de Samuel, 8: 10-20. 
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voluntat divina, ungí com a monarca d’Israel el benjaminita Saül,1492 que era fill de 

Cis, de la tribu de Benjamí, segons els versicles dels capítols 9 i 10 del Primer Llibre de 

Samuel. El nostre poeta concentra tot l’esperit d’aquests versicles, esplaiats de manera 

llarga a La Bíblia, en aquests sis versos heptasíl·labs d’aquesta estrofa final de Volem 

rei, en què els vells d’Israel mostren la voluntat cega de l’home que vol seguir el seu 

instint i contravenir els consells assenyats del profeta:  

 
“Mes els vells no l’entenien. 
–Dóna’ns un rei– repetien, 

  sords al profètic avís. 
I al cap de poc, Samuel 
ungí Saül, fill de Cis, 
per monarca d’Israel.”    (PC, 307) 

 

Joan Alcover, que havia sentit de prop les queixes i les lluites dels partits polítics 

i la ingratitud del rei Alfons XIII envers el seu amic Antoni Maura, anà més lluny que el 

text bíblic en la seva diatriba contra la corrupció de la monarquia absoluta, puix que 

mostrà una visió real i més acostada als temps que li tocà de viure. Potser tenia massa 

present la inestabilitat política que assotava el govern de la monarquia i sumia tot el país 

en el marasme. Volem rei tenia un regust alliçonador fort i esdevenia el mirall d’una 

societat que es deixa governar impassible, com un ramat de bens, per la tirania d’un rei, 

segons manifestava al vers 26: “Rei vol dir tirania / que arbora un llamp per fuet.” Així, 

el nostre poeta, emparat en la veu atronadora de Samuel, exhortava els lectors i la 

societat de l’època a reflexionar sobre els perills de deixar-se guiar pel poder absolut i 

corrupte d’una monarquia intocable i fràgil, que podia abocar el país al desastre polític, 

econòmic i social.  

El pensament de Joan Alcover anava evolucionant d’acord amb els temps 

històrics que vivia i es feia ressò del descrèdit de la monarquia i de la crisi que patia el 

sitema de la Restauració. Perquè, segons apunta Pere Fullana, el 1917 la monarquia 

espanyola estava tan desacreditada que “Alfons XIII estigué a punt d’abdicar i un sector 

de l’exèrcit era cada cop més antialfonsí. Romanones estava també ressentit contra la 

monarquia perquè havia confiat el govern als seus rivals en el liderat del partit 

liberal.”1493 Volem rei és una prova fefaent del canvi ideològic que s’obrava a l’interior 

del nostre poeta, que enmig d’aquest desgavell i de la manca d’autoritat dels partits i del 

                                                 
1492 Saül: Era fill de Quis, de la tribu de Benjamí. És Déu qui tria Saül com a rei del poble d’Israel i ho fa 
per mitjà del seu profeta Samuel. 
1493 Pere FULLANA: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 208 
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parlament, anhelava un sistema més just i democràtic. Així Joan Alcover havia passat 

d’una idealització monàrquica a una profunda crítica moral que qüestionava la seva 

eficàcia. De fet, s’anava decantant cap a un republicanisme de caire regionalista i 

com ja hem apuntat en un altre apartat d’aquesta tesi el 1916 s’entrevistà juntament 

amb Lluís Martí amb Enric Prat de la Riba per mirar de crear un partit republicà 

regionalista. Miquel Ferrà des de Barcelona el 22 de juny de 1916 donava compte 

d’aquesta notícia a Maria Antònia Salvà amb aquestes paraules: “Tenim per aquí En 

Joan Alcover i En Lluís Martí amb el qual estam conjuminant, d’acord amb En Prat de 

la Riba, la formació d’un partit nacionalista republicà a Mallorca. De manera que 

encara’m veuràs amb gorro frigio! Com havia d’acabar! Tot sia per la Pàtria!”1494 

La majoria de les composicions bíbliques, que sortien de la ploma sentenciosa de 

Joan Alcover, veren la llum, abans de ser aplegades en volum, a diverses revistes 

catalanes (Ilustració Catalana, Catalana, Catalunya). Però no tenim constància que 

Volem rei aparegués a cap publicació i, segurament, restà dins el calaix a l’espera d’una 

millor ocasió. Potser per aquest regust antimonàrquic, un poc fort, no veié la llum fins a 

l’edició de 1918,  en què aparegué entre el ram de Poemes bíblics. 

 

SET  

El poema bíblic Set és la versió catalana de la composició Sed, que el poeta 

havia escrit durant l’estiu de 1899, publicada per aquest temps a les pàgines de la 

Revista Contemporánea, el 1900 a les de la revista Mallorca1495 i el 1901 entre l’aplec 

de poesies del llibre Meteoros (1901). Set és, per tant, de tot el llibre de Poemes bíblics, 

la peça més antiga, que el 1899 havia agradat tant a l’amic Joan Lluís Estelrich, tal com 

apuntàrem a l’apartat de Meteoros. Així, doncs, sabem la data de la primera composició 

de Sed, però no coneixem quan el poeta la versionà als ritmes de la llengua catalana. 

El poema Set com també ja hem esmentat en l’apartat de Meteoros tracta el 

tema de la valentia i de la fidelitat, exemplificats en la figura de tres herois, tres soldats 

valents del rei David, els quals travessen el camp dels filisteus i arrisquen la vida per 

complaure el desig del monarca d’Israel de beure aigua del pou de Betlem, la pàtria 

enyorada. Mes el rei David, en adonar-se del perill a què s’han exposat els seus soldats, 

                                                 
1494 Miquel GAYÀ SITJAR: Epistolari de Miquel Ferrà a Maria Antònia Salvà  (Palma: Editorial Moll, 
1998), pàg. 70. 
1495 El poema Sed va aparèixer a les pàgines de la revista Mallorca, LXVI (25 d’agost de 1900), pàg. 
354-356. 
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vessa per terra en libació l’aigua cristal·lina del pou que li han ofert els tres guerrers 

lleials per aclamar la glòria de Déu que els ha preservat la vida de l’enemic.  

Bastit sobre el capítol 23 del Llibre Segon de Samuel,1496 Joan Alcover recrea 

aquest passatge bíblic, que s’incriu dins el cicle del rei David, amb més gran efusió 

lírica i emotiva que el text bíblic, com acostumava a fer en cadascun dels poemes. 

Aquest passatge se situa després de l’extinció del rei Saül i de la seva nissaga i després 

de les noves guerres que es creuaren entre Israel i els filisteus. David, però, que tenia 

Déu al seu favor, obtingué nombroses victòries i, amb el triomf a la mà, entonà un 

càntic per agrair a Javhè la seva fortalesa, que en cada cas l’havia salvat dels seus 

enemics i àdhuc de Saül.  

L’escenari bíblic del poema Set s’emmarca en una d’aquestes escaramusses, en 

un moment en què els filisteus es trobaven acampats en la vall de Rafaïm, a prop de 

Bet-Lèhem, mentre David descansava refugiat a la cova d’Odol·lam. El poema narratiu 

Set, format per setanta-quatre versos decasíl·labs i hexasíl·labs de rima blanca, és narrat 

a l’estil d’un relat èpic i consta de tres parts.  

El poema s’obre amb la presentació plàstica d’una escenografia desèrtica que 

situa l’escenari dels fets pels agres de la cova d’Odol·lam, on romanen David i els seus 

tres capitosts, i la vall de Rafaïm, on jeuen acampats els filisteus. Aquests darrers són la 

personificació del mal, segons el nom bíblic (“els fills de Belial”) amb què Joan Alcover 

els designa al poema. Aquesta primera part (v.1-18) segueix amb l’expressió del desig 

abrusat de David de beure un glop d’aigua betlemita, perquè la nit de calor 

abassegadora li havia despertat la set i l’enyorança de beure aigua fresca de la pàtria. 

Aquesta imatge de l’aigua anhelada havia deixondit segons Joan Alcover el record 

de la pàtria i de la infantesa perdudes en l’ànima de David. Perquè el nostre poeta, que 

s’abellia d’evocar el paradís perdut de la seva infantesa (que canta a El retrato, El ciprés 

de mi huerto, La relíquia, La Serra...), ara projectava aquest sentiment de nostàlgia en 

la figura de David que recorda l’aigua que bevia al peu de la cisterna quan era infant, on 

tantes vegades havia fet sonar en eco la seva veu. Submergit en les aigües del seu 

passat, el poeta afegia aquest detall de la seva infantesa de guaitar per la boca del pou 

i de sentir  retrunyir la pròpia veu i l’atribuïa a David. Un fet que, evidentment, no 

apareix en el text bíblic: 

 
“A l’altra banda, Betlehem, captiva, 

                                                 
1496 II Samuel 23:13-17. 
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mostra sos murs i torres coronats 
pels arquers enemics; i la cisterna, 

  vora l’antic portal, 
obre encara son coll hospitalari, 
on David, abocant-s’hi, féu sonar 
 en l’eco, tantes voltes, 

la seva veu d’infant. 
 

David té set, i de la fresca gola 
se’n recorda, febrós i desvetllat. 
–Oh! qui em dugués de l’aigua betlemita 
 un glop refrigerant!–”   (PC, 317) 

 

El nostre poeta a la segona part del poema (v. 19-46) segueix la gesta dels tres 

soldats capitosts (Eleazer, Sema i Jesban), que, havent escoltat dels llavis assedegats de 

David l’anhel de beure aigua de la cisterna de la pàtria enyorada, s’encaminen de pressa 

i amb gran valentia pel cor de la nit “i entremig de les tendes enemigues / travessen tot 

el camp” fins arribar a la cisterna de l’entrada de Betlem, on estava situada. Aquí, en 

contra del text bíblic, la mirada del poeta se centra en el grapat d’emocions i sensacions 

de perills que els tres herois perceben entre les tendes enemigues dels filisteus (com els 

reflexos de les legions filistees, el baf de xafagor de les multituds que jeuen, el sord 

rosec de bèsties rumiants i les veus d’alerta que retrunyen a prop seu). Així, el poeta, 

amb la mirada immersa en l’escenari dels fets, descriu com a gest heroic el moment en 

què els tres capitots, en descobrir tres soldats filisteus, que dormen vora de la cisterna, 

se senten abrivats de coratge i, un per un, els degollen a sang freda per tal de poder 

pouar l’aigua betlemita i dur-ne a David: 

 
“A la cisterna arriben. 
Jauen a la vorera tres soldats: 
l’un de sobines dorm; l’altre somnia 
 amb somrienta faç; 

  l’altre, com inquiet, remuga i palpa 
el puny de son acer desembeinat. 
 
Diu Sema: –Tres per tres.– I, els que dormien, 
sens dir un mot finaren degollats; 
i els hèroes de David l’aigua pouaren, 

  i ompliren l’elm brillant.”   (PC, 318) 
 

Amb l’elm ple d’aigua els tres herois reprenen “la via temerària” enmig d’una 

pluja de dards fins al campament de David perquè pugui satisfer el seu desig i la seva 

set. La valentia que el nostre poeta atorga a l’espasa d’aquests tres herois que, un a un, 

degollen els tres filisteus adormits vora la cisterna no apareix al text bíblic. Aquesta 

gesta és una creació literària de Joan Alcover, que més que tenir la categoria d’heroïcitat 
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esdevé als nostres ulls un gest reprovable i embolcalla d’intriga i de tensió el relat. 

També Joan Alcover, contràriament a La Bíblia, deixa fluir les ales de la seva creació 

fantasiosa en l’escena que recrea el moment de la fugida dels tres valents quan retornen 

amb l’elm ple d’aigua enmig d’una pluja de dards. 

En aquesta tercera i última part (v. 47-74), davant “la presència de llur cabdill 

reial”, el poeta narrador (extradiegètic-heterodiegètic), com si contemplàs l’escena, viu 

l’emoció dels fets i s’exclama de viva veu com si fos el rei David qui lloàs la protecció 

divina (“Grat sia a Déu!...”), quan veu arribar els seus soldats tan sans com havien 

partit, perquè llavors se sent alliberat del temor d’haver-los perdut. Però, corprès per la 

tensió emotiva dels fets, dels perills vençuts, el poeta narrador introdueix el discurs del 

rei David, quan aquests soldats valents li lliuren l’elm ple d’aigua. Llavors, conscient 

dels perills a què ha exposat els seus homes per haver manifestat un desig ingenu, que, 

per a ells, ha esdevingut una ordre, David lamenta el moment en què l’expressà: 

 
“I els respongué David, i l’elm prenia 
 com un calze sagrat: 
 
–Un vil desig he descobert, i em pesa 
 no haver sabut callar; 

  jo exposí les columnes de mon regne, 
la vida preciosa dels més braus, 
a l’odi d’eixa turba incircumcisa 
 que us vetlla famejant.”   (PC, 319) 

  

Així, el poeta narrador capta en primer pla el cor de David, que es lamenta, amb 

gran pesar, en una mena de monòleg (v. 53-70), d’haver manifestat aquest desig que ha 

posat en perill la vida dels seus capitans lleials. Amb gest d’humil equanimitat, David es 

nega a beure d’aquesta aigua que, al seu parer, tendria gust de la sang no vessada dels 

tres valents i, per consideració als seus súbdits que pateixen set, ofereix l’aigua anhelada 

com a ofrena pacífica a Javhè per haver protegit la vida d’aquestes tres soldats lleials:  

 

 
 “Glòria al Senyor, que en salvament us torna! 
Anc que la set cruiés mon paladar 

  com una febre d’ossos, 
no beuria de l’aigua que em donau. 
 També té set mon poble. 
Per què jo sol mon llavi refrescar 
en el rou transparent? Hi trobaria 

  sabor de vostra sang.– 
 
Així digué el cabdill, i tots callaren. 
Girà els ulls de vident cap al cel clar, 
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i, en ofrena pacífica, per terra 
 l’aigua de l’elm vessà.”   (PC, 320) 

 

Joan Alcover culminava aquesta estampa de l’Antic Testament amb l’oració del 

rei David que, amb els ulls i les mans aixecats al cel, vessa l’aigua anhelada en libació 

sobre la terra com a ofrena a Javhè en acció de gràcies.  

  El nostre poeta, que havia partit del capítol 23 del Segon Llibre de Samuel, 

emportat per la ficció literària dels fets històrics, anava molt més enllà que la narració 

bíblica, segons podem constatar en aquests versicles: 

 
“Tres [Isbaal, Eleazar i Sammà, que eren dels principals herois] d’entre els trenta van baixar al 

començament de la sega on era David, a la cova d’Odol·lam, mentre l’estol de filisteus 
acampava a la vall de Rafaïm. David es trobava llavors en aquell refugi fortificat, i a Bet-Lèhem 
hi havia una guarnició dels filisteus. David [que enyorava la bona aigua] va expressar aquest 
desig: 

–Oh, si pogués beure aigua de la cisterna que hi ha a Bet-Lèhem, prop de la porta! (de 
l’entrada). 

Amb això, els tres valents penetraren al camp dels filisteus, pouaren aigua de la cisterna que hi 
ha a prop de la porta i se l’emportaren per oferir-la a David. Però ell no en va voler beure, sinó 
que la vessà a Javhè en libació, dient: 

–Javhè em guardi de beure-la! Fóra com beure la sang d’aquests homes que han arriscat les 
seves vides. 

David no en va voler beure. Això van fer aquells tres valents.”1497 
 

 
RESFA  
 

Joan Alcover, seduït per la fortalesa i per la saviesa del rei David, seguí de prop 

les seves passes: l’hem vist lluitar contra els filisteus i fugir de les armes de Saül, salvat 

per la seva filla Micol; l’hem trobat pel desert de Faran, a prop del Carmel, implorant un 

poc de caritat, que li atorgaren les mans prudents d’Abigaïl, la dona de Nabal; i l’hem 

seguit pels agres de la cova d’Odollam (o Odol·lam) a Set. 

Amb l’esperit amarat de serena vigoria, vers el 1915 el nostre poeta es deturà 

davant el gest desolat de Resfa, personatge amb el qual compartí la tragèdia d’una vida 

esqueixada per la mort dels fills. Aquesta vegada, el poeta mullà la seva ploma en el 

tinter del Segon Llibre de Samuel, que té com a rerefons l’ascens de David al poder de 

Judà i d’Israel, després de la desaparició de Saül, mort en combat juntament amb el seu 

fill Jonatàs, en la guerra que s’esdevingué entre la casa de Saül i la casa de David.  

Inspirat en el passatge del capítol 21 de l’apèndix del Segon Llibre de Samuel 

(21, 1-14), que narra l’eclipsi de la família de Saül, Joan Alcover se centra en el dolor 

                                                 
1497 Segon Llibre de Samuel, 23: 13-17. 
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de Resfa o Rispà, la filla d’Aià, que fou concubina del rei Saül, amb el qual va tenir dos 

fills, Armoní i Mefibóixet.1498  

El poeta deixa enrere el gest aspre i altiu de Micol i el posat astut i humil 

d’Abigaïl per fixar l’atenció en la tragèdia humana de Resfa i ens situa en un dels 

moments més dolorosos del regnat de David,1499 que succeí a Saül, quan aquest va 

perdre la confiança de Déu. La Resfa de Joan Alcover s’ambienta en el moment 

dramàtic que viu tot el poble d’Israel, assotat per la fam produïda per una sequera, que 

feia tres anys que durava. Segons el text bíblic, Déu havia castigat el seu poble per la 

violència que el rei Saül havia exercit contra els amorreus, que habitaven les terres de 

Canaan abans que hi arribàs el poble d’Israel. Saül, recelós dels gabaonites poble 

situat en aquestes contrades, al nord de Jerusalem , intentà exterminar aquest poble. 

David, que llavors era rei, s’afanyà per saber la causa d’aquesta sequera, perquè volia 

salvar Israel del fuet de la fam i de la set, provocades per la ira divina i pel clam dels 

gabaonites ofesos. Delerós de retornar-los la confiança, després d’haver consultat 

l’oracle de Déu, David els oferí satisfer la seva venjança. Els gabaonites elegiren la mort 

de set descendents del rei Saül, entre els quals hi havia els dos fills de Resfa i els cinc de 

Merab, la filla major de Saül. Així, la sang vessada dels gabaonites per l’espasa i pel 

furor de Saül fou venjada i tot el seu pes recaigué de manera implacable en els seus 

descendents innocents: dos fills i cinc néts.  

El poeta narrador encetava el drama de Resfa amb to solemne i ho feia a l’estil 

de les grans tragèdies de Shakespeare sobre el canemàs de setanta-dos versos 

alexandrins (de gran tradició en la literatura catalana de Ramon Llull ençà fins als 

poetes del segle XX), cesurats en dos hemistiquis de sis síl·labes cadascun, que rimen en 

apariats.  

El poema, com un retaule fotogràfic, presenta sis moments o seqüències 

d’aquesta història tràgica: el primer mostra la situació de sequera a tot Israel (v. 1-13); 

el segon moment perfila la tribulació de David que consulta l’oracle del Senyor (v. 14-

                                                 
1498 Algunes Bíblies donen el nom de Mefibóixet, referit tant al fill de Saül i de Resfa, com al fill de 
Jonatan i nét de Saül, i en algunes apareix amb el nom de Meribaal.   
1499 David: Déu va rebutjar Saül com a rei d’Israel perquè havia refusat la seva paraula, per la qual cosa 
Jahvé va enviar Samuel a Betlem. Samuel arribà a la casa de Jessè, entre els fills del qual escollí per 
voluntat divina David, el més petit dels fills. Samuel l’ungeix per ordre del Senyor. Un cop més es 
repeteix la idea que la fidelitat del rei a la voluntat de Déu és necessària perquè es mantingui la seva 
dinastia. La personalitat de David s’ajustava al perfil d’un rei savi. Era delicat i cultivat en les arts de la 
música i de la poesia i, davant la força, vencia per la intel·ligència. Posteriorment, esdevingué gendre del 
rei Saül, el qual intentà matar-lo però no ho va aconseguir perquè estava beneït per Déu. Finalment, amb 
la mort de Saül a la batalla de Gelboè David fou proclamat rei d’Israel. 
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22); el tercer ressegueix la consulta que David, empès per Déu, féu als ministres de 

Gabaó (v. 23-30); en el quart la ploma del poeta mostra el posat submís del rei David, 

que accepta la voluntat del poble ofès i repassa la nissaga de Saül, i presenta Resfa per 

primera vegada (v. 31-45); en la cinquena seqüència narra l’arrest i l’execució de les set 

víctimes en expiació dels crims de Saül (v. 46-58); i culmina amb el plany de Refa al 

peu de les forques dels seus fills a la sisena part (v. 59-72). 

La ploma del poeta obria l’escenari amb un lament breu i contundent, de queixa 

atribolada, per mostrar els sentiments d’impotència que sent el rei David davant la 

situació extrema que viu el seu poble. Es queixa de la profunda sequera que pateixen les 

terres de Palestina i provoca el desconhort i els gemecs de la gent més pobra (v. 1-13). 

La ploma del poeta narrador perfila amb mirada corpresa un paisatge desolador, que 

agonitza sota el flagell de la fam i de la set. I, amb un traç d’humana compassió, sentim 

el clam pietós del nostre poeta que tot just insinua la crueltat insensible i despietada del 

cel que, sorda “com el metall brunyida”, no escolta les pregàries “de la morenta família 

d’Israel”. Enmig d’aquest desconcert, el nostre poeta mostra com el rei David, apesarat i 

consirós, demana consell al sacerdot per mirar de trobar la solució d’aquest malastre: 

 
“No plou; i el rei demana consell al sacerdot. 
Anys fa que Palestina, minvant, sota l’assot 
de la secor, gemega. La terra se despulla; 
són esquelets els arbres desnús de fruit i fulla; 

  si el ric menja pa d’ordi, pels pobres no n’hi ha; 
la fam els crims engendra; se mor el bestiar; 
les mares llet no tenen; badallen en llurs braços 
els nins; cauen els homes extenuats i lassos; 
i els ulls de la morenta família d’Israel 

  esguarden, llagrimosos, eixa blavor cruel, 
a les pregàries sorda, com el metall brunyida; 
i si un instant l’entela un poc de boira humida, 
de sobte l’arregussa un vent abrusador.”  (PC, 325) 

 

Amb l’anàfora “No plou” el nostre poeta reprèn a la segona estrofa del poema 

(v. 14-26) la inquietud del rei David, que, en no trobar la solució per salvar el seu poble 

de la set i de la fam, decideix consultar l’oracle del Senyor, el qual respon de forma 

immediata a la seva queixa tot assenyalant el clam de Gabaó, com a causa de la sequera. 

Aquest poble, situat al nord de Jerusalem, ferit pels ultratges de Saül, que havia intentat 

exterminar-lo, implorava al cel venjança contra l’antic rei d’Israel i contra la seva 

família: 

 
“–És Gabaó qui clama; 

és Gabaó ferida que amb sos udols inflama 
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la ira del cel. Caigueren Saül i Jonatàs;1500 
no basta que els cadàvers no dormin en llur vas 
i els enemics pengessin al temple l’armadura 
dels hèroes morts; no basta que fossin vil pastura 
de bèsties carnisseres, per expiació 
del crim reial... Consulta els vells de Gabaó.”  (PC, 325) 

 

Joan Alcover al·ludeix a la mort de Jonatàs, fill de Saül, que morí amb el seu 

pare en el camp de la batalla de Guilboa, quan els filisteus atacaren els israelites.1501 La 

Bíblia relata que, com a conseqüència d’aquestes morts, David escriu una complanta per 

a Saül i per al seu fill Jonatàs, on lamenta la pèrdua d’aquests dos guerrers amics.1502 

Però la mirada de Joan Alcover se centra en el drama que viu el poble d’Israel perquè 

l’ha de portar fins a la tragèdia de Resfa com a mare, a qui prenen la vida dels dos fills 

concebuts de la sement de Saül, per pagar l’ofensa dels gabaonites. 

 La ploma del nostre poeta recull de manera breu la sentència de l’oracle, que es 

manifesta contundent a la petició de David: la mort de Saül i la del seu fill Jonatàs i 

l’exposició dels seus cossos insepults per a vil pastura de les bèsties no fou suficient per 

a l’expiació del seu crim ni per aplacar la set de venjança dels gabaonites, que clamen 

justícia al cel. La paraula de Déu remet David als savis de Gabaó per obtenir el seu 

perdó i alhora ablanir la ira del cel. Escoltat l’oracle diví, David interroga els ministres 

de Gabaó com si fossin els membres d’un poder sinistre.  

Mes, la mà del nostre poeta, que s’abellia d’endinsar-se en el cor dels 

personatges que retrata, mostra en els primers versos de la quarta part (v. 31-32) com el 

front del rei David s’abat submís i, amb gran dolor, accepta la voluntat dels ministres de 

la ciutat ofesa, que li demanen la sang de set membres de la família de Saül. El número 

set en la tradició hebrea era un número clau, que es corresponia als set dies de la 

Creació i als set braços del Canelobre. Així les set víctimes expressaven de forma 

simbòlica la venjança completa d’un poble assedegat de sang que clama per expiar els 

malastres que Saül infringí en la gent de les seves terres.  

La ploma del nostre poeta es complau a resseguir el pensament consirós del rei 

David, que, amb gran pesar, es veu obligat a haver de comptar les branques del tronc de 

Saül per aconseguir les set víctimes que els prohoms de Gabaó demanen en expiació 

dels crims. Joan Alcover s’endinsa per l’ànima atribolada de David, que s’afanya per 
                                                 
1500 Jonatàs: Fill de Saül, que mor juntament amb el seu pare a la batalla de Guilboa, en la qual els 
filisteus ataquen els israelites. Com a conseqüència d’aquestes morts, David escriu una complanta per a 
Saül i Jonatan, on lamenta la pèrdua d’aquests dos guerrers amics. 
1501 Segon Llibre de Samuel, 1: 1 
1502 Segon Llibre de Samuel, 1: 1-27. 
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resoldre el problema de la sequera, i ens mostra com el seu pensament s’esqueixa en el 

gest abatut del seu front davant el sacrifici de les set víctimes que ha de lliurar per 

apaivagar el clam empedreït del cel i de la gent de Gabaó: 

 
“A la presència seva David crida els ministres 
de la ciutat, i els parla com a poders sinistres. 

  –Què voleu, doncs, per vostre perdó? Quin preu serà 
que d’Israel decanti l’assot de Jehovà? 
 
–No volem, no, –responen– l’or i l’argent per paga; 
no volem, no, que es mori de fam vostra nissaga. 
Set fills de la família del rei Saül volem: 

  en nom de Déu, entrega’ls, i els sacrificarem.”  (PC, 326) 
     

Davant aquest mateix escenari, pres per un sentiment de devastació, La Bíblia es 

mostra més parca en detalls que la ploma lírica i dramàtica de Joan Alcover. Aquest 

retrata amb delicada cura el sofriment d’una població i, en canvi, obvia el temps que 

dura el flagell de la sequera, cosa que La Bíblia assenyala de manera precisa i exacta. 

Perquè, a Joan Alcover, li interessa part damunt de tot el sentiment de l’home. La 

narració bíblica, tot prescindint del patiment humà, sempre més interessada en la mirada 

de Déu i l’actitud del seu poble, ens introdueix gairebé in media res en el moment en 

què el rei David consulta el Déu d’Israel, que de seguida descarrega la culpa sobre el rei 

Saül i la seva família. El narrador bíblic ens evoca els fets de manera més nua que la 

ploma de Joan Alcover i la sentència del rei David se’ns presenta guiada per la raó, 

desprovista de qualsevol sentiment. Es tracta d’una actitud més freda que la que 

traspuen dels versos de Joan Alcover: 

 
“En temps de David hi hagué una fam que va durar tres anys seguits. David va consultar el 

Senyor i aquest li respongué: 
–Això succeeix per culpa de Saül i de la seva família, per la sang vessada quan va fer morir els 

gabaonites. 
Llavors el rei va convocar els gabaonites. Els gabaonites no eren d’origen israelita, sinó una 

resta d’amorreus. Els israelites els havien jurat la pau, però Saül, en un excés de zel per Israel i 
Judà, havia intentat d’exterminar-los. David, doncs, els va preguntar: 

–Què puc fer per vosaltres? Com puc reparar el que heu sofert, perquè vulgueu beneir l’heretat 
del Senyor? 

Els gabaonites li respongueren: 
–No exigim plata ni or de la família de Saül, ni volem que mori ningú d’Israel. 
David va afirmar: 
–Faré el que vosaltres digueu. 
Ells van dir al rei: 
–Un home va intentar fer-nos desaparèixer. Es pensava que ens hauria exterminat i engegat del 

territori d’Israel. Que ens donin set homes descendents seus i els penjarem davant el Senyor, a 
Guibà de Saül, elegit del Senyor. 

El rei va dir: 
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–Us els donaré.”1503 
 

Així, de manera seca i lacònica responia el rei David de La Bíblia, mentre que el 

David sorgit de Joan Alcover es mostrà més humà, car reflecteix el trasbals que li ha 

causat aquesta petició. Tot seguint la narració bíblica, el poeta narrador enfoca de prop 

la voluntat decidida del rei David, que repassa, un a un, els descendents de Saül (v. 31-

45). Del sacrifici, aparta Micol, l’esposa, la filla de Saül, que havia guanyat amb cent 

prepucis de filisteus, més tard refusada pel seu gest aspriu, i el coix Mefibóixet, fill de 

Jonatàs i nét de Saül.1504 Però retén els cinc fills que Merob, l’altra filla de Saül, havia 

donat a Adriel, i els dos fills que Resfa havia tengut amb Saül, la pobra mare que els 

guardava gelosament. Així el poeta narrador començava a enfocar el nucli central del 

poema, la tragèdia de Resfa, que dóna nom al poema: ens dibuixa el perfil isolat i el gest 

humil de la concubina de Saül, que viu tranquil·la i confiada en un racó del regne, 

aferrada als seus fills, als seus records i a les seves llàgrimes. Els versos de Joan 

Alcover perfilaven el moment en què David inclina el cap submís a la sentència dels 

vells ministres de Gabaó i tria cadascuna de les víctimes que han d’expiar les culpes de 

Saül: 

 
“David el front inclina, sumís a la sentència, 
i considera l’arbre d’aquella descendència, 
i els brots repassa i compta per escollir-ne set; 
mes a Micol aparta, i al coix Mifibosset. 

 
 Merob, princesa i filla del rei Saül, fou mare 

de cinc infants; i Resfa, dona vivent encara 
de les que compartiren el llit reial, n’hagué 

dos fills, tendra semblança del mort a Gelboé.1505 
Resfa, la concubina, servava, com a restes 

  de boires esqueixades dels jorns de les tempestes, 
records, melancolies, besllums de sang i or, 
flotant sobre l’abisme de llàgrimes del cor, 
on ja l’esglai no vessa cap nova torrentada. 
A un raconet del regne vivia confiada 

 que els fills de ses entranyes no li pendrà ningú...”  (PC, 326) 
 

El nostre poeta enfila la cinquena seqüència (v. 46-58), que narra l’arrest i 

l’execució de les set víctimes en expiació dels crims de Saül, amb la mirada adolorida 

quan l’escamot del rei David es presenta a casa de Resfa per acomplir l’ordre reial. 

                                                 
1503 Segon Llibre de Samuel, 21: 1-6. 
1504 “Jonatan, fill de Saül, havia tingut un fill que s’havia esguerrat dels dos peus. Tenia cinc anys quan 
va arribar de Jizreel la notícia de la mort de Saül i de Jonatan; la seva dida el va agafar i va fugir; però 
amb les presses d’escapar-se, l’infant va caure i quedà coix. Es deia Mefibóixet.” Segon Llibre de Samuel, 
4: 4. 
1505 El poeta fa referència a la mort de Saül en la multanya de Guilboa (Segon Llibre de Samuel, 1: 1-6). 
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Immers en el cor desesperat de Resfa, que el poeta compara al de  “la lleona a qui els 

cadells arranquen”,  Joan Alcover ens condueix fins a Jerusalem rere les passes 

atribolades d’aquesta mare, que, atònita, veu com s’enduen els seus dos fills presoners 

sense cap raó que ho justifiqui, perquè els soldats s’havien tancat en silenci sense donar-

li cap explicació. El poeta fa seva l’angoixa que abrusa l’ànima de Resfa i s’exclama de 

pena pel dolor que encara ha de patir: 

 
“I un escamot de llances arriba i se’ls endú. 
L’orde del rei compleixen, i en el silenci es tanquen; 
i ella, com la lleona a qui els cadells arranquen, 
els va seguint darrera fins a Jerusalem. 

                         Tant que ha sofrit, i encara no sap el dol suprem!”  (PC, 327) 
 

 En una mena d’increscendo de tensió emotiva punyent el poeta va teixint en 

aquesta cinquena seqüència (v. 51-59 ) la tragèdia d’aquesta dona que veu morir els 

seus dos fills al peu de la muntanya de Gabaa, penjats en la forca, juntament amb els 

cinc fills de Merob, tot just el rei David els ha lliurat als gabaonites perquè siguin 

executats davant la presència de tot el poble. Com si fos una escena real, de pinzellades 

modernistes a l’estil de la pintura Garrot vil de Ramon Casas o del relat Dia de 

sentència de Raimon Casellas a Les multituds, Joan Alcover ens descriu amb dolorosa 

precisió com pengen de les set forques els set minyons ajusticiats i com “en terra gira 

l’ombra dels innocents suspesos”, que han de restar fins que la pluja amari d’aigua els 

camps abrusats d’eixutor:  

 
“David els fills de Resfa i de Merob entrega; 
i el dia dels suplicis el poble se congrega 
per veure les set forques alçades a Gabaa; 
els set minyons penjaren a l’hora del sol clar; 

  i en terra gira l’ombra dels innocents suspesos, 
i ve la nit, brufada de llumenars encesos, 
i resten els cadàvers i restaran penjats 
fins que la pluja banyi els camps assedegats.” (PC, 327) 
 

Joan Alcover ja havia dibuixat una escena dolorosa semblant al poema El 

vianant, de Cap al tard, quan dins la Serra albira a la llunyania de la ciutat un patíbul 

enmig d’un formiguer de gent, com una taca dins la blanca puritat i comprèn que és 

l’home l’únic que envileix la terra.  

En aquesta escena colpidora de Resfa, la mà del poeta, que encara sentia oberta 

la ferida per la mort dels seus fills, féu sonar la seva lira com un tornaveu del seu dolor 

més íntim. Perquè el seu esperit, corprès per un mateix sentiment, corre al costat 

d’aquesta mare desolada per eixugar-li les llàgrimes (com havia fet amb el general Nogi 
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al poema El vencedor de Port Arthur) i acaronar-li el dolor per la mateixa dissort. Així 

el nostre poeta, en una mena de clímax emotiu per aquests ritmes punyents (v. 59-72), 

s’afanya per acompanyar el plany dolorós de Resfa, que, “de sac vestida”, roman 

immòbil al peu de la muntanya de Gabaa.  

El traç profund d’aquests versos, que vibren solemnes com les notes d’un 

rèquiem, mostra la mirada esglaiada del poeta, que com havia expressat a l’elegia 

Dol no se’n sap anar d’aquest terrible mirador, perquè se sent atret pel gest heroic de 

Resfa, la concubina del rei Saül, que, amb els ulls “terriblement eixuts”, vetlla els 

cossos insepults d’aquests “fills de ses entranyes” i “d’un feble tronc armada” els 

protegeix de la voracitat de les bèsties carronyeres. Però les feres i els xacals reculen 

espantats “davant els ulls de Resfa, oberts com a fanals”, ens diu la veu corpresa del 

poeta, que descriu aquestes imatges de màxima intensitat plàstica amb la ploma 

tremolosa d’emoció i de llàgrimes. Aquesta imatge dels ulls esfereïts de Resfa que 

espanten les aus salvatges dels cossos dels seus fills recorda el passatge de Poder d’una 

mare, de Miquel Costa, el moment en què la mirada enfurida de la mare s’imposa a la 

pantera que li disputa l’infant de les seves entranyes i l’animal temut es retira esglaiat 

pel furor que vessa dels ulls de la mare. D’altra banda, el gest de Resfa que vetlla davant 

els cossos insepults dels seus fills ens evoca la figura d’Antígona, que amb el mateix 

gest heroic defensà de les bèsties salvatges el cadàver del seu germà Polinices, 

sentenciat per Creont a romandre insepult per a vil pastura de les aus carnisseres, acusat 

de traïció contra la ciutat de Tebes. 

I en aquest afany de conservar els cossos estimats, sentim tal com el poeta 

descriu l’escena la mirada esglaiada de Resfa, que es manté impertèrrita fins que cau 

esmorteïda al peu de les forques, banyada per la pluja, que el cel, compadit, envia sobre 

les terres assedegades d’Israel i purifica la sang vessada per Saül en aquests fills de 

Resfa. Inundada amb la pluja del cel, el cor esqueixat de Resfa s’ofegava amb les seves 

llàgrimes mentre el seu dolor tronava virulent com un llamp en “les altes solituds” de 

les seves entranyes. Joan Alcover feia seu el dol suprem d’aquesta mare, car com ella 

havia patit la fúria del llamp sobre la seva soca mig partida, com ella havia sentit les 

ferides obertes en l’esqueix del seu si i com ella havia plorat amargament ran de la fossa 

dels fills Pere i Teresa, d’on com un arbre havia begut tota la saba. Així, amb aquesta 

pinzellada impressionista, el poeta ens descriu aquesta escena colpidora d’aflicció i de 

llàgrimes eixutes i ens mostra la solitud de Resfa enmig d’un mar immes de dolor: 
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“Llavors, de sac vestida, Resfa, la pobra mare, 
  al peu d’aquelles forques els seus fillets empara. 

D’un feble tronc armada contra enemics ocults, 
defensa de les feres els cossos insepults. 
No es mou ni pipelleja, ni amolla el pal que porta; 
i si les bèsties vénen al baf de la carn morta, 

  fugen les aus salvatges, reculen els xacals, 
davant els ulls de Resfa, oberts com a fanals. 
No hi ha, dins els reialmes obscurs de la feresa, 
monstres que resisteixin el dol i la fixesa 
dels ulls d’aquella mare, terriblement eixuts.” (PC, 327) 

 
Vegem com, encara que Joan Alcover segueix pas a pas el text bíblic, aquest és 

més sintètic i despullat de qualsevol expressió emotiva, perquè el que interessa a La 

Bíblia és la narració dels fets i deixar constància del càstig exemplar: 

 
     “El rei va estalviar Mefibóixet, fill de Jonatan, fill de Saül, per raó del jurament fet en nom 
del Senyor que hi havia entre David i Jonatan, fill de Saül. Però va fer agafar els dos fills que 
Rispà, Filla d’Aià, havia donat a Saül, o sigui Armoní i Mefibóixet, i els cinc fills que Merab, 
filla de Saül, havia donat a Adriel, fill de Barzil·lai de Meholà, i els va donar als gabaonites, que 
els penjaren a la muntanya, davant el Senyor. Tots set van morir plegats. Els van executar els 
primers dies de la sega, quan començaven la collita de l’ordi. Rispà, filla d’Aià, va agafar un sac, 
el va estendre damunt la roca i es va quedar vora els cadàvers, des del començament de la collita 
de l’ordi fins que l’aigua del cel va caure damunt aquelles despulles; i no va deixar que els 

ocellots s’hi acostassin de dia ni les bèsties salvatges de nit.”1506 
 

Així, satisfet el clam dels gabaonites i calmada la ira del cel amb la mort dels set 

descendents innocents de Saül, arribaren les fosques nuvolades i a l’instant començaren 

a vessar una onada d’aigua sobre la terra eixuta d’Israel i sobre el cor desolat de Resfa 

als tres darrers versos del poema (v. 70-73), que culmina amb gran força emotiva i 

solemnitat majestuosa: 

 
  “Pels quatre vents, llavores, la nuvolada puja: 

Resfa caigué esmortida, i la inundà la pluja, 
i fondament tronaren les altes solituds.”   (PC, 328) 

 

A Resfa Joan Alcover ens mostra que sentia la poesia com un arbre de poderoses 

arrels que li permetia reflexionar sobre la vida i esplaiar el seu cor, atès que per al nostre 

poeta l’art “té els fonaments en la inconsciència”, segons havia dit a Humanització de 

l’art. 

Amb els versos de Resfa Joan Alcover no solament enllaçava amb la temàtica 

elegíaca de la tragèdia personal, recreada a les Elegies de Cap al tard, sinó que també el 

seu cant adolorit sonava amb la seva mateixa profunditat emotiva i la intensitat musical 

                                                 
1506 Segon Llibre de Samuel, 21: 7-10. 
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que havia caracteritzat la seva lira, segons observà Josep M. Capdevila a les pàgines de 

La Veu de Catalunya: 

 
“Però on Joan Alcover pot esplaiar més el comentari suggestiu, on posa més ample 

acompanyament musical a la brevetat de la narració bíblica, és en el poema Resfa, retorn bellíssim 
al tema de les Elegies. [...] És un d’aquells sentiments fonamentals en l’home: l’amor de la sang, 
que palpita en les Elegies com en el poema Resfa. I la profunda harmonia, l’equilibri de la poesia 
de Joan Alcover, no ve d’una minva volguda dels propis sentiments, que moltes vegades, més que 
equilibri, seria insensibilitat, sinó de l’ordenació dels propis sentiments de manera que solament 
vibrin amb força aquells que són fonamentalment humans, aquells que poden tenir una màxima 
expansió no rompent ni l’ordre de la terra ni l’ordre del cel, aquells que són beneïts per Déu i pels 

homes.”1507 
 

Joan Alcover envià aquesta composició bíblica a Francesc Matheu per a 

Il·lustració Catalana, que la reproduí en les seves pàgines. Resfa publicat a Il·lustració 

Catalana el 3 d’octubre de 1915.1508 El 8 d’octubre de 1915 Francesc Matheu, des de 

Santa Coloma de Farnès, agraïa a Joan Alcover el poema Resfa que li havia enviat feia 

poc i que probablement ja devia haver vist publicat a les pàgines d’Ilustració Catalana. 

Complagut amb la lectura de Resfa, que qualificava de bella, l’impulsava a escriure’n 

d’altres: 

 
“Molt estimat amic: trobant-me fora de Barcelona rebí la vostra hermosa poesia que suposo 

haureu vist ja publicada i per qual obsequi us estic molt agraït. Que no sia l’última i que no es 

faça esperar la següent.”1509   
 

El 12 d’octubre de 1915 Joan Alcover contestava a Francesc Matheu que ja 

havia rebut “el número de la ‘Ilustració’ ont fou publicada Respha” i celebrava “que li 

semblés bé.”1510  

Quan Antoni Rubió i Lluch llegí Resfa per primera vegada a les pàgines 

d’Ilustració Catalana, quedà impressionat per la força emotiva d’aquests versos, perquè 

Joan Alcover havia tornat a tensar les cordes de la seva lira amb el foc del seu dolor i de 

la seva enyorança. La guspira del seu amor de pare havia pres encesa en el perfil 

psicològic i en el gest d’aquesta figura bíblica, dibuixat en una bella pinzellada plàstica. 

Així, l’erudit català que havia sentit vibrar el seu cor en llegir els versos de Resfa, a la 

qual qualificà de “superba narració bíblica”, l’11 d’octubre de 1915 s’afanyà a 

comunicar aquestes impressions a Joan Alcover: 

                                                 
1507 Josep M. CAPDEVILA: “Joan Alcover. VII. Els Proverbis”, op. cit. 
1508 Joan ALCOVER: “Respha”,  Ilustració Catalana, 643 (3 d’octubre 1915), pàg. 596. 
1509 [ARM-JA, 300]. 
1510 Carta de Joan Alcover del 12 d’octubre de 1915 a Francesc Matheu, inclosa dins Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 75. 
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“Me diu vostè que escriu poc i de tard en tard, perquè no té en lo que porta dintre una 

confiança extraordinària, i jo li contesto que vostè la pot tenir amb més motiu que molts i molts 
que tant sovint manifesten al públic lo que saben, lo que pensen i lo que senten. De poesies com 
la superba narració bíblica Resfa, que he llegit darrerament a la Ilustració Catalana, se 
n’escriuen poques avui en dia. Quina plasticitat de quadros! Quina sobrietat i vigor en 
l’expressió! Vostè és d’aquells elegits que en la vellesa han tornat a trobar el secret de la seva 

joventut espiritual.”1511 
 

  Joan Alcover, que vacil·lava davant el fet poètic de caire erudit o històric, com 

ho eren els poemes bíblics, se sentí dolçament afalagat i tranquil·litzat per aquestes 

paraules elogioses que venien d’un mestre com Antoni Rubió. Així li ho manifestà el 

nostre poeta en la carta del 10 de novembre de 1915: 

 
“Me complau moltíssim la bona impressió de la poesia Respha, que’m tremet. Com es escassa la 
meua preparació arqueològica per aquesta mena d’interpretacions poètiques, i he de suplir-la 
amb l’instint, no deixo de tenir, al treure-les a llum, una mica de por que’s desvaneix quan 
persones tan ben documentades i de gust tan fi com V. judiquen favorablement aquests 

assaigs.”1512 
 

 Anys més tard, el 1926, amb motiu de la mort de Joan Alcover, Llorenç Riber  

assenyalà que, dels Poemes bíblics de Joan Alcover, n’hi ha un que no podia llegir sense 

que la pell se li esborronàs: “És el que va sota el nom de Resfa, la muller repudiada de 

Saül, del qual tingué dos fills. Aquest poema té quelcom de grandesa verament 

shakespeariana, si tant és que no es poguessin mesurar amb Shakespeare els profetes 

d’Israel.”1513 Rere el gest d’aquesta mare desolada que, amb un garrot a la mà, corre 

sense alè d’una forca a l’altra forca per salvaguardar els cossos nus dels fills que els 

soldats han deixat penjats perquè siguin pastura dels xacals, Llorenç Riber hi veu el 

mateix suplici que el poeta patiria la nit del 6 de març de 1919, quan Gaietà moria a 

Barcelona i Maria a Mallorca, sense poder acompanyar-los tots dos alhora. Com en un 

fatídic preludi, el poeta s’havia avançat en el temps, impulsat pel record dolorós dels 

fills Teresa i Pere, perduts anys enrere. I Llorenç Riber, que havia assistit amb els olis 

sagrats de l’Extremunció Gaietà en els moments de l’agonia a Barcelona, no pogué 

evitar de relacionar amb Resfa aquesta nova tragèdia en què la Mort es tornava a batre 

sense pietat sobre el cor enrogit del poeta i d’un sol cop li arrabassava dos fills més. 

                                                 
1511 [ARM-JA, 417]. 
1512 Carta del 10 de novembre de 1915 de Joan Alcover a Antoni Rubió i Lluch. Dins Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 77-78. 
1513 Llorenç RIBER: “Entorn de la vida i de l’obra de Joan Alcover. IV i darrer”, op. cit. 
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Llorenç Riber, que ja coneixia la història de Joan Alcover, no pogué estar de relacionar 

en aquest discurs la nova tragèdia del nostre poeta amb la de Resfa:  

 
“Aquest suplici bíblic, Joan Alcover mateix el patí. Era una malaurada nit de març de l’any 

1919. Era una nit malaurada per a la qual són pàl·lides queixes d’Ovidi:  
 Cum subit illius tristissima noctis imago... 
Del record d’aquella nit encara el meu cor se n’endola i se me n’entelen els ulls. Mentre, assistit 

amb els auxilis espirituals que jo mateix vaig tenir el dolorós privilegi de donar-li, moria el seu fill 
major, ací a Barcelona; moria també al carrer de Sant Alons, de la mateixa malaltia, la seva filla 
única. El pobre pare, embogit de dolor, amb els ulls eixuts i lluents i amb el cor fet engrunes, amb 
la ment encesa com un llampec, anava d’un llit a l’altre llit com Resfa d’una forca a l’altra forca; 
demanava noves del fill morent i no podia abandonar l’espona de la filla moribunda. Les dues 
noves sinistres, la de la mort del fill que d’ací li comunicàvem, la de la mort de la filla que ens 
comunicaven de l’altra banda de la mar, es creuaren aquella mateixa nit, com dos corbs negres, 

sobre les aigües negres...”1514 
 
 
 EL GI�EBRÓ  
 

Al poema El ginebró Joan Alcover recrea el capítol 19 del Primer Llibre dels 

Reis, en què el profeta Elies es refugia al desert de l’Horeb per fugir de l’odi de la 

regina Jezabel, que no admetia la veu dissident dels profetes i els feia matar tots, perquè 

s’oposaven a la religió del seu déu Baal. Adormit a l’ombra d’un ginebró, Elies escolta 

les paraules de l’àngel de Déu que l’encoratja a seguir la lluita per fer complir la llei de 

Jahvè i desterrar la injustícia i la maldat. El ginebró, testimoni de la paraula vivificadora 

de l’àngel que retorna la força al profeta perseguit pels enemics, simbolitza la fortalesa i 

l’ànim que Joan Alcover vol transmetre a l’amic Antoni Maura, llavors apartat de la 

vida política. El poeta evocava els moments difícils que com ja hem vist al comentari 

del poema Abigaïl havien relegat Antoni Maura dels escenaris del poder. La seva 

derrota s’havia iniciat el 1909 arran dels fets de la Setmana Tràgica a Barcelona, que 

Maura reprimí amb gran duresa. Totes les veus, crispades pels fets sagnants, 

s’acarnissaren en contra de la figura del polític mallorquí, el qual hagué d’abandonar la 

presidència del govern l’octubre de 1909. A finals d’aquest any una part del Partit 

Conservador també qüestionà el lideratge de Maura i proposà Dato com a candidat per 

dirigir les regnes d’aquesta formació. Més tard, el 1912, Antoni Maura perdé el suport 

del rei Alfons XIII, amb el qual les divergències polítiques i personals es remuntaven de 

temps enrere. El rei, descontent, donà la presidència al comte de Romanones i vetà el 

que havia estat President del Govern. Com a conseqüència d’aquesta decisió reial, bona 

part de les faccions del Partit Conservador retiraren la confiança a Maura, que fins 

                                                 
1514 Ibídem. 
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aleshores l’havia liderat i n’havia estat l’ànima. L’octubre de 1913 el rei atorgà la 

presidència a Dato perquè formàs nou govern. Aleshores bona part del Partit 

Conservador tornà a negar el suport a Maura, excepte la gent de Mallorca i els bons 

amics que hi tenia, entre els quals hi havia Miquel dels Sants Oliver i els germans 

Alcover. Malgrat tot, l’antic líder mallorquí havia anunciat que es retirava de l’escenari 

polític. 

Amb aquest rerefons històric i amb aquest marc polític Joan Alcover va bastir El 

ginebró, format per seixanta-set versos decasíl·labs amb tres hexasíl·labs: l’arbre mític, 

on es refugià el profeta Elies quan fugia de les armes de la reina Jezabel, es converteix 

en el símbol de la fortitud que Joan Alcover vol transmetre al seu amic, el líder caigut, a 

l’Endreça a Antoni Maura, una mena de sonet de catorze versos decasíl·labs excepte 

un hexasíl·lab, amb la qual tanca el poema El ginebró. En total podríem dir que el 

poema abasta setanta-cinc versos decasíl·labs i sis hexasíl·labs, que rimen en consonant 

amb una disposició encadenada la majoria de les vegades, creuada unes altres i amb 

algun apariat. Estructurat en aquestes dues parts ben delimitades com a dos eixos 

diferents (El ginebró de seixanta-set versos i l’Endreça a �’Antoni Maura de catorze), 

el poema El ginebró s’obria in media res amb una llarga interrogativa retòrica, que 

enfila el retrat de l’heroi bíblic que albiram córrer com una fera amb un tronc a la mà 

pel desert de l’Horeb, tot defugint dels seus perseguidors. El poeta va dibuixant el perfil 

d’aquest heroi eixut de carns, de llarga cabellera, de barba escambuixada i amb vestit de 

cuiro pelut, que s’escapa esfereït amb un tronc a la mà dels soldats que el volen matar 

(v. 1-6): 

 
“¿Qui és aquell home escardalenc, ossut,  
de cap intons i barbes embullades,  
vestit amb cuiro de camell pelut,  
que marxa pel desert a grans gambades,  

  amb un tronc a la mà, com una fera  
que sent lladrucs perseguidors darrera?”   (PC, 329) 

 

A la segona estrofa, que abasta del vers 7 al 20, la mirada corpresa del poeta 

segueix de prop l’ànsia d’aquest heroi reprovat, que lluita per salvar-se de la força 

insensata de les armes, i ens desvetlla les causes que l’han dut a ser vituperat pel poder 

de la cort i refusat per les multituds. Però, el poeta narrador, per tal d’intensificar la 

tensió narrativa, embolcalla la figura del perseguit d’una aura de misteri i el deixa en 

l’anonimat, amagat rere el pronom personal de tercera persona singular “ell”. Joan 

Alcover, reprenia la figura de l’heroi modernista, del guia de Carlyle, que, debades 
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s’afanya per portar a la societat un ideal nou de progrés (social, cultural i científic) i 

topa amb el seu refús i la seva incomprensió. Com dos pols antitètics, Joan Alcover 

subratllava aquesta oposió entre l’individu portador de la raó, representada per la figura 

del profeta Elies, i la multitud que, identificada en la cort de Jezabel, no accepta la 

veritat del guia, perquè s’aferra a l’immobilisme irracional.  

Encara que en tota aquesta primera part el nostre poeta se centra en la història 

bíblica de la fugida i de la persecució d’Elies per la muntanya de l’Horeb, de manera 

implícita i velada, al·ludeix als enfrontaments entre Antoni Maura i el rei Alfons 

XIII,1515 a l’antiga rancúnia que els fets de la Setmana Tràgica havien despertat entre la 

població i a les veritats que el polític mallorquí havia esgrimit davant el Parlament i 

davant els homes del seu partit, que van abandonar-lo, excepte els mallorquins.1516 

 Joan Alcover equiparava la gesta d’Antoni Maura amb la paràbola d’Elies, el 

profeta que fou perseguit per la cort de Jezabel, perquè havia difós la paraula de Déu i 

havia matat tots els falsos profetes de Baal, que havien desviat el poble d’Israel de la 

veritat, de la fe vertadera, i l’havien arrossegat pel llot de l’estultícia i de la depravació. 

Basat en el capítol 19 del Primer Llibre dels Reis, el nostre poeta descrivia amb 

pinzellada impressionista i sense esmentar el nom del profeta bíblic les causes que 

havien motivat la fugida d’Elies de la seva terra, encalçat pels soldats de la cort de 

Jezabel. Joan Alcover assenyalava la tragèdia del profeta maleït que, en fugir, deixava 

enrere un estol de gent irada: 

  
“Enfora deixa multituds irades  
contra el tort que ha comès, mai perdonat:  
dir al poble i al rei la veritat.  

  Ell branda l’anatema;  
ell ha escopit al front de la impudícia  
coronada amb l’augusta diadema;  
ell els falsos profetes, com a cans,  
ha degollats, i a la reial milícia  

  ha fet caure les armes de les mans. 
Ell és el que ha glaçada de paor  

                                                 
1515 Arran de l’assassinat de José Canalejas, el 12 de novembre de 1912, el rei confirmà, el 31 de 
desembre, el comte de Romanones com a nou cap del Govern, quan els conservadors esperaven el seu 
torn. Davant aquesta situació Maura escriví a Azcárraga i a Dato comunicant-los la seva impossibilitat de 
continuar liderant el Partit Conservador, entre altres motius perquè el conservadorisme era incompatible 
amb aquella casta de liberalisme i amb el comportament del rei. Pere FULLANA: Antoni Maura i el 
maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 191. 
1516 Segons recull Pere Fullana a la biografia del polític mallorquí, “Maura, almenys fins a la Setmana 
Tràgica, actuà amb criteris reformadors i liberals que no sempre foren compresos pels seus mateixos 
correligionaris. (Mir, G, Miquel…, 326). “ Citat per Pere FULLANA: Ibídem, pàg. 184. El mateix Fullana 
asegurava que “La Setmana Tràgica suposà una inflexió en el maurisme mallorquí més tolerant, obert i 
possibilista.” I així Maura, “Forçat per l’oposició i mancat del suport d’Alfons XIII, dimití l’octubre de 
1909, quan disposava d’una majoria de 250 diputats en una cambra de 406.” Ibídem, pàg. 184. 
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la sang dels convidats de Jezabel;  
ell és el llamp, el verb acusador,  
com un ferre vermell de roentor  

  sobre la nafra infecta d’Israel.”   (PC, 329) 
 

Com Elies en ser reprobat per la cort de “Jezabel, la règia meretriu,” deixà 

enrere les regnes com a guia d’una població encegada per falsos déus, Antoni Maura, 

també reprobat, el 1913 deixava la direcció del partit i anunciava la voluntat 

d’abandonar la vida política. Perquè segons Pere Fullana Antoni Maura “no 

acceptava la democràcia falsificada del sistema i es mostrava especialment crític amb 

els liberals, cada cop més receptius a les exigències del republicanisme, i amb el 

monarca que els donava suport.”1517 Amb aquesta imatge de “la règia meretriu”, Joan 

Alcover al·ludia a la degradació de tot el sistema polític espanyol, emparat pel monarca 

com a màxima autoritat de l’Estat. 

 Rere la imatge bíblica d’Elies que havia acusat el poble d’Israel d’haver 

abandonat els manaments de Déu per anar darrere els Baals,1518 hi podem endevinar la 

figura d’Antoni Maura, que havia criticat la manera d’actuar del rei, del govern i dels 

partits. La ploma de Joan Alcover, tenyida de denúncia, tradueix una voluntat 

regeneradora i alentadora envers els herois caiguts per defensar l’ideal i envers l’amic 

Maura, la qual cosa és corroborada amb l’endreça que li dedica al final d’aquest poema. 

La Bíblia, que és la font que nodreix la seva denúncia, mostra una visió més nua i més 

sintètica dels fets quan enfila la descripció de la fugida d’Elies, desert endins, cap a la 

muntanya de l’Horeb: 

 
“Acab va explicar a Jezabel tot el que Elies havia fet i com havia matat tots els profetes. 

Llavors Jezabel va enviar un missatger per dir a Elies: 
–Que els déus em facin caure al damunt tota casta de mals si demà en aquesta mateixa hora no 

he fet amb la teva vida el que tu has fet amb la d’ells! 
Elies tingué por i va fugir per salvar la vida. En arribar a Beerxeba, que és a Judà, va deixar-hi 

el seu criat i ell continuà desert endins tota una jornada.”1519  
 

Joan Alcover segueix el text bíblic, immers en el primer eix que sosté aquesta 

primera part del poema El ginebró, i s’instal·la en el to proverbial, ja habitual en aquest 

llibre, a la tercera estrofa (v. 21-33). Amb aquest to alliçonador ens adverteix, a mode 

de reflexió sobre l’heroi que dibuixa, dels perills de confondre la realitat amb l’aparença 

de les coses, quan són vistes a distància.  

                                                 
1517 Ibídem, pàg. 194. 
1518 Primer Llibre dels Reis, 18: 18. 
1519 Primer Llibre dels  Reis, 19: 1-4. 



 920 

En un intent d’humanitzar aquest heroi, que, sota el prisma de la idealització i de 

la parcialitat, hom converteix en un ésser superior, infatigable, desprovist de qualsevol 

feblesa humana, el poeta mostra l’error en què sovint cau l’home tot fent de pedra un 

heroi que és de carn i os. Car l’ésser humà quan contempla “la virtut d’un home fort / 

que lluita contra tots, en nom de Déu, / sense por del turment ni de la mort,” li enveja 

l’heroïsme i la sort i es pensa que és incansable com si fos de ferro.  Però el nostre 

poeta, que part damunt de tot era home, atret per tot el que feia olor d’humanitat, 

exhorta el lector i s’afanya per demostrar-li en aquests versos que l’heroi és fràgil com 

qualsevol fill de dona: que es fatiga com els altres, que cau esmorteït en l’íntima solitud 

i que com els altres “també ha menester que la calor amiga / el faci retornar de son 

desmai.” I així l’heroi, sovint abandonat a la pròpia feblesa, cau rendit per la fatiga i, 

com fa Elies, “a Déu demana que el tregui de la lluita i del perill.”  

Immers en el to proverbial, el poeta continua a la quarta estrofa (v. 34-44) 

aquesta reflexió humanitzadora de l’heroi, del guia portador d’un ideal. Ara, però, hi 

afegeix el concepte de la traïció de què és objecte pel poder de la cort quan tot just li 

gira l’esquena.  

Amb el símil de la tigressa i del domador, que sap mantenir sotmesa la fera 

mentre la mira de front, però que es veu atacat en girar-li l’esquena, Joan Alcover 

exemplifica, a la segona part d’aquesta estrofa (v. 39-44), com a segon terme de la 

comparació, la traïció i la hipocresia de la cort de Jezabel envers l’heroi, el profeta 

Elies, maleït i vituperat, com també ho fou Antoni Maura: 

 
“S’acota i humilia la tigresa, 

  grunyint, esparverada, 
als peus de l’home qui la té sotmesa;  
mes qualque pic, tot d’una que ha girada  
l’esquena el domador... salta sobre ell.”   (PC, 330) 

 
Amb la mateixa traïdoria que la tigressa amb el domador, actua la cort reial, que 

no admet cap nota dissident envers els seus líders vertaders i autèntics, segons Joan 

Alcover: 

 
“Així la cort hipòcrita, quieta  

  sota la veu terrible i el flagell  
de l’home que interpreta  

la voluntat divina, tremolava;  
mes ara es llança, com la bèstia brava,  
a perseguir el rastre del profeta.”  (PC, 330) 
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Amb aquests versos metafòrics, la mà del poeta culmina el que podríem 

assenyalar com a la primera part del primer eix d’El ginebró i ens obre la porta per 

entrar a la segona part, que abasta les estrofes cinquena (v. 45-52) i sisena (v. 53-67).  

L’esguard de Joan Alcover segueix, a la cinquena estrofa (v. 45-52), les passes 

fugitives del profeta Elies, que camina atribolat pel desert de l’Horeb per escapar-se “de 

l’odi sanguinari / de Jezabel, la règia meretriu”, fins que “al peu del ginebró s’atura i 

cau.” I, exhaust i sense alè, implora a Déu “Misericòrdia”, perquè, cansat de patir, vol 

deixar la vida en un anhel d’assolir la pau: 

 
“Senyor, ja no puc més! Preneu ma vida!  
Deixeu-me reposar en santa pau!”  (PC, 331) 

 
Rere el gest exhaust i l’exclamació decandida d’Elies, Joan Alcover s’afanya per 

transmetre al lector que la feblesa de l’heroi és la feblesa de l’home i que la seva 

prostració és la defallença de la humana criatura, que sent la fatiga i la impotència en el 

cos i en l’ànima. 

Joan Alcover culminava en una mena de clímax de tensió emotiva i poètica el 

traç abatut d’aquest heroi maleït per la cort reial a la sisena estrofa (v. 53-67). I descriu 

com en una escena fotogràfica el moment de màxima defallença en què Elies s’allarga 

arrecerat sota el brancatge del ginebró per adormir el seu dolor i la seva fatiga. Però 

també manifesta com, enmig de la desesperança, el profeta troba conhort en la paraula 

de l’àngel, que el reconforta amb pa calent i aigua clara que li restauren la fortalesa 

perduda. I, amb veu amiga, l’exhorta a reprendre el llarg camí que encara li queda per 

recórrer fins acomplir el seu destí: transmetre el missatge que Déu li ha encomanat. 

Així, el poeta que, per pròpia experiència coneixia la desesperança, convida el lector i, 

sobretot, a un lector especial, que tenia in mente, Antoni Maura, a no deixar-se 

arrossegar per les aigües del desesper, a tenir fe i confiança en un mateix i a saber 

aferrar-se a la fortalesa d’aquest ginebró simbòlic, que li oferia en aquests versos: 

 
“Allarga el cos sobre la terra, i tanca  
sos ulls per a dormir. L’ombra és deserta,  

  muda la solitud. Sota la branca 
un àngel ve, i el toca i el desperta,  
dient-li: –Menja i beu; –li fa oferta  
del pa i de l’aigua, i el profeta el creu,  
i tasta el pa calent i l’aigua clara,  

  i s’adorm altre pic. Mes torna encara  
l’àngel, i diu: –Aixeca’t, menja i beu,  
que et resta un llarg camí. –Llavors, Elias,  
del pa i de l’aigua, per miracle, rep  

la força d’altres dies  
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  en totes les potències i sentits,  
i va pelegrinant, cap a l’Oreb, 
quaranta dies i quaranta nits.”   (PC, 331) 

 

En aquesta escena d’abaltiment del profeta perseguit, Joan Alcover, encara que 

amb un to més humà i emotiu, seguia pas a pas la narració bíblica del Primer Llibre dels 

Reis, els versicles que descriuen el clam d’impotència d’Elies i la seva caiguda sota el 

refugi d’un ginebró, on escoltà la veu de l’àngel que el vivificà: 

 
“Finalment, es va asseure davall un ginebró solitari i demanava la mort amb aquestes paraules: 
–Ja n’hi ha prou, Senyor! Pren-me la vida, que no som millor que els meus pares.  
Es va ajeure i s’adormí davall aquell ginebró. Però, mentre dormia, un àngel el va tocar i li 

digué: 
–Aixeca’t i menja. 
Va mirar i va veure al seu capçal un pa cuit al caliu i un gerro d’aigua. Va menjar, va beure i 

s’ajagué de bell nou. L’àngel del Senyor va tornar, el va tocar i li digué: 
–Aixeca’t i menja, que el camí que has de fer és massa llarg per a tu. 
Elies es va alçar, va menjar i beure, i després, amb la força d’aquell aliment, caminà quaranta 

dies i quaranta nits fins a la muntanya de Déu, l’Horeb.”1520 
 
Amb la imatge del profeta recuperat que reprèn el camí i continua pelegrinant 

per les vastes terres del desert de l’Horeb, “quaranta dies i quaranta nits”, com marca el 

text bíblic i com faria més endavant Jesucrist, Joan Alcover tancava el poema El 

ginebró i l’enllaçava amb l’Endreça a �’Antoni Maura. Aquesta composició poètica 

que, com una mena de sonet, conté tretze versos decasíl·labs i un hexasíl·lab, referma la 

simbologia regeneracionista del líder caigut, al qual exhorta a continuar la lluita i el seu 

paper de guia. 

Escrit el febrer de 1918, quan Maura es preparava per retornar al poder, El 

ginebró anava acompanyat de l’Endreça a �’Antoni Maura, al qual Alcover es dirigia 

de viva veu per infondre en l’esperit de l’amic abatut la força per continuar al capdavant 

del Partit Conservador, tot liderant la vida política com havia fet fins aleshores. De fet, 

superada la crisi de 1917, del març al novembre de 1918, Maura encapçalà un govern de 

concentració, “anomenat govern nacional, format per conservadors, liberals de diverses 

tendències i catalanistes”1521, com Francesc Cambó que ocupà la cartera de Foment.  

Després de reflexionar sobre l’aïllament a què el poder polític injustament havia 

sotmès Antoni Maura, Joan Alcover evoca un passatge de la seva joventut en què 

ambdós amics havien caminat junts1522 per la pineda, envoltada de mates, de flors de 

                                                 
1520 Primer Llibre dels  Reis, 19: 4-8. 
1521 Pere FULLANA PUIGSERVER: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), op. cit., pàg. 211. 
1522 Recordem que com ja hem esmentat més amunt i segons conta Josep M. de Sagarra a les seves 
Memòries Joan Alcover i Antoni Maura, els dos amics adolescents, anaven d’excursió per Mallorca, tal 
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romaní i de ginebrons, l’arbre del profeta Elies, i havien compartit l’ardor de la bella 

amistat, que ara, en les hores baixes, el nostre poeta li volia refermar. En recordar 

l’aroma del brot de ginebró que aquell dia de l’estiu canicular havia unit els dos amics 

sota la fresca dels pins, Joan Alcover volgué oferir-ne un de nou a Antoni Maura, ara 

convertit en les belles paraules de conhort del poema El ginebró. Així de ferma i 

decidida sonava la veu del poeta, que s’afanyava per renovar la seva lleialtat a l’amic 

vençut i dur-li un bri de fortalesa amb les seves paraules: 

 
“Te’n recordes, amic? Tresca qui tresca,  
sota l’ardenta llum canicular,  
arribàrem un jorn a l’ombra fresca  
i plena de perfums d’un vell pinar.  

  Una aura de salut allà fruïes,  
allà vessaven penetrants aromes 
el llagrimeig dels troncs, humits de gomes,  
la mata, el romaní, l’arbre d’Elias.  
Jo hi he tornat avui. Per recordança  

  de l’hora de repòs i de bonança,  
pensant en tu i en la sagrada gesta,  
un brot de ginebró dur-te he volgut.  
         Pel llarg camí que et resta,  
ell te sia perfum de fortitud.”   (PC, 332) 

 

Amb aquesta anècdota de la infantesa, unida a la simbologia bíblica del ginebró 

d’Elies, el poeta s’afanyava per dur a l’amic, maleït durant un temps, un brot de fortitud, 

com el que rebé el profeta en el seu defalliment, perquè fos l’aliment i la força que 

havien d’afavorir el llarg camí que encara havia de fer i que ara es disposava a 

reemprendre. 

 Sembla que el poema El ginebró no va aparèixer a cap de les revistes catalanes 

de l’època i va veure la llum per primer cop en publicar-se el llibre tot sencer. Francesc 

Matheu, que sempre demanava noves composicions al nostre poeta per col·laborar a les 

revistes que dirigia, el 9 de maig de 1918 no el coneixia i només n’havia sentit parlar, 

segons apunta la carta que envià a Joan Alcover, al qual exhortava a publicar-lo a les 

pàgines de Catalana: “Mon amic Alcover: he sentit parlar d’un ‘Ginebró’ deliciós, i 

m’atreveixo a pregar-vos que volgueu fer-lo conèixer en les planes de la nostra 

revisteta, si no hi ha compromís anterior.”1523 

  Francesc Matheu, però, no conegué els versos d’El ginebró fins que varen 

aparèixer en volum la tardor de 1918, pel qual s’afanyà a felicitar Joan Alcover tot just 

                                                                                                                                               
com li havia contat el mateix Joan Alcover quan Sagarra vengué a l’illa. Vegeu Josep M. de SAGARRA: 
Obres Completes. Prosa (Barcelona: Editorial Selecta-Catalònia, 1986), pàg. 1167. 
1523 [ARM-JA, 300]. 
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sortits de la impremta. Així el 14 de novembre de 1918, malgrat haver publicat quatre 

noves endreces a Catalana, Francesc Matheu li digué que fins aleshores que tenia el 

volum en mà no coneixia El ginebró, del qual havia sentit parlar amb gran delícia i que 

devia enorgullir Antoni Maura: “No coneixia el ‘Ginebró’, del que ens havien parlat; és 

una peça ferma que deu enorgullir a En Maura. Per molts anys!”1524  

  
FA�TASIA 
 

Joan Alcover, que al llarg d’aquest viatge al·legòric per les terres de les 

Sagrades Escriptures, ha recollit en el seu cabàs espiritual les flors de joia i de dolor, 

retornà davant les portes del Paradís Perdut, al poema Fantasia, que tanca el llibre 

Poemes bíblics. Culminava aquest romiatge per la geografia de l’antic Orient ––

paradigma del seu paisatge interior–– al punt inicial, vora el llindar del Paradís Terrenal, 

on l’havia començat amb passa ferma i decidida al poema Henoc. Immers en els 

versicles de Gènesi, arribà als versos de Fantasia, on el poeta s’aferrà a l’arbre de la 

vida, a l’arbre del coneixement del bé i del mal. Aquí, vora les portes del Paradís 

Terrenal, escoltà la remor dels quatre rius que banyaren l’antic Edèn, d’on serà foragitat 

per l’espasa de foc de l’àngel del Senyor, com ho foren Adam i Eva al Gènesi: Després 

d’haver menjat del fruit de l’arbre prohibit, “el Senyor-Déu va expulsar l’home del jardí 

de l’Edèn, perquè treballàs la terra d’on havia estat tret. Un cop l’hagué expulsat, va 

posar a l’orient de l’Edèn els querubins amb la flama de l’espasa fulgurant per a guardar 

el camí de l’arbre de la vida.”1525 

Joan Alcover llegia amb fervor els versicles del Gènesi, però la seva mirada 

poètica, abrigada d’humanitat, se centrà en els sentiments del primer home expulsat del 

Paradís, amb qui s’emmirallà per recrear el seu infortuni. Endinsat en la terra fèrtil del 

seu paisatge interior, el poeta recordà els breus instants de felicitat fugitiva. Banyà les 

cordes de la seva lira en l’aigua que travessa el paradís, assedegà la seva ploma 

adolorida en els seus records més llunyans i reprengué nostàlgic el mite edènic, espill 

del seu infortuni, del seu paradís perdut, per bastir els pilars de la seva composició 

poètica Fantasia.1526 

                                                 
1524 [ARM-JA, 300]. 
1525Genesi 3, 23-24. La Bíblia (edició balear dels Bisbats de Mallorca, Menorca i Eivissa. Associació 
Bíblica de Catalunya, Editorial Claret, 1994), pàg. 19. 
1526 Aquest poema, que tanca a manera de colofó el llibre de Poemes bíblics (1918), apareix incorporat 
dins el poemari Cap al tard en l’edició de les Obres Completes de l’Editorial Selecta (1951), que 
dugueren a terme Miquel Ferrà i Joan Pons i Marquès. 
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Amb el sentiment afligit dels desterrats, Joan Alcover reprenia el tema del jo 

ferit per la dissort i evocava el moment dolorós de la seva expulsió primera. Aquí, just a 

les portes del Paradís, el poeta escoltà com una sentència la veu divina de l’àngel, que el 

convidava a entrar al paradís espiritual per servir Déu, lluny de la fragilitat de la vida 

mundana:  

 
“Un àngel me digué: ––Déu, en la vida,  
 posà termes al goig com al dolor. 
 Si els vols passar, segueix-me.–– 
 I responguí, ple de temença: ––No.––”   (OC, 64) 

 

Mes el poeta, que amb gran temença s’hi havia negat, perquè els seus ideals de 

vida eren a la terra, malgrat la seva caducitat, preferí el camí de l’amor humà, el camí 

excels que li indicava una dona, bella com la Matelda i com la Beatriu de la Divina 

comèdia.1527 Com la bella dama de la Divina comèdia que, en el darrer cant del 

Purgatori, agafà la mà del Dante i, amb gai accent, el portà fins a l’entrada del Paradís 

perquè gaudís de la llum divina, Rosa Pujol i Guarch fou la dona angelical, la Beatriu 

catalanesca, que mostrà les joies del paradís terrenal al nostre poeta i li donà a tastar el 

fruit de l’arbre de la vida. Ella, idealitzada en el cor del poeta per l’amor, fou la flama i 

l’estel que, més tard, perdé arran del camí com Orfeu perdé Eurídice vora la riba.  

El nostre poeta, encegat per la resplendor de la seva bellesa i fascinat per la seva 

veu celeste i misteriosa, la seguí agafat de la seva mà rosada i, després d’un llarg 

pelegrinatge de tres dies i tres nits per una senda que sols ella coneixia, es trobaren 

davant les portes del paradís perdut. Aquí, l’àngel del Senyor com un sentinella que 

“vetlava amb l’espasa de foc” el jardí edènic, li havia mostrat la felicitat al costat 

d’aquesta dona estimada. El poeta ara ho recordava amb deler:  

 
“La dona va parlar: l’àngel immòbil  
 restà un moment incert, 
 i, com abans de la primera culpa,  
me fou mostrat el paradís obert.”      (PC, 348)  

 

                                                 
1527 A Fantasia, Joan Alcover té present La Divina Comèdia, de Dante Alighieri. Però potser Joan 
Alcover en els versos de la seva fantasia lírica fusiona en una imatge sola les dues dones dantesques: la 
Matelda, la dona bella, que s’encarrega d’agafar el Dante submergir-lo en les aigües del riu Leteu per tal 
que oblidi el seus pecats i el seu dolor, i l’angèlica Beatriu, la donna gentile de Vita �uova, que el poeta 
toscà va estimar en l’edat primera, morta en plena joventut. Dante retroba la seva Beatriu estimada a 
l’entrada del Paradís Terrenal, muntada sobre un carro entre un núvol de flors i voltada d’àngels. Més 
tard, purificat en les aigües del riu Leteu, es retroba Beatriu asseguda sota l’arbre del Bé i del Mal. 
Després, el Dante, agafat de la Matelda, la bella dama, reprèn el camí que el durà fins al Paradís, on de 
bell nou es trobarà cara a cara amb Beatriu. 
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Mes al cap de set anys de felicitat pregona, “l’àngel del Senyor” el foragità 

d’aquest palau auri i, amb la punta del glavi, el ferí de manera virulenta en segar la vida 

de l’esposa gentil. La mort de Rosa Pujol li corsecà “els nervis i la sang i les potències” 

i el deixà sense delit de viure, només aferrat al seu record i als seus fills. Llavors el 

poeta, imbuït de resignació cristiana, inclinà el cap davant el foc de l’espasa que el treia 

del paradís per fer entrada al país del dolor i de la mort. Ara, girant la ullada enrere, el 

seu esperit s’havia convertit en “una arpa fluixa”, després de vagar dies i nits amb 

l’enyorança als ulls pels camins erms de la vida. Al final d’aquest recorregut pels 

vergers del seu passat nostàlgic, el poeta, que malgrat tot ha assumit la seva dissort amb 

gran serenitat, s’adona, cansat de caminar sense l’espurna de vida, sense la flama de 

l’amor, que li manca l’alè vital. Així, mig d’esma, mig afligit, s’exclama en to apagat en 

aquests versos finals de Fantasia: 

  
       “El sol m’escalfa a penes, 
 aquell instant de paradís enyor, 
 mon esperit és com una arpa fluixa, 
 i per mon paladar tot és fador. 
 
 I ella? No sé on és ni d’on venia, 
 la vaig cercar sense trobar-la enlloc; 
 i ara (mireu si és gran mon infortuni!) 

  ja no la cerc ni la desig tampoc.” (PC, 349) 

 
Igualment com el Dante fou encegat per la gràcia i per la resplendor que 

desprenia la faç lluminosa de la bella Beatriu, en descobrir-la en el Paradís terrenal del 

Purgatori, el nostre poeta també sentí les dolçors enigmàtiques del paradís sobre el seu 

esperit en caminar al costat de Rosa Pujol. Mes, en perdre la llum que irradiava l’ànima 

de l’esposa gentil i li l’escalfava la vida, com el Dante de la Divina Comèdia sentí 

indiferència i fador. El poeta, fatigat de tant cercar la Beatriu catalanesca que perdé 

arran del camí, s’abandona al seu infortuni amb la fador dels foragitats de la vida, amb 

la desgana dels captaires afollats i amb la resignació aigualida dels desafortunats. Però, 

encara, l’Àngel del Senyor havia de brandar de nou l’espasa de foc per descarregar 

l’últim cop mortal sobre el seu cap esblanqueït.  

El poema Fantasia va aparèixer publicat al tercer número de la Revista Setmanal 

Mallorca el 22 de novembre de 1917 dins la secció “Nuestros Poetas.”1528 

                                                 
1528 Mallorca. Revista Setmanal, número 3 (22 de novembre de 1917). La Revista Setmanal Mallorca va 
aparèixer el 8 de novembre de 1917 i finí el 8 de juny de 1918. Era una revista d’una certa indefinició 
política, però que reividicava la identitat cultural i històrica de Mallorca (amor a Mallorca). Fou 
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CONCLUSIÓ 
 

Poemes bíblics és l’últim llibre del poeta, en el qual palesa l’acompliment final 

del seu itinerari poètic, expressat amb una intensa serenitat, on el sentiment de la 

paternitat que expressa en alguns dels poemes s’harmonitza amb la penetració del 

paisatge. Ara, però, ens trobam davant una lírica tardoral que presenta unes tonalitats 

més serenes i escultòriques que les de Cap al tard, perquè el poeta ha superat la tragèdia 

familiar a través de la Poesia i ha arribat a una harmonia espiritual. 

Arribats al final d’aquest itinerari per les terres de l’Orient bíblic, pel paisatge 

àrid de l’Antic Testament, podem veure el pensament sentenciós i alliçonador de Joan 

Alcover, que sempre es mou sobre dos gran pilars de La Bíblia. D’una banda, uns 

poemes giren entorn del Gènesi (Henoc, Els gegants, que relaten l’origen de la 

humanitat; Agar i Les esposalles es mouen dins el cicle d’Abraham, que mostren els 

inicis del poble d’Israel); i, d’altra banda, trobam el pilar bíblic que gira al voltant del 

cicle de David. Aquest cicle abasta el Primer Llibre de Samuel (amb els poemes Volem 

rei, 8; Abigaïl, 25; Micol o Mical, 18:20-28, 19:11-17); el Segon Llibre de Samuel (amb 

les composicions Set, 23: 13-17; Resfa o Rispà, 21: 1-14); i el Primer Llibre dels Reis 

(amb El Ginebró, 19: 4-8). I, de manera cíclica, el poeta tanca el llibre amb un retorn al 

Gènesi amb el poema Fantasia, igualment com l’havia encetat amb la composició 

Henoc.  

La majoria dels Poemes bíblics foren escrits després de bona part de l’esplet dels 

Proverbis, una part dels quals com ja hem apuntat va veure la llum al Quadern de 

Lectura Popular, encara que la ploma sentenciosa de Joan Alcover tornà a brostar en 

petits rebrots, que sorgiren publicats a les revistes Ilustració Catalana i Catalunya i a 

l’edició de Poesies de 1921. Però el que defineix aquesta poesia de caire bíblic de Joan 

Alcover no és tant la recreació fidel dels passatges bíblics que retrata, sinó l’aspecte 

humà i literari amb què embolcalla els seus personatges, tots perfilats amb les 

pinzellades psicològiques i emotives que caracteritzen l’ésser humà. Perquè tots 

respiren plens de vida i totes les seves emocions, que traspuen a flor de pell, són 

acaronades per una alenada de profunda serenitat. La mirada del poeta humà, colpit per 

la dissort, es deixa seduir per les virtuts i pels vicis dels personatges bíblics en tant que 

                                                                                                                                               
impulsada per Emili Darder, Guillem Roca Waring, Antoni Pujol, Pere garau, Josep Quiñones, Santiago 
Pi Suñer. 
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són espill de les passions humanes. El tema de la dona amorosa i de la maternitat, d’una 

banda (que podem veure a Agar i Sara, Rebeca a Les esposalles, Abigaïl, Micol, 

Resfa...), i el tema de la crítica social, d’altra banda (com podem observar a Set i a El 

Ginebró), són les constants temàtiques d’aquesta poètica, que enllaça amb l’antiga 

tradició dels apòlegs o dels eximplis (Isop, Iriarte, Samaniego, El llibre de les bèsties, 

de Ramon Llull, El conde Lucanor, de Don Juan Manuel, La Fontaine...). Amb aquest 

estil didàctic i moralitzador, el nostre poeta reflexiona sobre els conflictes més emotius 

que trastoquen el cor de l’home alhora que es proposa transmetre una lliçó moral a 

partir d’una anècdota o d’una escena històrica anodina, també de caire alliçonador, que 

li ofereix La Bíblia. Però el poeta va més enllà de la pura anècdota perquè hi embolcalla 

tot un seguit d’emocions i d’experiències personals que li atorguen una categoria més 

humana i més universal. 

 

 PROCÉS D’EDICIÓ DE POEMES BÍBLICS 

 
 La primavera de 1918 Joan Alcover ja tenia enllestit el nou poemari, que titulà 

Poemes bíblics. En parlà amb un i altre. El poeta i editor Josep M. López Picó 

―fundador de l’Almanac de la Poesia i de La Revista, que també editava llibres― 

s’havia mostrat interessat per la poesia de Joan Alcover. El 22 de maig d’aquest any 

López Picó li havia demanat el manuscrit original per editar-lo a la nova col·lecció de 

llibres, que dirigia conjuntament amb Joaquim Folguera, i, ple d’il·lusió, li deia:  

 
“Molt ens honora la seva adhesió al nostre dinar de La Revista i els seus mots de cordialitat 

foren la espiritual presència de vostè que sempre sentim a prop de nosaltres. 
No cal dir la il·lusió que ens fa poder publicar el seu llibre. Quan vulgui pot enviar-nos 

l’original i començarem la impressió de seguida. El millorament del paper i major profusió del 
tiratge constitueixen petites dificultats econòmiques a causa de la modèstia de la nostra empresa. 

Ens confiem a la discreció de vostè segurs que ens ajudarà a vèncer-les. 

En nom de tots els amics el saludo reclamant entre ells, el primer lloc per al meu afecte.”1529 
 

A Joan Alcover, li degueren brillar els ulls de goig en sentir-se acaronat per 

aquella gentilesa i, al cap d’uns dies, el 2 de juny de 1918, va agafar la ploma per 

acceptar de molt bon grat la proposta de López Picó, tot fent-li algunes observacions de 

cara a l’edició. El nostre poeta, encara que era membre de l’Institut d’Estudis Catalans, 

vacil·lava en alguns aspectes lingüístics i ortogràfics, sobretot en els termes més 

novedosos adoptats per les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Fou per mor 

                                                 
1529 [ARM-JA, 269]. 
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d’aquesta inseguretat gramatical que Joan Alcover cedí tota la responsabilitat de l’edició 

a Miquel Ferrà, atès que llavors era bibliotecari de la Universitat de Barcelona i podia 

fer-se’n càrrec amb comoditat i sobretot perquè ambdós eren del mateix parer 

gramatical i coincidien de ple en matèria ortogràfica. El mateix Joan Alcover, conscient 

que la poesia es venia poc, demanà prudència al seu editor López Picó en el tiratge de 

l’edició de Poemes bíblics:  

 
“Estimat amic: Rebuda la seua lletra de 22 de maig, he preparat l’original que li envio. Tendré 

molt de gust en que figuri entre les publicacions de La Revista. 
Suposo que bastarà per un centenar de pàgines. Si no, enviaria alguna cosa més. No voldria 

que el llibre fos prim. 
Si veu En Miquel Ferrà, li agrairé que el saludi i li digui de part meua que em confio a la seua 

bondat perquè dirigeixi la impressió, unificant l’ortografia. Ell i jo ens avenim molt en matèries 
gramaticals. Li escriuré. 

Convendrà que m’enviïn una prova després de corregida la primera. 
En la seua carta al·ludeix vostè a la ‘major profusió del tiratge’. No s’allarguin molt en aquest 

punt. Els versos no es venen gaire. 
L’amic Agustí Banquer, que surt avui cap a Barcelona, em farà el favor d’entregar-li la carpeta 

de l’original.”1530 
 

Aquell mateix dia Joan Alcover lliurà l’original dels Poemes bíblics a l’amic 

Agustí Banquer, que partia cap a Barcelona amb el vapor i el donà en mà al poeta editor 

Josep M. López Picó per a la seva edició. 

El dia 6 de juny es posava en contacte epistolar amb el poeta Miquel Ferrà per 

comunicar-li que l’havia fet curador de l’edició del nou llibre Poemes bíblics, que ja 

estava en mans de López Picó. Amb la ploma frisosa i enderiada, Joan Alcover 

s’adreçava al seu deixeble Miquel Ferrà amb aquestes paraules: 

 
“Benvolgut amic: M’escrigué En López Picó que ell i els companys de La Revista estan 

disposts a imprimir de seguida el meu llibret. 
Li he enviat l’original, dient-li que no voldria que el volum baixés d’un centenar de pàgines 

(crec que n’hi haurà prou amb els manuscrits remesos, deixant els blancs convenients); i a més 
que el meu desig és que vostè, si vol, dirigeixi la impressió. 

Li prec, doncs, que es prengui aquesta molèstia, unificant l’ortografia, imposant la seua 
pulcritud, i encarregant que m’enviïn una segona prova després de corregida la primera. 

També li agrairé que em faci amb tota llibertat les observacions que se li ocorreixin. 
Aquí no hi ha res de nou per ara. La Sinfònica de Madrid em proporciona algunes 

agradabilíssimes vetllades.”1531 
 

Joan Alcover, que confiava de ple amb Miquel Ferrà, esguardà la seva resposta i, 

mentrestant continuà escrivint algun proverbi i s’adelità amb les vetlades musicals que 

la Simfónica de Madrid oferia al Teatre Principal de Palma. 

                                                 
1530 Carta del 2 de juny de 1918 de Joan Alcover a Josep M. López Picó. Joan ALCOVER: OC, pàg.745. 
1531 Carta del 6 de juny de 1918 de Joan Alcover a Miquel Ferrà. Joan  ALCOVER: OC, pàg. 707-708. 
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El dia 10 de juny d’aquell 1918 Miquel Ferrà, amb paper de l’Institut d’Estudis 

Catalans, contestava a Joan Alcover que havia acceptat, encantat, dirigir l’edició 

d’aquest nou llibre seu. Però l’entusiasme de Ferrà no s’aturava aquí sinó que, a més a 

més, li oferia una proposta de reedició de les seves poesies ja publicades a Cap al tard i 

de les novelles en una nova col·lecció de llibres, tipogràficament molt pulcres, titulada 

Societat d’Amics del Bell Llibre, que projectava dur endavant amb l’editor Oliva: 

 
“Me plau molt la nova que em dóna, i compliré amb molt de gust el seu encàrrec. 

Don Miquel li haurà parlat potser d’un altre projecte que tenim amb N’Oliva: una Societat 
d’Amics del Bell Llibre que editarà llibres pulcres literària i tipogràficament. Voldríem imprimir-
ne un de vostè, maldament fos una reedició, que ens podria augmentar amb quelcom més, del 
Cap al Tard, que ja no es troba a les llibreries. 

Me cuidaré de que li arribi el llibret d’En Sagarra.”1532 
 

  Miquel Ferrà, que anhelava veure Joan Alcover, li demanava en aquesta mateixa 

carta si aniria a Barcelona aquella primavera: “El veurem per aquí aquesta 

primavera?”1533 Fou així que el 13 de juny de 1918 Joan Alcover s’afanyà amb gran 

prestesa a respondre a l’amic Ferrà per agrair-li el seu interès, per mostrar el seu 

compromís ineludible amb l’editor López Picó respecte de l’edició dels Poemes bíblics i 

per confirmar-li que fins al mes de juliol no pensava anar a Barcelona: 

 
“Estimat amic: Moltes gràcies per haver acceptat el meu encàrrec. M’agrada el projecte d’una 

Societat d’Amics del Bell Llibre. Tant l’Oliva com vostè són garantia de bon gust.  
En quant a Cap al tard, precisament el meu desig era que es fes una nova edició augmentada 

amb tot l’original disponible, inclús la sèrie de poemets hebraics. Però ara, contret el compromís 
amb els amics de La Revista, ja no podrà ser a menys que les actuals dificultats econòmiques els 
aconsellessin renunciar voluntàriament, i sense que jo ho proposi, a publicar l’edició 
convenguda. 

De manera que si volen vostès reeditar Cap al tard, amb algunes poesies més (no les 
bíbliques) no hi ha cap inconvenient. Al contrari, jo hi tendria especial complacència. 

Potser tendré ocasió de veure’l a mitjan juliol. Abans no compt anar a Barcelona.”1534  
  

Aquesta reedició de les poesies que Miquel Ferrà li proposava treure a la nova 

col·lecció de la Societat d’Amics del Bell Llibre, seria el motor que l’impulsaria a 

confeccionar el nou llibre de les Poesies. Edició completa, de Joan Alcover, que no 

veurien la llum fins al 1921. 

El 21 de juny López-Picó havia comunicat a Joan Alcover que l’original de 

Poemes bíblics ja era a la impremta, a punt de ser estampat i només calia triar el paper 

                                                 
1532 [ARM-JA, 197]. 
1533 [ARM-JA, 197]. 
1534 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 708. 
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de l’edició. L’editor li deia que ben aviat li enviarien algunes mostres perquè el nostre 

poeta triàs el que més li agradàs. Miquel Ferrà, com a curador i corrector del llibre, 

també l’havia avisat que Poemes bíblics era en curs d’edició. Joan Alcover delegà la tria 

del paper en el parer i en el bon criteri de l’editor, només amb l’única condició que no 

fos de luxe. Igualment com tampoc no volia que el nombre d’exemplars fos desorbitat, 

simplement demanava que fos el tiratge que l’editorial acostumava a fer en aquests 

casos, segons manifestà Joan Alcover a López-Picó el dia 9 d’agost de 1918 amb 

aquestes paraules: 

 
“La seua lletra de 21 de juny m’enterà de que tenien a punt el meu original per entregar a la 

impremta. També em va escriure En Miquel Ferrà en consonància amb lo que vostè em diu. 
No és necessari que m’enviïn mostres del paper. Poden escollir-lo vostès mateixos. Sols que 

sia passador (no de luxe) n’hi ha prou. 
En quant al nombre d’exemplars, no ha de passar gaire dels que vostès tenen acostumat. Per 

exemple, si el tiratge sol ésser d’uns 300 exemplars, bastaran 400. Si l’edició s’agotés prest, 
millor. 

De totes maneres, me sotmet a lo que vostès resolguen.”1535 
 

Enmig d’un breu silenci de l’editor, Joan Alcover s’impacientà perquè volia que 

el nou volum de Poemes bíblics sortís per l’octubre, car, de no ser així, es mostrava 

decidit a deixar en suspens aquest projecte, potser perquè albirava la possibilitat 

d’editar-lo conjuntament amb Cap al tard per la Societat d’Amics del Bell Llibre, tal 

com li havia proposat Miquel Ferrà. I, com que no veia la manera de fer marxa enrere el 

seu compromís amb l’editorial de La Revista, el dia 21 d’agost de 1918 es mostrava 

ansiós davant López-Picó per veure estampada l’edició el més aviat possible: 

 
“El temps que passa sense notícies em fa creure en la possibilitat d’obstacles imprevists pel 

començ de la impressió del meu original. Si així fos, pot dir-m’ho amb franquesa, sense ombra 
de molèstia per part meua. El meu interès no era altre que la preferència per vostè i demés 
companys de La Revista. Lo que no em convé és esperar torn indefinidament. Cas de que no 

pugui estar feta l’edició per l’octubre, lo millor serà desistir.”1536 
 

  Josep M. López-Picó s’afanyà ben aviat, el 23 d’agost d’aquest any, a contestar 

paraules tranquil·litzadores a la impaciència del nostre poeta: 

 
“L’interès de vostè i la preferència amb què ens honora, obliguen majorment la nostra gratitud 

i el desig de correspondre com vostè es mereix. Per aquests motius no hem volgut donar el seu 
llibre dins ple istiu. 

                                                 
1535 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 745. Aquesta carta apareix dins l’“Epistolari” de Joan 
Alcover, amb la data de 9 d’abril de 1918. Però, pel seu contingut, creiem que és un error d’impremta. 
Així la situam el dia 9 del mes d’agost de 1918. 
1536 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 746. 
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Si Déu vol a mitjans setembre vostè podrà revisar les proves i abans del primer d’octubre 
tindrem llest el volum. 

Serveixen aquests mots d’explicació si és que calia i de reiterat testimoni de la devoció que a 

vostè tenim tots nosaltres.”1537 
 

Mentrestant Joan Alcover, que havia de partir cap a Alacant, avisà l’editor que, 

si durant el seu sojorn en terres alacantines arribaven les proves del llibre, no les podria 

corregir fins a la seva tornada a Palma. A la fi arribaren les proves de l’edició de 

Poemes bíblics juntament amb la carta de l’editor, datada el 30 de setembre, en què li 

demanava que corregís tot el que volgués del llibre, tot i que ja havia passat per un 

corrector de l’Institut d’Estudis Catalans. Això no obstant, li manifestava que fes totes 

les esmenes que consideràs oportunes. Atès que Joan Alcover havia delegat la cura del 

llibre en Miquel Ferrà, López-Picó li demanava si havia de veure les segones proves o si 

havien d’anar directament al curador: 

 
“Li adjunto les proves totals del seu llibre tal com han estat vistes per el corrector de l’Institut 

el qual, naturalment, s’ha limitat a la lectura ortogràfica i de puntuació. Sigui vostè amable de 
rectificar totes les modificacions que no li fossin plaents i d’esmenar el que li sembli oportú. 

Li agrairé que, en retornar les proves, retorni també els originals que necessiten a la impremta 
per a separació d’estrofes, compaginació, etc. 

¿Caldrà que vostè vegi segones proves o podran tirar revisant els fulls de premsa En Miquel 

Ferrà, tal com vostè indicava en una lletra anterior?”1538 
 
Mentrestant arreu del país s’havia declarat l’epidèmia de la grip, que s’allargà 

fins ben entrada la primavera de 1919, la qual havia de sestar un nou cop de destral 

sobre l’àrida soca paternal de Joan Alcover. Les proves de l’edició dels Poemes bíblics 

arribaren quan el poeta era de visita a Alacant. Quan el dissabte tornà a Palma, trobà la 

carta de López-Picó i les galerades, que corregí ben aviat. Tot just enllestides, el 8 

d’octubre les envià a l’editor amb les esmenes fetes per mitjà d’un cambrer del vaixell 

Jaume I. Les proves anaven acompanyades d’una carta, datada el 30 de setembre 

d’aquell any, en què Joan Alcover li anotava amb insistència una sèrie d’observacions 

lingüístiques i ortogràfiques, alhora que suprimia el proverbi que comença amb el vers 

“L’home qui pensa és el primer...” per evitar deia Joan Alcover “malicioses 

interpretacions.”  

El proverbi, escrit entorn de 1917, en plena crisi del sistema de la Restauració 

que s’estenia no solament en el camp polític, sinó també en el militar i en el social, 

podria fer referència a les tensions que planaven per les estances de la cort d’Alfons 

                                                 
1537 [ARM-JA, 269]. 
1538 [ARM-JA, 269]. 
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XIII, en un moment en què sorgí una nova Assemblea de Parlamentaris, dirigida per 

Francesc Cambó i pels sectors més catalanistes, que pretenien subvertir les forces del 

poder contra l’Estat i crear un nou sistema polític renovat. Antoni Maura i els mauristes, 

que es mantengueren al marge d’aquesta Assemblea rupturista i renovadora, i la por de 

Cambó de veure’s en mans de l’esquerra, arrossegat pel seu domini, frenaren l’avanç 

d’aquest projecte reformista. 

 Joan Alcover en aquest proverbi de quatre versos octosíl·labs feia referència a 

les figures bíbliques de Moisès i d’Aaron, els dos germans que Déu havia triat per guiar 

el poble d’Israel fins a la Terra Promesa. En iniciar-se l’Èxode Aaron fou el 

representant de Moisès davant el seu poble i davant el faraó. Per ordre de Déu, Aaron 

fou ungit i consagrat per Moisès com a sacerdot del santuari de Javhè. Però durant la 

llarga travessia pel desert tota la comunitat va murmurar contra Moisès i Aaron, el qual, 

quan Moisès era dalt de la muntanya del Sinaí per rebre les taules de la Llei de Déu, 

participà en la fabricació de l’ídol d’or. Joan Alcover, immers en les aigües de l’Antic 

Testament, prenia la imatge dels dos germans hebreus, que havien guiat el poble 

d’Israel per la travessia del desert, com a espill i metàfora dels líders polítics Maura i 

Cambó, que protagonitzaren les dues alternatives de canvi a la crisi de la Restauració de 

1917.  

El pensament polític de Joan Alcover, que aleshores evolucionava cap a una 

línia ideològica més catalanista, d’estil republicà regionalista, acostada a Enric Prat de 

la Riba que donà lloc al Centre Regionalista de Mallorca, i, a poc a poc, es 

decantava del conservadorisme d’Antoni Maura, temé que es poguessin mal interpretar 

els versos d’aquest proverbi, que diuen: “L’home qui pensa és el primer, / l’home qui 

parla és el segon. / No és Moisès, és Aaron / el qui en la Cort fa de parler.” Més que 

témer les malicioses interpretacions, el nostre poeta temia esser massa clarivident i, per 

por de mostrar totes les cartes que de forma prudent es guardava dins la butxaca, retirà 

aquest proverbi bíblic del llibre Poemes bíblics. Malgrat tot, aquest proverbi el 1922 

veié la llum a les pàgines de l’Almanac de les Lletres entre l’aplec dels vint-i-sis 

poemes breus, que titulà Haikai? 

Ja feia cinc anys que la Secció Filògica de l’Institut d’Estudis Catalans havia 

aprovat les �ormes ortogràfiques de Pompeu Fabra, però encara suraven els dubtes i les 

vacil·lacions, les discussions i els enfrontaments entre els fabristes i els escriptors que 

no acabaven d’assumir del tot la normativa aprovada, que en alguns casos sentien 

artificiosa a les seves orelles. Aquell dia 8 d’octubre de 1918 Joan Alcover envià les 
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proves corregides amb els originals, amb una sèrie de recomanacions ortogràfiques i 

lingüístiques, que trameté a López-Picó, on manifestava els punts concrets en què 

discrepava de la normativa. Tal era el cas del dígraf –tz–,  de nova incorporació, que no 

admetia perquè la llengua viva d’aleshores usava la essa sonora (–s–); així com també 

volia eliminar alguna erra muda a final d’algun mot, com la de càntir, i sobretot preferia 

el mot viuda, més habitual en la llengua parlada de Mallorca, que al de vídua, poc usat a 

la nostra illa. Joan Alcover advertia l’editor sobre aquestes observacions lingüístiques 

en aquesta carta del 8 d’octubre de 1918, en què li deia: 

 
“Amable amic: Dissabte vaig tornar de viatge, trobant aquí la seua lletra de 30 de setembre 

amb les proves del meu llibret, que he corregides. 
Com les esmenes no són moltes, em sembla que no hi haurà necessitat d’enviar-me segones 

proves. Bastarà que l’amic Miquel Ferrà es prengui la molèstia de revisar els fulls de premsa. 
A la pulcritud de vostè i d’ell me confio per assegurar la netedat de l’edició. 
Veurà que poso barbarisa, canti, etcètera, no barbaritza, ni càntir. Me repugna afegir 

consonants, que sobren en la nostra llengua. 
Tampoc em resolc per ara a escriure vídua per viuda. És un substantiu massa elemental 

perquè l’efecte poètic no imposi la forma ordinària, immediatament intel·ligible per tots els 
lectors. 

El vers del Ginebró  
  Una aura de salut allà fruïes 
és així: fruïes (gozabas), no fruïa’s (se gozaba), com ha posat el corrector. 
He suprimit el proverbi ‘L’home qui pensa és el primer...’, per evitar malicioses 

interpretacions. 
Excús dir-li que si l’estat sanitari de Barcelona, com de tot el país, és un inconvenient per la 

pròxima publicació del llibre, podem aplaçar-la. Ho deixo a la discreció de vostès, sotmetent-
me gustosament al seu acord. 

Son devotíssim amic  
Joan Alcover i Maspons. 

S’encarregarà un cambrer del vapor Jaime I de portar-li el paquet amb les proves i els 

originals.”1539 
 

L’endemà mateix d’haver enviat les galerades de Poemes bíblics a l’editor de La 

Revista, el dia 9 d’octubre d’aquell any de 1918, Joan Alcover també volgué assabentar 

Miquel Ferrà de totes aquestes qüestions plantejades a López-Picó, perquè n’era el 

curador de l’edició i amb qui s’avenia de ple en matèria ortogràfica i gramatical. Així 

mateix, Joan Alcover afegia una nova discrepància amb el corrector de l’Institut, que no 

havia pensat a comentar a López-Picó en la carta anterior: era el cas que afectava la ena 

epentètica que precedeix l’article personal masculí En. Tanmateix Joan Alcover ho 

deixava al bon criteri de Miquel Ferrà:  

 
“Benvolgut amic: avui he enviats an En López-Picó les proves corregides i els originals dels 

Poemes bíblics, dient-li que no em sembla necessari que venguen segones proves. Bastarà que 
vostè es prengui la molèstia de revisar els fulls de premsa. 

                                                 
1539 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 746. 
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M’he oblidat d’apuntar una indicació. El corrector (de l’Institut) en les dedicatòries A n’En 
Miquel etc., suprimeix la n’, posant A En Miquel... No em sembla justificat això. Ho deix a 
l’arbitri de vostè. 

Veig que la grippe s’estén a Barcelona, com per aquí, que a penes hi ha família sense malalts. 
Realment estam passant un període calamitós, ben poc a propòsit per publicar versos. Defensi la 

salut, guardant-se tant com pugui.”1540 
 
Mentre la grip s’estenia a banda i banda del mar, per Palma i per Barcelona, i el 

destí preparava el cor de Joan Alcover per sacsejar-lo, aquest seguia il·lusionat amb 

l’edició dels Poemes bíblics i estava decidit a resoldre les qüestions ortogràfiques i 

lingüístiques, que la correcció de les galerades li havia plantejat, sense tocar més que 

allò que fos estrictament necessari. El poeta, preocupat per comunicar-se de manera més 

directa i més intensa amb el lector, no admetia aquelles correccions que es desviaven 

del parlar habitual. Per a Joan Alcover el fet poètic era una eina de comunicació directa 

amb el lector i, en la correcció d’aquells mots que es desviaven del parlar habitual, 

endevinava una pèrdua de sinceritat i d’espontània naturalitat. 

Un dia més tard, el 10 d’octubre de 1918, Miquel Ferrà comunicava en carta a 

Joan Alcover que estava d’acord amb la forma A n’En que proposava (preposició a més 

ena epèntètica apostrofada a l’article personal masculí En). El poeta bibliotecari li 

comentava que l’editor Oliva de Vilanova estava interessat en la reedició de Cap al 

tard, ampliada amb noves composicions i acompanyada amb il·lustracions, com 

s’estilava en aquella època. Era l’inici d’un nou projecte editorial que culminaria amb 

l’edició de Poesies de 1921.  

 
“En López m’ha promès que jo veuria les segones proves del seu llibre. 
Estic amb vostè: me va molt millor A n’En... 
Tenc, d’ahir mateix, l’encàrrec de dir-li, de part de n’Oliva, que desitja publicar el llibre de 

què parlàvem, de poesies de vostè, (les de Cap al tard augmentades amb lo nou que tenga), pel 
mes de desembre; li suplica que li enviï els originals tan prompte com pugui. 

A quin dibuixant ho diríem, per les il·lustracions? Algunes vegades m’ha explicat vostè la 
seva idea, que he comprès perfectament, respecte a aquest punt. 

Si En Joan Pons fos capaç de comprendre-la bé i tengués més grapa... 
O potser En M. Sarmiento... 
Hauria d’esser algú que vostè li pogués dictar el dibuix. 
Ha arribat l’epidèmia per ca seva? Los desig que no arribi. Jo, ho vaig passar pel juny en 

forma benigna, i ara em repetí en forma encara molt més tènue. De manera que ja em consider 

vacunat.”1541 
 

El 15 d’octubre de 1918 Miquel Ferrà tornava a comunicar a Joan Alcover que 

havia rebut les proves corregides i observava que en els poemes que duien dedicatòria el 

corrector havia suprimit l’article personal perquè a Catalunya no s’estilava escriure’l 

                                                 
1540 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 708. 
1541 [ARM-JA, 197]. 
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sobretot en la forma femenina, encara que, pel seu criteri, l’hauria mantengut. També li 

aconsellava treure del llibre el proverbi que diu “Si com home no acceptés que ningú...”, 

perquè a parer de Ferrà era una humorada que no s’avenia amb tot el conjunt del llibre. 

El consell va ser tan acceptat per Joan Alcover que no en quedà rastre per a la posteritat. 

De manera que no podem saber com seguia la tal “humorada”: 

 
“Ara mateix m’acaben d’entregar les proves del seu llibre, que veuré tot seguit. Li vull 

consultar una cosa: li sembla que en les dedicatòries es suprimeixi la partícula En, deixant 
simplement A Miquel, etc.? En Nicolau me va indicar que ara tots ho feien així, sobretot 
tractant-se de dones, puix això de �a és una cosa totalment desaparescuda en el llenguatge 
parlat dins Catalunya. 

A mi, la forma que m’agrada més segueix essent A n’En, però vostè triï. 
Ja que m’honra tant amb la seva confiança, li diré amb franquesa que jo, en lloc seu, potser 

suprimiria el proverbi que comença: ‘Si com home no acceptés que ningú...’, tot i estar-hi més 
que conforme. 

Voldrà enviar-me a volta de correu un mot de resposta? A la impremta volen tirar envant tot 

d’una.”1542 
 

L’endemà, el 16 d’octubre de 1918, Joan Alcover, que encara descansava a Cor 

Marí, a la casa de camp de Gènova, s’afanyà a contestar a Miquel Ferrà que estava 

d’acord amb tot el que li proposava, excepte que preferia que l’edició de la poesia 

completa anàs sense il·lustracions o amb molt poques, perquè el poeta s’abellia de la 

senzillesa. Joan Alcover s’avenia amb el criteri que Ferrà proposava de suprimir el 

proverbi que qualificava d’humorada, encara que no sabem si Ferrà amb la paraula 

“humorada” evocava l’estil dels versos de Campoamor o si només es referia al tipus 

d’humor, que desentonava amb la resta del llibre, de caire més seriós. Per aquells dies la 

grip s’escampava arreu assetjant un i altre. Entrà de forma sigil·losa a casa de Joan 

Alcover: passà per damunt Pau, el seu fill petit, amb poca intensitat i començà a 

sotmetre Maria Alcover a altes febres durant una bona temporada. Però res no feia 

pensar al nostre poeta l’avenir funest que li esperava, encara que a Mallorca i a 

Barcelona el fuet de l’epidèmia augurava temps difícils (que ja s’havien manifestat en la 

persona d’Eugeni d’Ors,1543 en l’esposa de Josep Carner i en l’arquitecte Guillem 

                                                 
1542 [ARM-JA, 197]. 
1543 Eugeni d’Ors, que llavors era Director d’Instrucció Pública de la Mancomunitat de Catalunya, l’11 
de novembre de 1918 envià a Joan Alcover aquesta carta en què li comunicava que el seu estat de salut, 
afectat per la grip, havia millorat:  

“Com remerciar-li son interès amical? Ara em sento lligat més fort als bons amics. 
Un moment he tingut temptació de venir a guardar convalescència a Mallorca. Me n’han deturat 
les noves sanitàries, no precisament per respecte a mi, que sembla tinc ja dret a esperar una 
relativa immunització, sinó respecte a la companyia dels amics de l’illa. 
Ara sembla que el mal cedeix, i esper, amic i poeta, que no haurà gosat traspassar els termes del 
seu jardí Epicuri. 

 Seu sempre i devot,  Eugeni d’Ors” [ARM-JA, 339] 
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Reynés). Ara, però, continuava immers en el treball de cada dia i amb el pensament 

engrescat rere els projectes d’edició de Poemes bíblics i de la reedició de Cap al tard, 

que es convertiria en el volum de les Poesies de 1921. I amb el cap ple d’aquests 

pensaments, el 16 d’octubre de 1918 Joan Alcover s’afanyà a escriure a Miquel Ferrà 

per comunicar-li el seu parer sobre aquestes qüestions: 

 
“Molt estimat amic: he rebut les seves lletres del 10 i el 15. Li repetesc les gràcies per les 

feines que es pren a benefici meu. 
Ja que a vostè, com a mi, la forma que més li agrada és A n’En, així ho posaria. 
Absolutament conforme amb la supressió de l’humorada ‘Si com home no acceptes que 

ningú’ [...]. 
Veurà que també he suprimit el proverbi ‘L’home qui pensa és el primer’... 
Accept amb gust la idea de l’Oliva de reimprimir Cap al tard, augmentat. Dibuixants és difícil 

trobar-ne aquí. Realment convendria que l’elegit obeís a la meva pauta. Per si acàs, i a fi de que 
pugui orientar-se sobre el nombre i caràcter de les il·lustracions, seria bo conèixer el tipu[s] de 
l’edició. ¿Ha de ser per l’estil de les Èglogues d’En Maseras? Li confés que la preferiria més 
senzilla, més a la francesa. Aquesta moda d’ara, no m’entusiasma. 

La gripe pitja fort a Mallorca; inclús a Gènova on estic amb la meva família, si bé en aquest 
paratge no hi [ha] hagut fins ara casos de gravetat aguda. El meu germà Toni té tres malalts a 
caseva. Jo n’he tenguts dos: el meu fill segon, que vengué amb mi convalescent de Múrcia (i ja 
està restablert) i la meva filla, que està en el llit. Segueix bé, però encara no està del tot neta de 
febre. 

Ja deu sebre la mort d’En Guillem Reinés. És una pèrdua dolorosa que m’ha impressionat 
fondament. 

He llegit que l’Ors està greument malalt, i la dona d’En Carner, combregada. 

Estam passant un període calamitós. Paciència. I vejam de guardar-nos tot lo possible.”1544 
 

Miquel Ferrà ultimà com a curador les correccions dels Poemes bíblics i, tal com 

li havia demanat Joan Alcover, respectà la voluntat del nostre poeta en matèria 

ortogràfica i lingüística. Així l’edició de Poemes bíblics, que s’acabà d’estampar a 

Barcelona el dia 22 d’octubre de 1918, va sortir de la impremta d’Antoni López amb el 

mot viuda als poemes Micol i Abigaïl; amb la paraula barbarisa (sense el dígraf tz) al 

proverbi “No em mireu tan altiu...”; amb la forma càntis [plural de càntir], sense la erra 

muda de final de paraula, al poema Les esposalles. Però, encara que Miquel Ferrà i Joan 

Alcover haurien volgut veure impresa la forma A n’En, el corrector o l’editor de La 

Revista es decantaren per la forma An davant l’article personal En a les dedicatòries 

“An En Miquel S. Oliver” del poema Abigaïl i “An En Miquel d’Unamuno” del poema 

Henoc. 

 

  
RECEPCIÓ DE POEMES BÍBLICS 
 

                                                 
1544 [ARM-JA, 197]. 



 938 

  A principis de novembre de 1918 els Poemes bíblics, publicats per edicions La 

Revista que dirigia Josep M. López Picó, ja havia sortit de la impremta de N’Antoni 

López (situada al carrer de l’Olm, núm. 8, de Barcelona). Joan Alcover, que encara no 

havia vist el llibre i no en tenia cap volum, se n’havia assabentat per la ressenya que 

havia llegit a les pàgines de La Revista, signada amb les inicials J. Ll., segons digué el 

dia 12 de novembre de 1918 a Miquel Ferrà: “He vist a La Revista un articlet firmat J. 

Ll. (Josep Lleonart?) donant compte del meu llibret nou. Això vol dir que ja és sortit. 

No n’he rebut cap exemplar.”1545 

 La ressenya que Joan Alcover havia llegit a les pàgines de La Revista venia de la 

ploma del poeta, novel·lista i traductor Josep Lleonart, el qual situava el nostre poeta 

dins una línia espiritualista, que va des del romanticisme al modernisme, i el 

considerava un patriarca de l’esplendor del canvi de segle que “dóna senyoria a tot ço 

que embolca dins l’atmosfera de la seva ment i ho vivifica d’una religiosa 

augustesa.”1546 Assenyalava que Joan Alcover havia sabut imprimir els poemes bíblics 

d’un caràcter majestuós, embolcallats en l’alenada melancòlica d’una profunda 

humanitat, que els lligava amb l’esperit elegíac de les poesies La Serra i La Relíquia de 

Cap al tard. Perquè Joan Alcover va més enllà de la simple recreació de les històries 

que trobam a La Bíblia i les “amara d’una llum nova”. Josep Lleonart subratllava 

l’elegància i la “senyoria d’ànima de N’Alcover” a l’hora de retallar el perfil de les 

dones que apareixen a nombrosos proverbis i en alguns poemes bíblics. També 

assegurava que en el moment de bastir els poemes Volem rei, Abigaïl o El ginebró amb 

l’Endreça a �’Antoni Maura es mostra “com un vident corprès dels conflictes de la 

humana puixança davant dels esdeveniments, i dels clamors, ingratituds i 

descoratjaments en què es mou l’esperit i les multituds.”1547 Josep Lleonart, entusiasmat 

per la lectura d’aquests Poemes bíblics, tancava aquest petit article amb paraules 

elogioses que destacaven l’aspecte humà amb què el nostre poeta havia sabut cisellar 

aquests personatges bíblics de tal manera que semblaven vius perquè el poeta hi 

projectava els seus sentiments i les seves vivències: 

 
“Fa l’efecte com si N’Alcover s’encarnés en aquestes viriors i dolences i se’n sentís ell mateix. 

Es pot dir que pensament i emoció són en ell una mateixa funció. 

                                                 
1545Carta de Joan Alcover del 12 de novembre de 1918 a Miquel Ferrà. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 708. 
1546 J[osep] LL[EONART]: “Poemes bíblics, de Joan Alcover”, La Revista, número LXXV (Novembre, 1 –
MCMXVIII), pàg. 385. 
1547 Ibídem. 



 939 

Ell mereix de les mans de Catalunya, com rei d’esperit, la porpra i la corona pel seu alt verb de 

poeta al qual, la dignitat humana dóna el to.”1548 
 

Joan Alcover, com acostumava de fer, enviava un volum als intel·lectuals i 

escriptors catalans i mallorquins, amics seus que havien seguit la seva trajectòria i 

l’aplaudien. Francesc Matheu, que coneixia bona part d’aquestes poesies, perquè 

n’havia editat algunes a les pàgines d’Ilustració Catalana i algunes altres a Catalana, 

assaborí l’edició d’aquest llibre. Entusiasmat per la nova edició, Francesc Matheu 

impulsà el nostre poeta a presentar els Poemes bíblics al premi Fastenrath: una idea que 

expressà a Joan Alcover en la carta que Matheu li envià el 14 de novembre de 1918, 

arran de la publicació de quatre Endreces a Catalana, que Joan Alcover encara no havia 

vist estampades en aquesta revista: 

 
“Bon amic: moltes gràcies de les Endreces1549 que supòs heu vist en la Catalana. Quina 

finor i quina ironia! són ben vostres. 
Quan volgueu afavorir-me amb alguna altra cosa, a mans besades! 
I ara, una abraçada ben forta per la publicació dels Poemes bíblics; poc i bo. (Inter nos: ¿no 

descuidareu pas d’enviar-los [als] Jocs Florals pel Premi Fastenrath?) No coneixia el ‘Ginebró’, 
del que ens havien parlat; és una peça ferma que deu enorgullir a En Maura. Per molts 

anys!”1550   

 
Joan Alcover l’1 de desembre de 1918 contestà al bon amic Francesc Matheu, 

que tants d’elogis sempre li prodigava, per agrair la valoració positiva que feia dels 

Poemes bíblics, atès que amb els canvis de la nova poètica el poeta se sentia una mica 

perdut enmig d’una mar incerta. Colpit per un excés de prudència, el poeta mallorquí 

declinava en l’editor la decisió de presentar o no els Poemes bíblics al Premi Fastenrath. 

Així com li trametia un paquet amb deu exemplars dedicats per enviar a les amistats que 

li anotava i dos exemplars en blanc, perquè els presentàs al premi si així ho creia oportú: 

 
“Benvolgut amic: Per una que en copia ‘La Veu’ vaig enterar-me de la publicació de les 

Endreces. Quedo molt content de que us agradessin, i també del bon concepte que vos mereix el 
nou llibret de Poemes bíblics. Són impressions de mestre que em tranquilisen, perquè un, llegint 
certes crítiques i certs llibres de poesia que passa per superior, arriba a dubtar si n’ha perduda la 
noció. 

En quant al premi Fastenrath, jo no’m decideixo a enviar directament el llibre. Ho deixo al 
vostre arbitri, ja que vós, que heu publicat totes les poesies, excepte unes poques inèdites, en sou 
casi el padrí. 

Supòs que el crític de la ‘Catalana’ en dirà lo que hi troba. En tal cas, us agrairé que m’envieu 
un número.  

                                                 
1548 Ibídem. 
1549 “A Joan Pin i Soler, havent rebut el Philobiblon”, “A Joseph López-Picó, autor de Paraules”, “Al 
mateix, havent rebut les Absències paternals”, i “Resposta a una lletra”, totes quatre van aparèixer 
recollides, sota el títol d’Endreces, a Catalana, número 32 (10 de novembre de 1918), pàg. 297-298.  
1550 [ARM-JA, 300]. 
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Inclosa va la factura [el paquet] de dotze exemplars amb les següents dedicatòries: 1, D. 
Francesc Matheu; 1, D. Miquel S. Oliver; 1, D. Ramon E. Bassegoda; 1, D. Antoni Rubió i 
Lluch; 1, D. Frederic Rahola; 1, D. Narcís Oller; 1, D. Josep Pin i Soler; 1, D. Fèlix Escalas 
(Ronda S. Pere, 35); 1, D. Àngel Ruiz Pablo (Madrazo, 47, S. G.); 1, D. Miquel Ferrà  (Patrixol, 
11); 2, en blanc. 

El dos últims són perquè vós, amb absoluta llibertat, els presenteu o no als Jocs Florals segons 
us sembli. I us agrairé que faceu arribar els altres als seus destinataris. Perdoneu la 

molèstia.”1551 

 
Al cap de deu dies, l’11 de desembre de 1918, Francesc Matheu, l’editor de 

Catalana, contestà a Joan Alcover, tot regraciant-li l’obsequi que li havia enviat, així 

com li comentava que, ateses les seves humils reserves, havia decidit enviar els Poemes 

bíblics al Premi Fastenrath dels Jocs Florals de Barcelona, perquè creia que aleshores el 

llibre no tenia parió. També l’advertia que el crític de la revista Catalana, que signava 

amb el pseudònim de Vox populi, comentaria els Poemes bíblics: 

 
“Mon estimat amic: fins ahir no ha arribat el paquet que m’anunciàreu en la vostra carta del 

dia primer. Immediatament foren repartits els deu exemplars amb dedicatòria i enviats els altres 
dos, en nom meu, als Jocs Florals, on jo no sé quin llibre dels últims sis anys puga competir amb 
els Poemes bíblics. Veurem què hi dirà el Jurat. 

Veig que, per olvit o extraviament, no rebéreu el número on hi havia les Endreces; perdoneu. 
Per aquest correu arribarà a vostres mans.  

Teniu molta raó: poetes i crítics farien dubtar de si un té el cap en son lloc, si no es sapigués 
que es tracta d’una pinya sense cap ambient ni cap trascendència; uns quants malaguanyats que 
s’enganyen ells mateixos i no enganyen al públic. I això és una tristesa. Per contrarestar l’efecte 
pertorbador de certes publicacions, convenen llibres com el vostre que provin que aquí no 
tothom ha perdut el seny o alguna cosa pitjor. 

El nostre crític dirà alguna cosa dels Poemes, probablement en el primer número d’any nou. Ja 
el rebreu. 

En l’exemplar que m’heu regalat hi heu posat quatre mots que m’han arribat a l’ànima, 
despertant tota una vida d’afeccions i d’entusiasmes. El llibre quedarà en el més estimat dels 

meus prestatges; la dedicatòria, en lo més íntim del meu cor. Gràcies.”1552 
 
En efecte, Francesc Matheu envià els Poemes bíblics al Premi Fastenrath, que 

“de conformitat ab el torn establert l’any 1909,” aquesta vegada s’atorgava “al autor del 

mellor llibre de poesia escrita en llengua catalana y publicat dintre dels sis anys darrers, 

ò sia del primer de Janer de 1913 al 31 de Desembre d’enguany”1553 [1918]. El jurat 

estava format per Frederic Rahola, que n’era el president, Narcís Oller, Francesc 

Matheu, Alfred Opisso, Miquel Ferrà, Àngel Ruiz i Pablo, com a vocals, i Pere J. 

Bassegoda, que n’era el secretari. Aquest darrer deixà escrit en la Memòria dels Jocs 

Florals el veredicte del jurat que, després d’algunes vacil·lacions i dubtes, atesa l’alta 

                                                 
1551 Carta de l’1 de desembre de 1918 de Joan Alcover a Francesc Matheu. Contribució a l’epistolari de 
Joan Alcover, op. cit., pàg. 91-92. 
1552 [ARM-JA, 300]. 
1553 Jochs Florals de Barcelona, Any LXI de llur restauració (Barcelona: Estampa la Renaixença, 1919), 
pàg. 8. 
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qualitat literària dels llibres presentats, atorgà per unanimitat el Premi Fastenrath als 

Poemes bíblics, de Joan Alcover: 

 
“Molts llibres de Poesies, casi tots bons, y alguns immillorables, han posat als Mantenedors en 

la precisió de triar-ne un, y la tria de coses bones és molt costosa. Per axò’s complauen els 
Mantenedors, en manifestar que la seva tria no vol dir may despreci o censura pels restants 
llibres rebuts, donchs alguns ens han fet dubtar. Però, per unanimitat, com en tot el nostre 
Veredicte, hem acordat, creyent axís fe un acte de justícia, concedirlo als Poemes bíblichs de don 

Joan Alcover.”1554 

 
Així aquell primer diumenge de maig, que va recaure en el dia 4, de 1919, quan 

feia dos mesos que el poeta havia perdut en una sola nit els seus dos fills Maria a Palma 

i Gaietà a Barcelona, Joan Alcover fou guardonat amb el Premi Fastenrath. Tanmateix, 

el poeta, devastat per la nova desgràcia, el va rebre amb poc entusiasme i sense cap 

esma de res. Les actuals circumstàncies de dolor li impedien assaborir cap vanaglòria 

mundana. El poeta aleshores havia quedat amb el cor buit i amb els ulls eixuts de 

llàgrimes i no hi havia cap bàlsam que pogués calmar les seves ferides. Amb aquesta 

voluntat, Miquel Ferrà el 5 maig d’aquell terrible 1919 s’afanyà per felicitar el poeta 

premiat i dur-li mesclat entre les paraules un dolç conhort per a la mort de Maria i de 

Gaietà: 

 
“Benvolgut don Joan: El tenir-lo lluny i adolorit per la desgràcia ens aminva a tots l’alegria de 

veure el seu llibre tan justament, i unànimement, premiat en els Jocs d’enguany.1555 No sols en 
nom propi, sinó de molts d’amics, qui em preguen que així li digui, li faç present la nostra 
satisfacció pel premi i el nostre sentiment, més gran encara, de no haver-lo pogut tenir ahir entre 
nosaltres. 

Li estreny la mà coralment son amic,  

                                                                  Miquel Ferrà.”1556 
 

L’11 de maig de 1919 Joan Alcover, malgrat el seu dolor, contestà l’amic 

Miquel Ferrà, que havia estat el curador de Poemes bíblics per justificar el seu silenci, la 

seva apatia i la seva manca de sensibilitat davant el premi obtingut: 

 
“Benvolgut amic: no deix de fer el degut apreci del premi Fastenrath i de l’unànim acord; 

llamentant la meva actual insensibiltat per les satisfaccions d’amor propi; i més que el premi 
mateix m’impressiona la prova d’afecte de vostè i els seus companys. 

Els correspon amb una forta abraçada son afm. 

Joan Alcover i Maspons”1557 
 

                                                 
1554 Ibídem, pàg. 36. 
1555 Ferrà fa refència al Premi Fastenrath que van rebre els Poemes bíblics en els Jocs Florals de 
Barcelona el 1919, poc temps després de la mort dels seus fills Maria i Gaietà. 
1556 [ARM-JA, 197]. 
1557 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 711. 
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Però, abans de ser guardonat, a Joan Alcover, li van arribar algunes mostres 

d’estima a la seva persona i d’adhesió al seu poemari. El 21 de desembre de 1918, 

Frederic Rahola, que havia rebut els Poemes bíblics, va escriure una carta plena 

d’emoció a Joan Alcover, al qual s’adreçava amb el tractament d’“Ilustre amic i 

company”, i així li deia: 

 
“Bon llibre d’estrenes m’heu enviat per aquest Nadal. Jo vos asseguro que aixís que arribaren 

a mes mans [els] vostres Poemes bíblics, els vaig assaborir com la fruita del arbre qu’un hom ja 
coneix per sos fruits exquisits y dolsament sucosos. Heu fet una obra d’orfebre, assolint la plenitud 
augusta de la forma. 

Les figures d’Agar y de David passant davant de vostres ulls ab tota [?] s’auriola divina. 

Vos felicito de cor per aqueix vostre llibre que no’s mustigarà.”1558 
 

També el doctor Ramon Bassegoda, que havia rebut els Poemes bíblics amb 

dedicatòria, envià aquesta carta l’11 de febrer de 1919 a Joan Alcover per expressar-li la 

seva admiració i gratitud amb aquestes paraules: 

 
“Molt estimat amic: estic malalt dels ulls ja fa temps i tot just ara començo a provar 

d’escriure. Per aquest motiu no he pogut fins ara acusar-li rebuda dels seus hermosíssims 
Poemes bíblics, molts d’ells ja per mi admirats al llegirlos a La Ilustració Catalana. 

Los seus poemes són lo millor argument que pot oposar-se als que han estès ja patent de 
caducitat al art que s’inspira en la Història, perquè obres d’art, difícilment superables, són els 
poemes Agar, Les esposalles, Resfa i el Ginebró. 

Li dono la més sincera enhorabona per la publicació del seu llibre i li quedo molt agraït per 
l’exemplar que’m dedica ab carinyosa dedicatòria. 

Y amb aquest motiu, ja que l’oculista me recomana molta sobrietat ab lo llegir y en 
l’escriure, li estreny carinyosament la mà, son vell amic, ja mig invàlit, 

       Ramon Bassegoda.”1559 
 
 

 Antoni Rubió i Lluch, el 24 desembre de 1918 envià en una postal de Barcelona 

unes paraules d’elogi i de gratitud a Joan Alcover per l’edició de Poemes bíblics, dels 

quals digué que eren l’“orgull de la nostra llengua i de la nostra literatura”,1560 

mereixedors d’un comentari més valuós i més extens que aquesta simple nota. 

L’estudiós esperava esplaiar-se de viva veu en els comentaris i en els elogis sobre 

aquest poemari, atès que havia de venir a Mallorca, convidat per Estelrich, i prest es 

veurien. Tanmateix, Rubió a cop d’ull destacà els poemes Les esposalles, que Joan 

Alcover li havia dedicat, i el poema Henoc, al qual comparava per la seva vigoria i 

cruesa amb una pintura de Rembrandt:  

 
“Benvolgudíssim amic, tinc dos rics presents de vostè: la seva lletra del 15 d’agost passat, la 

                                                 
1558 [ARM-JA, 384]. 
1559 [ARM-JA, 110]. 
1560 [ARM-JA, 417]. 
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més alta recompensa del meu modest llibret sobre el [treball...?] Milà,1561 i els seus Poemes 
bíblics, orgull de nostra llengua i de nostra literatura. Els dos mereixen alguna cosa més que 
aquest avar comentari dins el marc d’una mesquina postal, i aquest comentari li portaré i diré de 
paraula, amb efusió de cor, dins molts breus dies, Déu volent.  

Invitat per l’Estelrich (ja ho deu saber vostè a hores d’ara), surto divendres, dia 27 cap a 
Palma. Ja m’enyorava de veure Mallorca, i els amics, que ací tinc, els més vells afectes del meu 
cor. I ara, abans de tot, un milió de gràcies per haver-me honorat, dedicant-me aquell bell idil·li 
bíblic. Les esposalles, en què l’emoció més pura surt sols de la bellesa del fet narrat, amb 
senzilla ingenuïtat i sobrietat d’imatges. ¡Que clar, quan fort, quan precís, quina energia (oh, 
quin Henoc!), quin vigor cru de quadro de Rembrandt hi ha en aquests versos bíblics de vostè? 
Un arriba a creure que sols en català es pot traduir la Bíblia, conservant tota la grandesa i 
majestat de l’original! 

Rebi ma enhorabona més vibrant i entusiasta i a reveure! 

       A. Rubió i Lluch.”1562 
 

Tal com li havia comentat Francesc Matheu, la secció “Llibres” de la revista 

Catalana de l’11 de gener de 1919 anunciava els Poemes bíblics de Joan Alcover amb 

un comentari que anava signat per Vox Populi, pseudònim amb què Joan Oller i Rabassa 

(fill de Narcís Oller) signava les crítiques literàries que apareixien en aquesta secció.1563 

Els elogis de Vox Populi coincidien amb els elogis que Francesc Matheu havia prodigat 

a Joan Alcover en les cartes que li va escriure en conèixer el llibre. Les paraules que 

comentava el crític Vox Populi expressaven amb gran entusiasme: 

 
“Tenia por Vox populi d’acabar el curs de 1918 sense haver trobat encara l’obra del any, però 

aquesta s’ha presentat y es: Poemes Bíblichs, del Alcover. 
El mestre mallorquí ha aplegat baix el títol de ‘Poemes Bíblichs’, els qu’havia anat publicant 

d’ací d’allà y al donarlos ara en un sol volum, l’obra apareix arrodonida i forta. Sempre l’Antich 
Testament ha estat dèu d’inspiració per els poetes, però l’Alcover ha anat a bèurehi, de bell nou, 
com si fos el primer de descobrirlo y se n’ha sadollat tant, que de sa ploma han exit estrofes 
admirables de color y de força. 

Hi hà qui descriu y hi hà qui evoca: l’Alcover evoca’ls temps d’Israel, fentnos sentir tota la 
grandesa de l’ànima austera y forta del poble més religiós del món. 

Sos poemes són retaules patinats, sempre grandiosos, però dolços ò ferrenys, segons 

l’assumpte que canta.” 1564 
 

De tot el ram de Pomes bíblics, la ploma crítica de La Revista, arrecerada rere el 

pseudònim de Vox Populi, assenyalava el retaule vigorós de Les esposalles; la tendresa 

emotiva d’Agar, dibuixada com una estampa corprenedora d’emoció que traspuava “la 

plàcida magestat del viatge d’Abraham y la suavitat de l’ànima fidel de l’esclava 

                                                 
1561 Rubió i Lluch es deu referir a l’estudi que va fer el 1918 titulat Manuel Milà i Fontanals: notes 
biogràfiques i crítiques (Barcelona: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, 1918). 
1562 [ARM-JA, 417]. 
1563 Maria MARTÍ BAIGET: Francesc Matheu i la revista Catalana: l’oposició a la normativització del 
català (1918-1926) (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007), pàg. 24, nota 30. 
1564 VOX POPULI: “Llibres”. Catalana: vol. III, 1919, pàg. 22-23. 
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egipciana”1565 en ser conduïda per Sara fins al tàlem d’Abraham, on la sentim estremir-

se com una fulla d’alba.  

Encara la ploma del crític es deixava seduir per les composicions Abigaïl, Set i 

Micol, les quals deia “no desmerexen dels altres dos poemes abans citats y Resfa es 

dramàtich y vigorós, de macissa y sòbria construcció.”1566 De Resfa, la concubina del rei 

Saül, a qui penjaren dos fills per oferir-los a Déu en expiació dels crims de Saül, el crític 

assenyala la plasticitat esgarrifosa en què el poeta perfila el dolor d’aquesta mare i 

l’esperit de l’època del temps de David. Assenyalava la grandiositat del vers final 

d’aquest poema aconseguit amb tan sobria sonoritat i vigoria com demana l’expressió 

dolorosa dels ulls fixos, terriblement eixuts d’aquesta mare esqueixada. Així mateix el 

crític de Vox Populi albirava una mateixa intensitat vigorosa en “la pintura que’ns fa’l 

poeta del profeta Elias, fugitiu, al començament de ‘El ginebró’ que tanca la garba de 

Poemes bíblichs.”1567 Del grup de Proverbis el crític, amb l’emoció a la ploma, excel·lia 

el darrer, que parla de “La nostra amor de pare” com una composició que colpeix i 

emociona per l’autenticitat dels seus versos, espill del seu jo més íntim, com “una 

poesia fonda y sentida, d’aquelles qu’arriben a l’ànima sense cap esforç”,1568 deia el 

crític de la Vox Populi. El crític, que havia citat els versos finals d’aquest proverbi, 

endevinava com tots els lectors el batec dolorós del pare que vessa sobre el cos 

inanimat del seu fill “els besos que de viu no li” havia donat i tancava el seu comentari 

amb aquestes paraules: 

 
“Bàstin, en fi, els versos transcrits y’ls apuntats per donar a compendre al llegidor que Poemes 

bíblichs es l’obra del any. Si no fos per que no’ns agrada comparar, citaríem ara’l nom d’un altre 
poeta català que s’inspirà en assumptes bíblichs durant sa joventut y qu’ab sa robusta ploma 

assolí altures a les que ha arribat també l’Alcover ara en alguns fragments.”1569 
   

Àngel Ruiz i Pablo, que també havia rebut dedicat el volumet de Poemes bíblics, 

el llegí amb fruïció com tot el que venia de Joan Alcover, però observà al nostre poeta 

en la carta, que li envià el 13 de desembre de 1918, alguns canvis d’estil i de ritme, 

respecte de les poesies de Cap al tard. Acostumat a l’harmonia i a la musicalitat del seu 

vers, el novel·lista menorquí ara trobava a faltar la suavitat melòdica de caire romàntic 

en aquestes darreres composicions, vestides de forma més austera i elegant, sense cap 

                                                 
1565 Ibídem. 
1566 Ibídem. 
1567 Ibídem. 
1568 Ibídem. 
1569 Ibídem. 
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harmonia artificiosa, ben d’acord amb els temes bíblics recreats. Eren, a parer seu, més 

sòbries i vigoroses que les de Cap al tard. Tanmateix, les comparava a les grans 

melodies gregorianes i als cants populars més profunds i musicals que els catalans i els 

gallecs. I part damunt de tot aquest pom, atalaiava la sòbria harmonia d’El ginebró, 

acompanyat de l’Endreça a �’Antoni Maura, com a màxim exponent de totes aquestes 

qualitats perfilades. Àngel Ruiz i Pablo, que albirava els Poemes bíblics com una nova 

manifestació de talent artístic de Joan Alcover, confessava així la seva opinió al nostre 

poeta:  

 
“Mi querido amigo: A su debido tiempo recibí su acuse de recibo de mi novela última, y hoy 

me es grato acusarle a V. recibo de su último tomo de poesías Poemes bíblics que llegó a 
mis manos anteayer y lo he leído ya dos veces, la última con más provecho que la primera, 
puesto que el acicate de la amistad más bien sirve de estorbo para la perfecta fruición de la obra 
literaria.  

Hallo en estos poemas una nueva manifestación de su talento poético, por cierto muy en 
consonancia con los asuntos tratados en ellos, es decir una suma sencillez en los recursos; una 
como aspereza que sabe a ceniza y huele a pino y sabina [?], una gran sobriedad y exactitud en 
las imágenes y un abandono de la musicalidad fácil y del colorido agradable a los ojos, para 
obtener la pincelada justa, firme y cálida de los grandes maestros. Me hacen esas composiciones 
el efecto de las grandes melodías gregorianas y de los cantos populares leoneses más recios y 
profundamente musicales que los catalanes y gallegos que con ausencia de toda armonía 
artificiosa tan honda llevan a sí mismos. 

¡Dichosos los poetas y escritores dotados como usted del numen vario, que es el de los 
elegidos! Son muchos los que se pasan la vida escribiendo libros para venir a decir lo mismo en 
todos ellos, durante treinta o más años. 

Para mi gusto, El Ginebró es la composición que reúne más intensamente las dotes que he 
dicho. ¡Y qué hermosa endreça y qué bien aplicada! Yo le envidio a Vd. esa poesía; pero no sé si 

envidie más a Maura el haberla merecido.”1570 
 
 Deu dies més tard, el 23 de desembre d’aquell 1918, Joan Alcover contestà al 

seu amic menorquí Àngel Ruiz i Pablo per aclarir algunes de les notes que li havia 

observat de Poemes bíblics. Les primeres paraules del novel·lista menorquí li havien fet 

néixer els temors d’haver caigut en l’aridesa d’una versificació massa eixuta, però 

aquests recels havien desaparegut de cop en sentir comparat el ritme dels Poemes 

bíblics al de les gran melodies gregorianes. Amb les cordes de l’orgull asserenat i 

endolcit, Joan Alcover, amb el gest cordial i satisfet, contestava a l’amic menorquí que 

estojaria aquest comentari amb el que havia fet de Cap al tard, com una mostra de la 

seva perícia: 

 
“Recibí su grata del 13 en que me tramite su impresión de los Poemes bíblics, satisfactoria por 

cierto. 
No sé si es del todo exacto lo que usted dice. Me conviene a mi, naturalmente, que lo sea. Pero 

de todas suertes, está muy bien pensado y expresado. 

                                                 
1570 [ARM-JA, 420]. 



 946 

Lo que usted observa sobre el ‘abandono de la musicalidad fácil’ me hizo temer que la 
versificación sea algo seca, pero como después añade usted que esas composiciones le recuerdan 
las grandes melodías gregorianas y los cantos populares leoneses, quedé no sólo tranquilo, sino 
archicontento. 

Recordaré su comentario junto al que dedicó usted a Cap al tard,1571 uno de los que prefiero 

y que mayor sagacidad crítica revelan.”1572 
 

Ángel Ruiz i Pablo lamentà no haver pogut comentar els valors poètics de Poemes 

bíblics en alguna publicació periòdica, com anys enrere havia fet amb Cap al tard, 

segons li digué el 4 de gener de 1919 en aquesta carta: 

 
“Mi querido amigo: Mucho me halaga que mis impresiones acerca de Poemes bíblics, como 

las que escribí respecto de Cap al tard, le sean tan gratas. Yo lo hubiera dicho también esta vez 
en algún periódico, pero circunstancias de las cuales le hablaré otro día me lo impiden por ahora. 
No he leído aún juicio crítico acerca de su última producción, si bien no es extraño, porque leo 
muy poco y ese poco no suele ser catalán, pues exceptuando algunas gloses de Eugenio Ors, lo 
demás me parece pura pretensión y bambolla. Visto esto de cerca inspira cada vez mayor 

desvío.”1573 
 
 Àngel Ruiz i Pablo traspua un cert desencís per la literatura noucentista, que 

hom cultivava per aquells dies. I aquest poc interès per la literatura catalana l’acostava 

cap a les fonts de la castellana, amb la qual se sentia més afí. Però l’escriptor menorquí 

abraçava els versos de Joan Alcover amb una admiració sincera i un entusiasme 

especial.  

 També Carles Riba volgué expressar les seves impressions a Joan Alcover, poc 

temps després (el desembre de 1918) d’haver rebut el volum de Poemes bíblics. L’autor 

de Les Estances, admirat per les deu composicions bíbliques de Joan Alcover, el 29 de 

desembre de 1918 li agraí aquesta atenció en una breu espístola, en la qual, a més a més, 

li prometia escriure’n un bell article, que com en tots els altres que escrivia per 

aquella època signaria amb el pseudònim de Jordi March: 

 
“Molt respectable amic: La meva muller Clementina i jo li agraïm de tot cor el delicat present 

del seu llibre Poemes bíblics, i els bons desigs de V. per les festes nadalenques. Bon any nou 
també a V., i als amics de Mallorca. 

                                                 
1571 Joan Alcover evoca l’article que Ruiz i Pablo va escriure el 1909 arran de la publicació de Cap al 
tard i al qual Àngel Ruiz i Pablo feia referència a la carta escrita a Ciutadella el 26 de març de 1909, en 
què li deia:  
“Fruto de la impresión recibida al leer sus preciosas poesías de Cap al tard  fue un articulito que publiqué 
en un periodiquín de aquí. 
Cuanto más las leo más me gustan y las doy a leer a mis amigos. 
Le envié el citado articulito a raíz de su publicación y desearía saber si estuve acertado en mi crítica, 
pues como no ejerzo hace mucho tiempo, temo cometer a veces algún disparate o decir alguna 
inconveniencia.”  [ARM-JA, 420]. 
1572 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 773. 
1573 [ARM-JA, 420]. 
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Encomanaré al meu entranyable amic Jordi March, que vulgui dir, sobre les planes de La Veu 
de Catalunya, uns quants mots de l’admiració del darrer llibre seu; la mateixa admiració que ha 

produït en aquest devot amic i servidor de V.”1574 
 

Impressionat per l’olor de cedre i pel to d’humanitat que vessen les deu 

composicions d’aquests Poemes bíblics, Carles Riba en deixà constància a les notes 

laudatòries, publicades a La Veu de Catalunya (l’11 i el 18 de gener de 1919), on 

anotava la diferència que separa les Sagrades Escriptures dels poemes de Joan Alcover, 

el qual centra la seva mirada en les figures humanes que hi pul·lulen i en els sentiments 

dels personatges protagonistes de l’escena que retrata: “La Bíblia simplement exposa 

fets, en progressiva cadena de successió: el nostre poeta, en canvi, fou més aviat 

impressionat per una visió de figures.”1575 Carles Riba observava que Joan Alcover, 

inspirat en els personatges bíblics que més s’avenen amb el seu temperament, basteix 

els protagonistes d’aquest univers poètic amb qualitats sensuals, els broda amb notes de 

color i els dota de so i de tacte com si fossin de carn i os. Assegura que, si La Bíblia 

presenta unes figures planes sense cap relleu psicològic, sempre emmarcades dins uns 

motlles prefabricats, Joan Alcover “Compon la figura [...] dins els límits del traç, 

l’emplena amb el caràcter” i els dota d’una profunda dimensió espiritual. I “per aquest 

mateix procediment sensual va fent no solament la necessària composició de lloc i 

d’hora, sinó també la composició d’ànim”1576, talment com si fossin reals. Admirat per 

la humanitat que destil·la tota la poesia alcoveriana, el poeta català de les Elegies de 

Bierville i de l’Esbós de tres oratoris afirmà que “No existeix en català una poesia més 

humana que la de Joan Alcover.”1577 

 Aquesta publicació manifestava una bona sintonia temàtica i cultural entre els 

dos poetes, que es traduïa en una recerca espiritual i en un afany de trobar respostes als 

dubtes del seu pensament en els plecs més recòndits de l’Antic Testament. Així, poc 

abans de la publicació de Poemes bíblics, Carles Riba havia enviat a Joan Alcover les 

versions al català que havia elaborat del Càntic dels Càntics i del Llibre de Rut, perquè 

sabia que ambdós compartien l’atracció pel món bíblic i l’afany de penetrar en les 

Sagrades Escriptures. Joan Alcover s’alegrà de compartir amb Carles Riba aquesta 

afinitat. Elogià la sort que el poeta traductor tenia de poder llegir aquests llibres en la 

                                                 
1574 Cartes de Carles Riba III:1953-1959, recollides i anotades per Carles-Jordi Guardiola (Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans, 1993), pàg. 527. 
1575 Carles RIBA: “Poemes Bíblics de Joan Alcover”, Obres Completes, II. Crítica, 1 (Barcelona: 
Edicions 62, 1985), pàg. 109. 
1576 Ibídem, pàg. 109. 
1577 Carles RIBA, “Tres esbossos”, Obres Completes, II. Crítica, 1, op. cit., pàg. 304. 
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llengua original hebrea i lamentà la pròpia dissort de no poder assaborir la lectura 

directa dels textos bíblics. Aplaudí en gran manera el treball de Carles Riba, no 

solament pel seu gaudi, sinó perquè, amb la seva traducció, facilitava la lectura 

d’aquests textos en la llengua catalana, car la llatina no permetia fruir tota la bellesa 

d’aquests textos bíblics, com era el cas dels Salms. Així en la carta que li envià el 27 de 

juny de 1918, Joan Alcover l’exhortà a continuar pel camí de la traducció i l’impulsà a 

versionar més llibres de l’Antic Testament: 

 

“Estimat amic: vaig rebre a son temps la seua versió del Càntic dels Càntics i el Llibre de Rut. 
Perdoni que no li haja donat compte abans de l’excel·lent impressió. Só tan peresós d’escriure 

com afanyós de llegir coses per mi tan cobdiciades com aquestes. 
Feliç vostè que pot fer la versió directa del texte hebraic. És inestimable el benefici que els que 

no tenim aquesta sort li hem d’agrair. I seria gran fortuna que tinguéssim altres llibres tan 
bellament interpretats; com els Psalms, per exemple, que en la traducció llatina no hi ha manera 
d’assaborir-los. 

No só com vostè dels que accepten la doctrina que atribueix al Càntic de Salomó caràcter 
al·legòric. Però sia com sia, és d’una fortor epitalàmica meravellosa i sens igual. I vostè la fa 
sentir. 

Del Llibre de Rut ¿què en direm? Senzillament deliciós. Déu li pagui la bona obra d’haver-lo 
trasplantat a Catalunya. 

Grans mercès pel seu obsequi. 
Saluda la seva Clementina de part de son devot amic i admirador. 
      Joan Alcover Maspons”1578 

 
Paral·lelament a la publicació de Poemes bíblics, pels mateixos dies també havien 

sortit a la llum les darreres poesies de Jaume Bofill i Mates sota el títol de La Ciutat 

d’Ivori, que Joan Alcover llegí amb la fruïció de poeta assedegat de bellesa, segons 

manifestà al seu autor en aquesta carta que li envià l’1 de desembre de 1918: 

 
“Vaig rebre La Ciutat d’Ivori, i he llegit el llibret amb tanta gola com tots els versos i proses que 

venen de vos. 
Es admirable com essent tantes les vostres aptituds, us hagueu guanyat en quiscuna lloc 

d’especialista eminent. 
Celebro que els treballs d’advocat i de polític actiu, vos deixin lleure per no abandonar la poesia, 

que sens dubte té en vos, a Catalunya, un dels representants més fortament caracterisats. 
Bastaria per demostrar-ho aquest darrer aplec. Realment no teniu competidor per la mestria i la 

fermesa de pols amb que sabeu burilar estrofes. 
M’honra molt que els meus Poemes hagin eixit a llum amb tan bona companyia. Per conducte 

d’En Miquel Ferrà, que vindrà prest, tendré gust d’enviar-vos un exemplar.”1579 
   

 Jaume Bofill i Matas, complagut per la cortesia de Joan Alcover en la seva lletra 

anterior, li contestà en correspondència, des de Barcelona, el dia 23 de gener de 1919 

                                                 
1578 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 754. 
1579 Carta de l’1 de desembre de 1918 de Joan Alcover a Jaume Bofill i Matas, recollida per Enric BOU: 
“Correspondència d’escriptors mallorquins amb Guerau de Liost”, op. cit., pàg. 117. 
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belles paraules de gentil gratitud per la lectura dels versos de La Ciutat d’Ivori així com 

pel llibre Poemes bíblics, que li havia tramès dedicat: 

 
“Benvolgut i respectat D. Joan: vaig rebre fa dies una afectuosa carta de vostè parlant-me de La 

Ciutat d’Ivori. Avui n’he rebuda una altra en la qual mostra el seu beneplàcit per l’Assemblea de la 
Lliga Espiritual. No cal dir com agraeixo i com em reconforten les seves paraules. 

Ara, també, més que acusar-n’hi rebut, li puc parlar dels Poemes bíblics dels quals em vingué a 
mans l’altre dia l’exemplar que vostè gentilment m’ofrenava. La seva força, la seva distinció 

poètiques perduren, consolidant més i més el mestratge que nosaltres devotament acceptem.”1580 
 

Uns dies més enrere, el 16 de gener de 1919, Eugeni d’Ors també s’havia afanyat 

a felicitar Joan Alcover per l’edició dels Poemes bíblics, amb aquestes paraules que 

elogiaven el poema Els gegants:  

 
 “He descansat, al migdia d’ahir, en l’alzinar noble dels vostres Poemes bíblics. 

  Allí hauria conversat exclusivament amb els Àngels, no fos que, de tant en tant, algun vers 
musicat em portava voladorament la torbadora sentor de les filles dels homes. 
  Però no oblidem que del connubi dels Àngels amb les filles dels homes és sortida la nissaga 
dels gegants. 

   Una estreta de mans i bon Any nou!”1581 
 

Antoni Maria Alcover el 22 de gener de 1919, tot just aparegut el volum a les 

llibreries, s’esmerçà a felicitar el nostre poeta pel nou ram de poesies bíbliques. I, amb 

la paraula esmolada a flor de rondalla, el convidà a escriure’n més d’aquesta temàtica: 

 
“Amic estimat: he rebut lo seu darrer llibre de Poemes bíblics. N’hi don mil gràcies i la més 

coral enhorabona. Si vostè no segueix collint del verger divinal de la Bíblia tantíssimes de flors 
celestials, com hi sap trobar, els amics de vostè i amador de l’alta poesia mos veurem obligats a 
tractar-lo de malfeiner. No té altre remei que publicar-ne un raig més, de llibres com aqueix. Me 

crega: està obligadíssim a fer-ho.”1582 
 

Els Poemes bíblics de Joan Alcover també van despertar els elogis de Joaquim Ruyra. 

L’estiu de 1919 el nostre poeta passà els dies a Cor Marí, on llegí La parada de Joaquim Ruyra, 

del qual féu grans elogis, perquè Joan Alcover s’abellia de la bona literatura. Al cap de poc 

temps, Joan Alcover comunicava les seves impressions a Joaquim Ruyra en una carta en què 

comparava la frescor de la seva narrativa a la fluïdesa d’un oasi. Aquesta comparació afalagà la 

ploma del narrador de Girona i el 2 d’agost de 1919 s’afanyà, des de Blanes, a confessar 

l’entusiasme que li havien despertat els versos del llibre Poemes bíblics, tot felicitant-lo amb 

aquestes paraules elogioses: 

 
“Estimat senyor meu: la vostra afectuosa carta és una de les que més satisfacció m’han 

ocasionat entre les moltes que he rebudes amb motiu de La parada, per ésser de vós un dels pocs 

                                                 
1580 [ARM-JA, 118]. 
1581 [ARM-JA, 339]. 
1582 [ARM-JA, 60]. 
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en qui regonec competència en matèria d’art. Vós dieu modestament que temíeu haver perdut els 
papers, i jo, menys humil, fa temps que penso que els han perduts quasi tots els literats moderns 
de Catalunya. […] 

Aquest oasi que vós heu trobat en La parada, jo l’he anat trobant en les vostres produccions 
poètiques i ara últimament en els vostres poemes bíblics. Allí hi ha el gra d’or, la bellesa que 
altres cerquen de palpentes sense descobrir-nos altra cosa que l’esforç que fan per cercar-la sense 
trobar-la. I, mireu, jo he reparat una cosa. Quan surt un llibre d’un autor de talent, però dels que 
no són amats de la Dea, la prempsa l’elogia i els crítics li fan bombo, però un hom repara que 
aquell llibre no ha causat sensació, sinó entre una penya, que participa de certs prejudicis, en els 
quals aquell llibre s’és arrapat. Però quan surt un llibre inspirat en vera visió de bellesa, causa 
una sensació general, espontània. Jo ho he constatat amb les vostres obres. Les lloa tothom, els 
vells i els joves i les sent tothom àdhuc els illetrats. I és que la bellesa és llum, que tothom 
percebeix quan se li posa davant dels ulls, i el sentiment ver arriba a tots els cors i els fa 

palpitar.”1583 
 

 Anys més tard, el desembre de 1921, Josep M. Capdevila assenyalava a les 

pàgines de La Veu de Catalunya que, malgrat la fidelitat a La Bíblia, Joan Alcover 

havia sabut atorgar als seus Poemes bíblics el color reflexiu i la musicalitat emotiva, 

pròpia de la poesia, que manquen a la prosa bíblica: 

 
“El ritme del vers modula les narracions, acompanyades d’escaients reflexions, ben lligades amb 
el to senzill i solemne dels poemes. No tenen la concisió bíblica; malgrat la fidelitat d’alguns, 
com, per exemple, el poema Les esposalles (Isaac i Rebeca), sempre hi ha alguna pinzellada del 
poeta que els dóna nova color. 
De vegades el comentari moral, fàcil de deduir, però tàcit en la Bíblia, és bellament exposat en el 
poema. 
Aquests poemes de l’Alcover són plens de color i de música. El text bíblic li dóna una suggestió 

de la color. Els diàlegs esdevenen musicals, amb el mateix ritme de la descripció. La sobrietat 

mateixa hi és tota musical.”1584  

 

Els Poemes bíblics de Joan Alcover també despertaren l’interès de Josep Carner, que el 26 

de juliol de 1919 els comentà al periòdic El Sol sota el títol d’Inspiraciones bíblicas. Carner 

remarcava que el paisatge de Mallorca, el seu clima i la seva vegetació mediterrània havien 

despertat en el sentir líric dels poetes mallorquins el gust per la tradició oriental, que venia de 

les Sagrades Escriptures: una atracció literària que inicià Ramon Llull i que fou represa per 

Miquel Costa, Llorenç Riber i Gabriel Alomar, fins a arribar a Joan Alcover. Assenyalava que la 

humanitat essencial que bategava pels versos del nostre poeta era la característica essencial que 

el distingia part damunt dels seus companys, atès que havia sabut bastir-los amb gràcia i 

saviesa, sense el decorativisme oriental ni la pompa retòrica de Victor Hugo i comparables a les 

melodies de Byron i de Vigny:   

 

                                                 
1583 Epistolari de Joaquim Ruyra, a cura de Lluïsa JULIÀ I CAPDEVILA (Barcelona: Curial, 1995), pàg. 
168. 
1584 Josep M. CAPDEVILA: “Joan Alcover. VII. Els Proverbis”, op. cit. 
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“Juan Alcover, el poeta egregio que ha llevado a insuperable perfección la elegía catalana, 
vuélvese hoy hacia el Oriente, no como en su edad florida, con influencias del prurito decorativo, 
la pompa retórica de Hugo, sinó con gravedad augusta, ya puro, aleccionado vidente de la profunda 
verdad humana, de que és la Bíblia maravilloso compendio. Hay en la Bíblia la espuma de la 
gracia y el poso amargo de la sabiduría.  

Los actuales Poemes bíblics son un ‘chef d’oeuvre’ de pesimismo y de piedad, de humanidad en 
una palabra. Con las Melodías hebreas de Byron y las evocaciones bíblicas de Vigny fraternizan 
en alteza estas inspiraciones llenas de clásica parsimonia, de penetración, de prodigiosa 

sensibilidad plástica, de intuición sutil, de compasión acibarada.”1585 
 

Josep Carner assenyalava la capacitat d’observació de Joan Alcover, la capacitat de 

copsar els aspectes més pregons de la vida de l’home, que sovint es mou entre la felicitat i el 

dolor, entre la puresa i la vilesa, entre el cel i la terra. Carner endevinava que el nostre poeta, 

lluny de les modes i dels tòpics de la vida quotidiana, sabia penetrar en els misteris de l’home i 

en els secrets de l’art. Per aquest motiu, culminava la panoràmica sobre la poesia bíblica de Joan 

Alcover tot assenyalant que la noblesa de la seva inspiració s’avenia amb l’elegància del seu 

llenguatge poètic. I, d’altra banda, assenyalava com la magnitud de la seva tragèdia personal, 

com la mort havia assaonat la seva poesia i li havia atorgat la més alta unció de grandesa: 

 

“[Els Poemes bíblics] demuestran, en su diversidad, la voluntariosa complacencia de Juan 
Alcover en el claro-oscuro de la vida esencial y profunda, unas veces sustraído a nuestros ojos por 
el monótono automatismo que nos entorpece, otras veces abandonado a sabiendas por fetichismos 
mezquinamente literarios. 

A la alteza de la inspiración corresponde la alteza del idioma. El ánimo anchuroso, la 
imaginación en sacerdocio augusto, dilatan y magnifican el léxico y el ritmo. Más de una vez en el 
recodo de una de esas leyendas patriarcales, nos sorprende un brío dantesco que sólo en el catalán 
moderno puede revivir sin encogimiento y con paralela riqueza de orquestación. 

En la moderna Literatura Catalana ejercía hace tiempo Juan Alcover quieta y elegante soberanía.  
Parece hoy que la muerte, que ha desolado su hogar, le imponga, con unción suprema, ese voto de 
grandeza hacia el cual le llevaban ya sus orientaciones poéticas. El panorama regiamente sencillo 
que le ofrece el balcón de su gabinete ―una palmera y el mar―, vése hoy exclusivamente visitado 

por el vuelo rítmico del ave que lleva el pan profético.”1586  

                                                 
1585 José CARNER: “Inspiraciones bíblicas”, El Sol (26 de juliol de 1919). 
1586 Ibídem. 



 952 



 953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SISENA PART: 

ELS DARRERS ANYS DE LA VIDA DE JOAN ALCOVER 



 954 

 



 955 

LA MORT TORNA A COLPIR L’ÀRIDA SOCA PATERNAL DE JOAN ALCOVER 

I SE’N DU A LA FOSSA ELS SEUS FILLS GAIETÀ I MARIA  

 
El 1919 Gaietà Alcover Pujol va caure malalt a Barcelona i Maria Alcover De 

Haro a Mallorca. Per aquells dies, que s’havia declarat l’epidèmia de grip tant a 

Catalunya com a Mallorca, Maria De Haro i Joan Alcover només podien atendre la seva 

filla Maria, que vivia al seu costat. Gaietà Alcover aleshores vivia a Barcelona, a l’altra 

banda del mar, amb la seva esposa Magdalena Miquel, amb qui feia pocs anys s’havia 

casat. Tenia trenta-dos anys i la seva esposa Magdalena Miquel en tenia trenta-un. A 

Barcelona els joves esposos havien caigut malalts, Gaietà era abrusat per febre alta 

mentre que Magdalena resistia amb més fortalesa l’embat de la grip. Allunyats de 

Mallorca, a Barcelona només comptaven adesiara amb algun parent, com la mare i la 

germana de Magdalena, que els podia assistir. Fou així que, per aquells dies de gèlides 

fredors, una amiga de la família, anomenada Maria, el 28 de febrer de 1919, després de 

visitar els dos joves convalescents, va escriure una carta a Maria de Haro per explicar-li 

com evolucionava la malaltia de Gaietà i de Magdalena: 

 
“Querida Maria: Hoy nos vamos a Madrid y con pena porque dejamos a Cayo y Magdalena en 

cama con la grippe; lo de ella es ligero, pero Cayetano está a 40 y la temperatura no quiere 
ceder; por ahora no hay complicación de pulmón, pero hoy Balcells ha dicho que temía mucho 
que la hubiese pronto. 

Les hemos mandado una mujer (medio monja) de toda confianza para velar y de día les cuida 
la suegra y cuñada. 

Han dicho que ya os habrán escrito, pero así os lo explicamos más detalladamente. De todas 
maneras, creo que Guiem os pondrá al corriente. 

Pelegrina encargó mucho a Balcells que a la más pequeña gravedad hable de los Sacramentos 
lo mismo que haría la veladora, Dios quiera que no haya necesidad de todos estos preparativos y 
que la temperatura ceda antes de ninguna complicación. 

Adiós, si no fuera que a Juan le conviene descansar, pues está agotado con todo lo de agencia 
(que es tremendo) nos quedaríamos. Dios quiera que todo vaya bien. Recuerdos a Juan y niños 
de parte de todos. Te abraza tu amiga 

Maria.”1587 
 
Mes si Magdalena Miquel arribà a superar aquella turbonada de febre, Gaietà 

Alcover Pujol sucumbí entre els filats de la grip, lluny del seu pare i de Maria de Haro, 

el mateix dia que la seva germana Maria Alcover de Haro queia a Mallorca. La nit del 6 

de març la mort, encara no assaciada, segà la vida dels seus fills, Maria a Mallorca i 

Gaietà a Barcelona. Maria Alcover De Haro, que tenia vint anys, va morir a les sis de la 

matinada a conseqüència de la grip. I Gaietà Alcover Pujol, que vivia en el carrer de 

Balmes de Barcelona, núm. 85, morí a les dues de la matinada d’aquell mateix dia, 

                                                 
1587 [ARM-JA, 232]. 
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víctima d’una broncopneumònia, segons certificació facultativa. La tragèdia va tornar a 

colpir de bell nou l’àrida soca paternal de Joan Alcover. 

Llorenç Riber, que llavors vivia a Barcelona, havia assistit Gaietà Alcover Pujol 

i l’havia ajudat amb olis espirituals a traspassar el llindar de la vida amb la pau dels 

benaurats. El sacerdot poeta, que comprenia la desolació que aclaparava el seu mestre i 

el prologuista del seu poemari A Sol ixent, el 9 de març d’aquest fatídic any, Llorenç 

Riber s’afegia al condol de Joan Alcover amb aquestes paraules: 

 
“Mon atribolat amic: En la immensitat del seu dolor, vulli rebre la sinceríssima expressió del 

meu amarg condol. 
Jo, aquí, vaig tenir el sentiment d’assistir al seu pobre fill Gaietà, mentres a vostè el retenia a 

Mallorca la seva pobra filla agonitzant. Per un i altra he pregat davant l’altar de Déu.”1588 
  
El poeta sacerdot, en un article que va escriure el 1926 amb motiu de la mort del 

poeta, deixà constància de la nova tragèdia que Joan Alcover tornà a patir aquella nit de 

març en perdre els dos fills, Maria i Gaietà. Llorenç Riber comparava el dolor del pare 

desolat al dolor que sentia Resfa, la concubina del rei Saül, en veure que els seus dos 

fills havien estat penjats a la forca, tot anant d’un a l’altre per protegir els seus cossos de 

la voràgine de les bèsties famolenques que els assaltaven: 

 
“Aquest suplici bíblic, Joan Alcover mateix el patí. Era una malaurada nit de març de l’any 

1919. Era una nit malaurada per a la qual són pàl·lides queixes d’Ovidi:  
 Cum subit illius tristissima noctis imago... 
Del record d’aquella nit encara el meu cor se n’endola i se me n’entelen els ulls. Mentre, assistit 

amb els auxilis espirituals que jo mateix vaig tenir el dolorós privilegi de donar-li, moria el seu fill 
major, ací a Barcelona; moria també al carrer de Sant Alons, de la mateixa malaltia, la seva filla 
única. El pobre pare, embogit de dolor, amb els ulls eixuts i lluents i amb el cor fet engrunes, amb 
la ment encesa com un llampec, anava d’un llit a l’altre llit com Resfa d’una forca a l’altra forca; 
demanava noves del fill morent i no podia abandonar l’espona de la filla moribunda. Les dues 
noves sinistres, la de la mort del fill que d’ací li comunicàvem, la de la mort de la filla que ens 
comunicaven de l’altra banda de la mar, es creuaren aquella mateixa nit, com dos corbs negres, 

sobre les aigües negres...”1589 
 
El 1919, quan el llibre Poemes bíblics com ja hem vist fou guardonat als 

Jocs Florals de Barcelona, Joan Alcover no pogué assaborir aquest guardó per la 

profunda devastació que llavors l’assotava. Màrius Verdaguer, que llavors era a 

Barcelona, recordà com aquell dia desolador acompanyà el fèretre del seu amic Gaietà 

Pujol al cementiri, mentre Joan Alcover seguia amb l’ànima eixuta de llàgrimes rere el 

carruatge fúnebre de la seva filla Maria a Palma:  

 

                                                 
1588[ARM-JA, 401]. 
1589 Llorenç RIBER: “Entorn de la vida i de l’obra de Joan Alcover. IV i darrer”, op. cit. 
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“Lluny de Mallorca, passats els anys, l’amistat entre En Caietà Alcover i jo s’havia fet més 
profunda i més serena. 

El Poeta, des de lluny, amb la seva intuïció de pare, havia endevinat aquest sentiment fraternal 
que m’unia al seu fill, i alguna cosa d’aquella noble tendresa recòndita semblava estendre’s cap a 
mi. Les cartes que sovint m’escrivia eren plenes d’aquesta comprensió i d’aquesta estima. 

Els ulls d’En Caietà lluïen aleshores d’una manera jovenívola, nets de temences i de 
pressentiments, i el seu esperit havia adquirit una puresa i un refinament inconcebibles, que ell 
amagava curosament darrere un somriure irònic. Aleshores llegia amb passió a José de Maistre i 
navegava llargues hores amb ell amb la barca filosòfica del Neva. 

Jo esperava la floració d’aquell talent que ell mantenia completament amagat darrere la capa 
subtil de la meravellosa ironia que prodigava. 

Però la Balenguera té fil per a tots, no s’atura de filar, i les mortalles de dos fills més del poeta ja 
estaven estaven aparellades per aquella incansable treballadora. [...] 
  El mateix dia que nosaltres, a Barcelona seguíem amb tristesa el fèretre del fill, Don Joan Alcover 
seguia a Mallorca darrere el cadàver d’una altra de les seves filles. 

Aquell arbre s’havia convertit en un tronc sec, sense branques i sense nius.” 1590 
 

Poc temps després de la nova tragèdia, quan Miquel Ferrà intentà, pietosament, 

convèncer Joan Alcover perquè escrigués la biografia de Josep M. Quadrado, va rebre 

per tota resposta: “Impossible”, “Som un home devastat”. De la seva dissort ja només 

en parlarà amb la tinta eixuta de dolor en tres Espurnes desolades, que no veieren la 

llum fins a la publicació pòstuma de les Obres Completes, editades per Il·lustració 

Catalana a cura de Miquel Ferrà:  

 
   “El tronc ferit que el temporal esbranca 

troba en son propi dol l’únic conhort, 
i la calor de vida que aquí manca  
va escalfant el misteri de la mort.”  (PC, 441) 

 
   “Si el poguessis guaitar t’espantaria 
   com terra que descarna el temporal... 
   ¡Oh l’eixutor de l’esperit que un dia 
   era un verger i ara és un arenal!”               (PC, 442) 
 
   “¿Què hi fa si una resposta no ens envia 
   la fosquedat impenetrable i muda? 
   Ells hi són i això basta perquè sia  
   pel nostre cor la pàtria benvolguda.” (PC, 443) 
 
 

Miquel Ferrà, corprès per la serenitat esgarrifadora de Joan Alcover, recordaria 

(al pròleg d’aquestes primeres Obres Completes, quan el poeta ja havia travessat el riu 

de la vida) el tremp i la fortalesa d’esperit amb què el vell poeta aguantà amb estoica 

fermesa la profunda i dolorosa estocada de la mort, que l’havia ferit per partida doble: 

 
“Possehía un tremp d’esperit magnífic. La doble tragedia que havia restat impresa en ses 

faccions, calcigantlo interiorment sense remey, no conseguí ajupirlo. Fins el dia abans de sa 
mort, de res que atenyés als seus ideals de ciutadà y d’artista no va desinteressarse. Aquesta 
virior espiritual ab que la seva figura imantava en sos darrers anys la joventut patriòtica de 

                                                 
1590 Màrius VERDAGUER: La Ciutat Esvaïda, op. cit., pàg. 155-156. 
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Mallorca, y’l gest simple y decidit ab que ell l’emparava, sumantshi, és un dels bells espectacles 

morals qu’enorgullexen y edifiquen els que tinguerem la sort de rodejarlo.”1591 
 
Al cap d’uns dies d’aquestes malaurades morts, Joan Alcover rebia la pietat dels 

amics que l’estimaven. El 7 de març de 1919 Àngel Ruiz Pablo li envià des de 

Barcelona paraules que si bé no podien conhortar el dolor d’aquest pare esbrancat, 

intentaven fer-li costat amb les paraules de l’Evangeli de Sant Mateu (11:28), com 

l’únic bàlsam dels desemparats creients: 

 
 “Queridísimo amigo mío: En la cama, donde me tiene retenido una indisposición, he sabido la 
terrible desgracia que le aflige. Por la angustia que a mí me ha causado, considero cuan 
acerbísimo ha de ser su dolor, que esta vez va acompañado de los mayores refinamientos de la 
crueldad. Desgracias como la suya parten el alma de quien sabe lo que es ser padre, y por esto no 
me atrevo siquiera ni a insinuarle una palabra de consuelo. Yo sólo he de recomendarle una cosa: 
abrácese, amigo mío, con su cruz, en vez de arrastrarla, y no olvide aquellas palabras de suprema 
consolación: ‘Venid a mi los atribulados, que Yo os aliviaré.’ 
   Todos los míos se unen a mi condolencia. Yo he llorado por usted y todos juntos 
encomendamos a Dios las almas de los que se le han ido para siempre y rogamos por usted y por 
su esposa. 
   Quisiera estar a su lado para acompañarle en estos días tan tristes y unir mis lágrimas a las 
suyas, pues no ignora usted que siempre le ha querido ―y ahora más― más con cariño de 
hermano que de amigo, el que lo es muy de veras suyo. 

 Ángel Ruiz y Pablo”1592 
 

També Francesc Matheu el mateix 6 de març de 1919 s’afanyà per fer arribar al 

poeta afligit unes paraules de conhort, acompanyades dels versos de La �ostra amor de 

pare que Joan Alcover havia escrit en la secció dels Proverbis, en record de la mort dels 

altres dos fills Teresa i Pere: 

 
“Bon amic Alcover: me diuen la vostra desgràcia i no sé què dir-vos per consol. A la nostra edat, 
ha de ser una pena horrible. No sé si en mon sentiment de condol hi ha alguna part d’egoisme. 
Preneu mon pèsam tal com és i creieu, això sí, en la meva sinceritat.  
 Us abraça vostre vell amic 

Francesc Matheu 
[P.S.] 
 ¡Quina dolor tan fonda 
 vessar sobre son cos inanimat 
 els besos que de viu no li hem donat! 
 
Quan vos escrivia aquestes ratlles, no sabia que la vostra desgràcia era doble. Pobre amic! Tots 
els qui us estimem fem part en el vostre dol, que Déu vos ajut a comportar. 
 Encara amb més força us abraça vostre 

    Francesc Matheu 

  7 març 1919.”1593 
 

                                                 
1591 Miquel FERRÀ: “En Joan Alcover”, dins Obres de Joan Alcover I. Poesies (Barcelona: Ilustració 
Catalana, sense data), pàg. 14. 
1592 [ARM-JA, 420]. 
1593 [ARM-JA, 300]. 
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Feia poc que Joaquim Ruyra havia llegit els Poemes bíblics de Joan Alcover, 

guardonats amb el premi Fastenrath als Jocs Florals. Quan el narrador modernista de 

Pinya de rosa es disposava a escriure unes lletres al poeta per felicitar-lo, s’adonà de la 

trista notícia pels diaris. Així fou que el 14 de març de 1919, Joaquim Ruyra, consternat 

per aquella desgràcia del nostre poeta, li envià unes paraules de condol que traspuaven 

la seva profunda admiració: 

 
“Estimat senyor meu: volia escriure al poeta, felicitant-lo per una de les més belles obres 

literàries del nostre temps (sens dubte la que he llegit amb més gust de molts anys ençà entre les 
catalanes) quan m’han donat una trista notícia que m’ha consternat i converteix en mots de condol 
els de joia que volia endreçar-li.  Amb tot el meu cor m’unesc a la seva dolor i a les seves 
pregàries. Que Nostre Senyor, que ha volgut afligir-lo, li dó consols que els homes no podem 
donar! Per grans proves ha volgut fer-lo passar certament. Sàpiga que som molts els catalans que 
plorem amb vostè, l’amic noble i lleal, el cavaller, el poeta eximi, l’home estimat per tots els seus 
caires. 

Disposi sempre del seu admirador i coral amic. 

J. Ruyra O.”1594 
 

Al dolor de veure morir cadascuna de les branques de l’àrida soca paternal, Joan 

Alcover no es pensava haver de beure un calze més amarg encara, com era el de no 

poder acompanyar a Barcelona el seu fill Gaietà fins al cementiri, perquè a la mateixa 

hora havia de seguir el seguici mortuori de la seva filla Maria a Palma. El 15 d’abril de 

1919 Joan Alcover amb gran pesar explicava a l’amic Àngel Ruiz i Pablo com havia 

passat aquell darrer terrabastall, el major de tots els que havia passat, segons diu en 

aquesta carta: 

 
“Querido amigo: Vi por su afectuosa carta de 7 de marzo cuan hondamente sabe V. 

compadecerme, y este es el único bálsamo posible. Perder dos hijos casi a la misma hora. Parece 
que no puede haber dolor más agudo. Pues, sí, todavía lo hay, y es que mientras la niña se estaba 
muriendo aquí, yo, el único de casa que estaba en pié (y en pié continua por inverosímil que 
parezca), no podia acudir al lado de mi hijo. Jamás se me desclavará del alma este pensamiento 
amarguísimo. 

Ruego a Dios que libre a V. de dolores semejantes y conserve la vida y la salud de los suyos. 
Su fraternal amigo de siempre, 

Juan Alcover y Maspons.”1595 
  

 Quan a mitjans del mes d’abril Francesc Matheu feia saber al poeta que el seu 

darrer llibre Poemes bíblics havia estat guardonat amb el premi Fastenrath, el pare 

desolat, que malgrat el dolor de les seves ferides no perdia les formes gentils, el 30 

                                                 
1594 Carta de Joaquim Ruyra a Joan Alcover del 14 de març de 1919. Dins Epistolari de Joaquim Ruyra, 
op. cit., pàg. 162. 
1595 Carta de Joan Alcover a Àngel Ruiz i Pablo (datada el 15 d’abril de 1919). Contribució a l’epistolari 
de Joan Alcover, op. cit., pàg. 84. 
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d’abril d’aquell malaurat 1919 contestà a l’editor i poeta català per regraciar-li la seva 

generosa atenció amb aquestes paraules: 

 
“Benvolgut amic: Moltes gràcies per la notícia del premi Fastenrath. És una distinció de 

vertadera importància que arriba per mi a hora ben trista. Ja no podré gaudir-ne com altre temps 
n’hauria gaudit. 

De totes maneres agraeixo molt l’unanimitat de l’acord. 
Li agrairé que em digui amb quina forma he d’enviar el rebut perquè pugui fer-se efectiu. 
Una forta abraçada de son afm.  

    Joan Alcover i Maspons.”1596 
 

Maria Antònia Salvà observà que, quan l’anaren a visitar pocs dies després de la 

morts de Maria i Gaietà, el fuet esmolat de la mort d’aquests dos fills havia deixat 

gravat el seu cop en la faç desolada de Joan Alcover. Maria Antònia Salvà observa com, 

a poc a poc, aconseguiren animar-lo només parlant-li d’art i de literatura: 

 
“Un dels records més vius que guard d’ell, és de quan es trobà en la desolació de que li morissin 

simultàniament un fill i una filla, aquell a Barcelona i aquesta a Mallorca, sense que fos possible al 
bon pare acompanyar-los a tots dos en llurs darrers instants. 

Alguns dies després, essent a Mallorca En Josep Carner, determinàrem anar a fer al pare desolat 
una estona de companyia. Així ho portàrem a efecte, amb En Miquel Sureda i Blanes, l’amic 
comú, qui amb nosaltres vengué, i trobàrem el pobre Alcover en un estat d’abatiment moral i físic 
que passava l’ànima. No semblava ell, ordinàriament tan vibrant a tota manifestació artística o 
amistosa. A poc a poc, sense esmentar per res la seva desgràcia, li anàrem movent conversa del seu 
ram, i poguérem veure com per graus s’animava, fins al punt que, en deixar-lo, no semblava el 
mateix. 

―¿Has vist quina transformació?― diguí jo als companys, a penes fórem al carrer. Tots 
convinguérem que realment era així, i poguérem gustar la consolació que ens pervé d’haver 
contribuït a alçar una mica el cor de qui particularment ens és estimat. 

I tan estimat, i tan venerat com fou sempre, de mi, l’incomparable Mestre!”1597 
 

Eugeni d’Ors, que llavors era el Director d’Instrucció Pública de la Mancomunitat 

de Catalunya,  s’afanyà per fer arribar la seva veu consoladora al poeta desolat, a qui el 

destí no es cansava de fuetejar i de colpejar. Amb l’anhel de fer costat a l’amic de 

Mallorca, que admirava en gran manera pel seu tarannà aristocràtic i pel seu talent 

d’artista irreductible, Eugeni d’Ors1598 va escriure a Joan Alcover aquests mots de 

conhort i de coratge per la mort dels seus dos fills: 

 
“Benvolgut i gran amic, 
No sé explicar-li la meva consternació davant la immensa desgràcia que l’ha colpit. 
Cregui’m molt a la vora seu i prenent una forta part en el seu dol. 

                                                 
1596 Carta del 30 d’abril de 1919 de Joan Alcover Maspons a Francesc Matheu. Ibídem, pàg. 95. 
1597 Maria Antònia SALVÀ: Entre el record i l’enyorança, op. cit., pàg. 134-135. 
1598 Carta sense datar. Però la podem situar pels volts de març de 1919, moment en què moriren en una 
mateixa nit dos fills de Joan Alcover: Maria, a Palma, i Gaietà, a Barcelona. En aquesta època, del juny de 
1917 al gener de 1920, Eugeni d’Ors era Director d’Instrucció Pública de la Mancomunitat de Catalunya. 
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Coratge! Les hores són tèrboles per tot i cal que tots ens avesem a adoptar a la nostra vida les 
que en podríem dir ‘solucions de trinxera’. 
Amb una respectuosa fraternitat, dins la universal trinxera dolorosa li estreny fortament la mà 

son cordial amic i combatent.  Eugeni d’Ors.”1599 
  

Encara que el cor del poeta havia après a sobreviure en silenci enmig del dolor, enmig 

de les seves ferides, que lluny de tancar-se, s’aprofundien amb el pas dels anys, agraí aquells 

mots de pietat consoladora del pare del Noucentisme. Quan arribà l’estiu de 1919 Joan Alcover 

passà els dies de calor a Cor Marí, a Gènova, en companyia de la seva muller i del seu fill Pau, 

l’únic que li restava. Miquel Ferrà, que sovint el visitava des de la Vileta, parla d’un versos 

inèdits i inacabats, probablement els darrers que va compondre. Ferrà diu que Joan Alcover 

passava els estius a Gènova des que era infant i en els seus anys d’adult solia davallar a Palma 

els matins si hi havia feina a l’Audiència, tornava al migdia amb l’única tartana de servei públic 

que estava en servei i passava els capvespres llegint, escrivint o repassant algun expedient fins 

que l’ombra del capvespre el convidava a sortir de casa seva. Era allà ––explica–– on l’havia 

conegut millor, en la intimitat casolana i a la terrassa de casa seva. Julià Villalonga, antic capità 

de marina i veí seu a Gènova, havia passat llargues estones conversant amb Alcover sobre temes 

diversos de política o actualitat internacional, que el poeta “enfocava sempre amb una gran 

lucidesa”. Ferrà comenta que Villalonga li havia confessat que, abans de conèixer Alcover, el 

mirava amb certa prevenció filistea, car el considerava un “superhome”, però després als seus 

ulls havia esdevingut “l’admirador més respectuós, guanyat no sols per l’infalible bon sentit 

dels seus judicis, ans també per la senzillesa familiar i senyorívola del seu tracte.”1600 

Joan Alcover ––continua Ferrà–– era una mica reservat, però sempre enemic de 

les torres d’ivori i “igualment us parlava de la darrera novetat literària que li havia 

arribat, que comentava, si s’esqueia, amb els senyors, no gaire lletrats de la colònia, el 

sermó del vespre abans en la novena del Salvador, patró de Gènova. L’ofici 

d’intel·lectual pur, dit sia en honor seu, no l’entenia.”1601 I encara adoptant un to més 

íntim, Miquel Ferrà descriu la seva pròpia experiència en aquella casa de Gènova, 

després de les morts de Maria i de Gaietà:  

 
“Una vesprada m’havia retingut a sopar amb ell. Sopàrem a la terrassa, molt familiarment i a 

la mallorquina, sota el quinqué de petroli, amb la seva senyora i l’únic fill que li romania. No sé 
per què em va colpir tant aquella escena íntima i apacible. El dol de la segona tragèdia, que fou 
per Don Joan definitiva, planava encara recent dins aquella llar en cendres, on quatre morts, 
segats de dos en dos en la flor de la jovenesa, havien deixat el buit, el fred i l’enyorança. La 

                                                 
1599 [ARM-JA, 339]. 
1600 Miquel FERRÀ: “Gènova”, Articles i assaigs. Selecció i pròleg de Francesc Lladó Rotger (Mallorca: 
Editorial Moll, 1991), pàg. 165. L’article fou publicat al Sóller el 25 de novembre de 1933, pàg. 9. Article 
citat també per Francesc LLADÓ I ROTGER: Miquel Ferrà. Vida, obra i pensament. Estudi d’un intel·lectual 
noucentista mallorquí. Tesi doctoral inèdita. (Mallorca: Departament de Filosofia de la Universitat de les 
Illes Balears, 1999), pàg. 997-998. 
1601 Miquel FERRÀ: “Gènova”, op. cit., pàg. 165. 
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conversa va discórrer sobre diversos temes, però al fons de tots els ulls hi havia el mateix 

pensament indissimulable...”1602  
 

Encara Miquel Ferrà, immers en el record, explicava com se’n tornava a casa 

seva amb el cor estret i colpit per aquestes emocions que suraven en els ulls, en l’aire i 

en els camps de muntanya:  

 
“A les onze de la nit vaig emprendre el retorn a casa, per camins ombrejats d’olivars, en 

direcció a la Vileta. La lluna inundava de claror blanca les clotades que conegué Jovellanos 
durant el seu captiveri en el castell de Bellver. Dins la pau meravellosa dels camps muntava, 
amb el cant dels grills, l’esquelleix musical dels ramats pasturant per les clotades. És també a 
l’hora del cap al tard que aquells paisatges idíl·lics us parlen com en recollida confidència.” 

1603   
 

Ferrà tancava l’article amb uns versos inèdits, de tall virgilià, inspirats en 

aquests mateixos paisatges que enrevolten Gènova i el puig de na Burgesa i que ens 

evoquen el to i l’escenari de La Serra. Fou en una d’aquelles passejades d’amargor 

profunda pels paratges de Gènova que Joan Alcover tornà a reflexionar sobre la quietud 

de la gent que vivia per aquella contrada i vessà les seves impressions artístiques en 

aquests versos, que reproduïa Miquel Ferrà en el retrat que féu del poeta:  

 
“En retornar del passeig solitari... 
 
Al retornar del passeig solitari 
sec una estona en l’aspror d’una penya 
tèbia de sol, la vesprada perfuma 
  la senyorida. 
 
I respirant eixa olor estiuenca 
sembla que el cor se refresqui i se badi, 
sembla exhalar com un místic aroma 
  de jovenesa. 
 
Creix entre cards, en els cruis de la roca, 
clapa el rostoll, els camins ribeteja, 
i tota flor i tota herba boscana 
  són ses veïnes. 
 
Familiarment ens recorda les hores 
d’intimitat amb la dolça natura, 
el torrent sec on sodraquen els carros 
  entre jonqueres; 
 
l’hora del cós, les parelles que arriben, 
el rumbejar de les robes de festa, 
l’hort de l’ermita, el castell que coronen 
  les atzavares. 
 

                                                 
1602 Ibídem, pàg. 165-166. 
1603 Ibídem, pàg.166. 
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Vegí els llumets que senyalen els vespres 
dins la foscor les masies disperses, 
que en l’ampla vall se coneixen de dia 
  com a germanes.”  (OC, 63) 

  
 

Malgrat aquell nou esqueix que s’havia obert en el si de les seves entranyes, Joan 

Alcover d’entre la seva família ―segons havia dit a Àngel Ruiz y Pablo― era l’únic 

que es mantenia dempeus suportant amb estoïcisme abrandat els darrers cops de destral 

que s’havien tornat a abatre sobre el seu cap esblanqueït. Encara que Joan Alcover, 

després de la mort dels seus dos fills, Maria i Gaietà, era com un vaixell que navegava a 

la deriva, no s’abandonà a les ones de la seva tristesa, sinó que s’aferrà a la vida amb 

fortalesa i esperà la mort amb dignitat i gallardia, segons digué en una de les darreres 

espurnes, inèdites fins a la publicació de les Obres Completes de 1951: 

 
 “Sols que m’abandonés    
 al mar de la tristesa 
 a on ma vida està suspesa, 
 n’hi hauria prou perquè la mar muntés 
        i m’afonés.”  (PC, 445)   

 
 
DISCURSOS DO� ALEJA�DRO ROSSELLÓ I MIQUEL DELS SA�TS OLIVER 

  
Malgrat la desgràcia personal, Joan Alcover va complir amb el compromís que 

havia contret amb l’Ajuntament de Palma de retratar la figura d’Alexandre Rosselló, 

que havia estat declarat Fill il·lustre d’aquesta ciutat. Joan Alcover havia cedit a la 

petició del consitori perquè es tractava de parlar d’un amic de la infantesa amb qui 

l’havien unit múltiples experiències.1604 Encara amb el dolor paternal a flor de pell, el 

nostre poeta es va afanyar a trencar la closca del seu esperit abatut i, emportat per un 

sentit del deure i de fidelitat a l’amic, el 31 de desembre de 1919, llegí a l’Ajuntament 

de Palma el discurs Don Alejandro Rosselló. Hijo ilustre de Mallorca i es justificà amb 

aquestes paraules: 

                                                 
1604 Alexandre Rosselló i Joan Alcover mai no van perdre el contacte i dels fruits literaris dels nostre 
poeta el polític mallorquí se n’alegrà més d’una vegada. Així, el dia 1 de desembre de 1909 Alexandre 
Rosselló va felicitar Joan Alcover en una carta que li envià des de Madrid, en la qual li comentava el 
poema La llengua pàtria. Sembla, però, que Rosselló confon el títol del poema i l’anomena “Nuestra 
lengua”. En aquesta epístola elogiava la moderació amb què Joan Alcover defensava la llengua materna, 
segons podem observar en aquestes paraules: 
 “Yo te debía una sincera enhorabuena por la poesía Nuestra Lengua (me parece que así se titula) porque, a 
parte de su mérito literario, que esto tratándose de cosa tuya está descontado, tiene una tendencia  digna de 
encomio porque puede servir de freno a ciertos extravíos, o exageraciones peligrosas, que en toda época de 
lucha engendran la pasión.” Alexandre Rosselló. [ARM-JA, 410]. 
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“Gravíssimos quebrantos me han retraído de toda actuación externa que no sea el cumplimiento 

de deberes ineludibles, y para aceptar el encargo con que me honró la Corporación Municipal, ha 
sido preciso que se impusieran a mi ànimo abatido motivos excepcionales: primero, una amistad 
antigua; segundo, la absoluta convicción, desligada del afecto amistoso con que he celebrado el 
título de Hijo ilustre conferido a don Alejandro Rosselló, aun dentro del criterio de avaricia que a 

mi juicio debe restringir este linaje de consagraciones.1605 
 

Joan Alcover traçava el perfil d’Alexandre Rosselló i apel·lava a les seves dots 

naturals i morals, al seu precoç avantatge intel·lectual, virtuts precursores del qui havia 

estat notari de Palma, fundador de l’Escola Mercantil, Sotsecretari del Ministeri 

d’Instrucció Pública, diputat a Corts pel Partit Liberal i Ministre de Gràcia i Justícia, 

republicà i defensor d’una Mallorca federal i autònoma i amant de dignificar la vida 

política i pública per mitjà de la poesia.  

Evocava la fortalesa d’aquell nin que havia conegut en la tendra infantesa a 

l’Institut Balear de Palma, quan Alexandre Rosselló, un any més gran que Alcover, 

cursava el segon curs de batxillerat i explicava com la necessitat obligà l’homenatjat a 

madurar més depressa que la resta dels seus companys, atès que, ben aviat hagué de 

compaginar l’aprenentatge de l’escola amb el treball per sostenir la seva família: 

 
“Cuando yo ingresé en el Instituto, Alejandro Rosselló cursaba el segundo año, y se graduó de 

bachiller en 1869. No tuvo necesidad de amarrarse como un forzado, a la mesa de estudio ni apagar 
los ardores de la sangre moza ni renunciar a expansiones y aún a travesuras, para ganar gran copia 
de laureles académicos. La libertad de enseñanza juntó en las mismas aulas a los alumnos de los 
dos últimos cursos. De entonces datan los vínculos que nunca se han aflojado, no obstante haber 
seguido en el campo de la común idealidad caminos diferentes. Entre mis recuerdos flota uno de 
singular relieve, por donde se demuestra la preeminencia que a Rosselló concedían los compañeros 

de su generación.”1606 
 

Assegurava que havia assolit tots els cims intel·lectuals i socials gràcies 

únicament als propis mèrits. Enmig del fragor emotiu, Joan Alcover rememorà aquells 

dies de la Revolució de Setembre quan, encara essent adolescents, iniciaren les primeres 

tertúlies literàries a casa del nostre poeta i, més tard, es traslladaren a un pis de lloguer. 

Alexandre Rosselló evocava Joan Alcover fou per unanimitat el president 

d’aquestes reunions primerenques: ell liderava el petit grup i els dirigia com un director 

l’orquestra. Perquè Alexandre Rosselló duia un talent innat que s’havia iniciat en plena 

adolescència i, en plena maduresa, l’havia dut fins al Ministeri de Gràcia i Justícia, la 

                                                 
1605 Joan ALCOVER: “Don Alejandro Rosselló, Hijo Ilustre de Mallorca. Discurs llegit en la Sala de 
Sessions de l’Ajuntament de Palma el 31 de desembre de 1919”, OC, pàg. 597. 
1606 Ibídem, pàg. 597. 
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qual cosa no estranyava als que l’havien conegut en la tendra joventut i havien sentit 

vibrar a prop la força del seu lideratge.  

Amb la paraula curulla de records i d’afectes sobre l’amic homenatjat, Joan 

Alcover resseguia tota la trajectòria professional i política que Alexandre Rosselló havia 

dut a terme. Resseguia la seva carrera professional i assenyalava totes les millores que 

havia aconseguit per Mallorca. Recordava que, des de la seva acta de diputat per 

Mallorca, s’havia afanyat per millorar l’activitat econòmica i portuària, científica i 

cultural de l’illa, amb la creació d’una Escola de Comerç i d’una Biblioteca popular. 

Entre molts d’altres projectes, es proposà crear una Escola d’Arts i Oficis i afavorí 

consultes científiques amb l’Acadèmia de Medicina i el Col·legi de Farmacèutics per a 

la creació d’un laboratori químic i microbiològic. 

Uns dies abans de la lectura d’aquest discurs d’homenatge, s’havien iniciat els 

contactes epistolars entre els dos antics amics de la infantesa per acabar d’arrodonir 

alguns punts i rememorar alguns aspectes biogràfics de la seva carrera. Probablement 

Joan Alcover, abans de la redacció d’aquest panegíric, n’envià un esbós a Alexandre 

Rosselló perquè constatàs, esmenàs o completàs el seu punt de vista. En aquest retrat 

Joan Alcover no solament feia referència a les aficions pedagògiques de Rosselló (que 

el 1881 havia fundat l’Escola Mercantil i, com a Conseller i Sotsecretari del Ministeri 

d’Instrucció Pública, havia afavorit la creació de l’Escola de Comerç, l’Escola Normal 

de Magisteri...), sinó també al fet d’haver contribuït a dignificar la política espanyola i 

la societat mallorquina, amb un gran esperit de responsabilitat i amb una gran 

sensibilitat poètica, que entenia com la més alta dignitat de l’home. Tota aquesta 

voluntat pedagògica responia al desig de regenerar la societat espanyola, que havia 

caigut en la més profunda misèria amb la pèrdua de les colònies del 1898. Aquesta 

regeneració, que era la que havia intentat dur a terme amb la seva acció política, segons 

Rosselló havia de començar per dignificar la vida política amb l’eradicació de les 

intrigues i de les baixeses que la minaven, per fer d’ella un exemple de vida acostada a 

l’ideal de la justícia i de l’honestedat. 

Aquesta visió ètica i humana de la vida política i social fou corroborada pel mateix 

Alexandre Rosselló, en la carta del 4 de desembre de 1919 a Joan Alcover, en la qual 

evocava les coincidències que ambdós havien tengut quan, anys enrere, eren amics: 

 
 “Con estos antecedentes no es extraño que se acentuara mi afición a los estudios pedagógicos y 
que llegara al convencimiento de que el problema de España es fundamentalmente un problema de 
educación. 
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Y ahora quisiera sintetizar en pocas palabras el concepto de la vida en el que yo hubiera deseado 
que fuera el inspirador de mis acciones. 

Me parece que fué D. Fernando González, el honorable Ministro de la República, quien dijo en 
el Senado que a la política española le faltaba poesía. 

Yo creo que tenía razón. A la vida nacional le falta poesía, y sin ella ninguna vida vale la pena 
de ser vivida. 

Cuando se dice que de poeta y loco todos tenemos un poco se refiere el refrán seguramente a esa 
fuente de poesía que está en una vida digna, santa, refinada, de la cual todos podemos participar, 
aunque esté reservado a los escogidos redimirse por completo de la vulgaridad. 

Librarme de ella hubiera sido para mi una fortuna porque mi anhelo fue siempre inspirar mis 
actos en un sentido estético superior, sin preocuparme de las consecuencias. 

Así, cuando a ti y a mi nos motejaban de académicos porque condenábamos las granujerías 
políticas que otros reputaban esenciales, yo me sentía satisfecho y cuando, más tarde, tuve la 
dirección de una fuerza política, procuré llevar a la vida pública esa idealidad, ese alto sentido 
moral a que me he referido y procuré patentizar que la actuación de los partidos no requería 

intrigas, iniquidades ni bajezas.”1607 
 

Joan Alcover tancava el panegíric sobre Alexandre Rosselló evocant un dels seus 

proverbis (“El tresor que dus...”) per confirmar que el nou Fill Il·lustre era mereixedor 

d’aquesta distinció, perquè havia donat a la societat mallorquina el millor de si mateix i 

havia aprofitat tot el tresor intel·lectual en benefici de la col·lectivitat. I així Joan 

Alcover evocava aquests versos proverbials: “Yo escribí hace tiempo: ‘El hombre que 

no aprovecha los tesoros de que Dios ha dotado su inteligencia, llega a las puertas de la 

eternidad com la misma tristeza de la madre que al morir se lleva el peso del hijo que no 

ha podido nacer.”1608  

Joan Alcover, tant per les seves dots de gran orador com per la seva trajectòria 

poètica,  representava dins la societat mallorquina el guia intel·lectual, que sovint era 

reclamat per presentar i retratar altres escriptors. Fou així que, un any més tard d’haver 

esbossat el perfil biogràfic d’Alexandre Rosselló, el dia 31 de desembre de 1920 Joan 

Alcover va llegir a l’Ajuntament de Palma la conferència Miquel dels Sants Oliver, que 

havia mort el dia 9 de gener d’aquell any. Després de rebre aquest encàrrec el vell poeta 

es va plantejar la llengua que havia de fer servir com mitjà d’expressió literària en 

aquest discurs sobre Miquel dels Sants Oliver a l’Ajuntament de Palma, perquè coneixia 

les reticències que encara hi suraven per aquells dies. El poeta en degué parlar amb 

Miquel Ferrà i aquest amb Guillem Forteza, que llavors era regidor de l’Ajuntament de 

Palma. Miquel Ferrà, d’acord amb Guillem Forteza, li va aconsellar que, tractant-se de 

Miquel dels Sants Oliver, ho fes en català. Miquel Ferrà, que per aquells dies s’ocupava 

de l’edició completa de les Poesies de Joan Alcover, fou qui el 24 d’octubre de 1920 va 

impulsar el nostre poeta, indecís i vacil·lant, a decantar-se pel català, perquè calia fer 
                                                 
1607Alexandre Rosselló. [ARM-JA, 410]. 
1608 Joan ALCOVER: “Don Alejandro Rosselló, Hijo Ilustre de Mallorca”, OC, pàg. 604. 
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sonar la llengua dels avis en aquell fòrum, car era una manera de refermar la causa 

catalanista, la defensa del català com llengua d’expressió literària, tal com el mateix 

Joan Alcover havia defensat el 1906 a l’Ateneu Barcelonès. Miquel Ferrà amb gran 

insistència li deia que, de no fer-ho així, els anticatalanistes podien considerar aquest fet 

com un argument a favor seu i en contra de l’ús públic de la llengua materna, sempre 

reduïa a les tasques informals: 

 
“Ahir vàrem parlar amb En G[uillem] Forteza del seu treball sobre En M[iquel dels] S[ants] 

Oliver. Li vaig explicar lo que vostè em deia, i em prega amb tant d’interès que insisteixi 
demanant-li en nom de tots nosaltres que es decideixi pel català, que no puc deixar de fer-ho, 
encara que, naturalment, respectant d’una manera absoluta les raons que motivin els seus dubtes 
i la seva llibertat d’elecció en definitiva. 

La nostra il·lusió, la meva especialment, seria que fos vostè, amb el seu prestigi únic dins 
Mallorca, qui fes sonar la nostra llengua per primera vegada en actes solemnes dins 
l’Ajuntament. La innovació, en aquestes circumstàncies, seria ben rebuda per tothom, i la nostra 
causa hi guanyaria excepcionalment. 

En canvi, tem En Forteza, i crec que amb raó, que els filisteus — d’un parlament en castellà 
pronunciat avui per vostè dins aquella casa i parlant d’un home tan nostre a pesar de tot [sic] 
com N’Oliver— se’n fessin un argument contra els qui han tengut el valor i potser l’abnegació 
(G. Roca) d’introduir el mallorquí en el Consistori. 

Amb una paraula, lo que demanen és que vostè els empari amb la seva amistat i lo que temen 
és aparèixer desairats per vostè als ulls del públic. En Forteza em deia que ell no sabria com 
assistir a l’acte. En fi, vostè ho pesi, ja sap que per damunt tot col·loca el seu criteri aquest afm. 
seu, 

M. Ferrà.”1609 
 

Quatre dies més tard, a la carta del 28 d’octubre, Joan Alcover es defensà de les 

paraules de Ferrà tot dient que ell el 1900 i en presència d’Antoni Maura ja havia fet 

sonar la llengua materna a l’Ajuntament de Palma quan exposà el panegíric de Jeroni 

Rosselló.  El nostre poeta, però, acceptà el consell i escrigué el panegíric sobre Miquel 

dels Sants Oliver en català, tal com li demanaven els amics: 

 
“Respecte de la seva conversa amb En G. Forteza, no és exacte que la nostra llengua no haja 

sonat en els actes solemnes de la Casa de la Vila. En català va ser el meu discurs sobre En Jeroni 
Rosselló, llegit, per cert, en presència d’En Maura. Després vaig escriure’n d’altres en castellà, 
senzillament per comoditat, i no per cap recel. No acab de creure que si ara seguís el mateix 
sistema quan tracti de l’Oliver, això se pogués retreure com argument contra els nostres amics del 
Consistori. Són ells i altres els que parlen en mallorquí, sense que ningú absolutament, ni en públic 
ni en privat, ho reprovi. Passa com la cosa més natural del món, i aquesta és potser la conquista 
més positiva fora de l’ordre literari. Però basta i sobra l’interès que vostès tenen, perquè jo els doni 
gust en cosa tan fàcil. Escriuré en català el treball dedicat a l’Oliver. Això sí, serà lleugeret, perquè 
seria precisa la segona lectura d’alguns llibres, i la primera de coses que no conec, i no tenc 

temps.”1610 
 

                                                 
1609 [ARM-JA, 197]. 
1610 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 716. 
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Aquesta decisió no sols va complaure l’amic Miquel Ferrà segons li digué en la 

carta del 14 de novembre de 1920, sinó que també fou molt aplaudida per la resta 

d’intel·lectuals del grup catalanista, que així ho esperaven: “Me va alegrar que es 

decidís a fer en català el treball sobre N’Oliver, i li estim coralment que ho fes per 

nosaltres.”1611 

En aquest panegíric resseguia la personalitat de Miquel dels Sants Oliver i 

evocava la primera vegada que el va conèixer al Teatre Principal, amb motiu dels actes 

que se celebraren en honor a Calderón de la Barca, on el jove estudiant va rebre un 

premi per la biografia que havia escrit sobre el dramaturg del segle d’Or de les lletres 

castellanes i per un sonet que li havia dedicat: 

 
“El dia 29 de maig de 1881, va celebrar-se en el Teatre Principal de Palma un certamen 
organitzat per l’Institut Balear, amb motiu dels homenatges a Calderón de la Barca. Un 
adolescent d’agradosa figura va muntar a l’escenari, a rebre el premi destinat als alumnes de 
l’Institut, per una biografia de l’autor de La vida es sueño, i la menció honorífica per un sonet a 
Calderón, que el jove estudiant va llegir, entre grans aplaudiments del públic, inclús els meus. 
Era l’Oliver. Jo no el coneixia, i des d’aquell moment no el vaig perdre mai de vista, i poc 

després començà entre nosaltres una amistat que no s’havia d’interrompre.”1612  
  

Era l’inici d’una amistat que durà tota la vida. Sense conèixer anècdotes de la 

seva infantesa, Joan Alcover afirma que fou un infant “de sentits impressionables, d’ulls 

ben oberts per la curiositat a l’espectacle del món i de la vida, i d’imaginació fresca i 

sensual que recollia i guardava les coses observades, amb colors més intensos que la 

realitat mateixa”, segons pogué deduir dels articles costumistes que l’Oliver havia 

publicat a La Roqueta i a La Ignorància, on el periodista “parla de les seves 

reminiscències infantils.”1613 Recreava així alguns passatges costumistes de la societat 

palmessana, que havien estat escenari de la infantesa d’Oliver, descrits amb intensa 

frescor per la mà de l’encara primerenc artista. Era “la primera revelació d’un gran 

instint artístic, l’ull d’un infantó que sorprèn aquestes menudències i s’enamora d’elles 

perquè sí, perquè són aspectes de la vida, sense saber si en el món hi ha novel·les o 

articles de costums, i les conserva en la memòria”.1614 Joan Alcover enfilava la 

trajectòria professional que Oliver havia iniciat a Barcelona quan estudiava Lleis i 

visitava les tertúlies de Marià Aguiló, del qual també  rebé influències literàries, i on va 

conèixer Oller, Yxart i Matheu. Enfocava de prop les primeres passes d’Oliver en el 

                                                 
1611 [ARM-JA, 197]. 
1612 Joan ALCOVER: “Miquel S. Oliver”, OC, pàg. 169. 
1613 Ibídem, pàg. 169. 
1614 Ibídem, pàg. 170. 
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món literari: els seus primers articles en les diverses revistes locals i com Josep M. 

Quadrado ja l’havia endevinat com un valor literari que excel·lia del grup d’escriptors 

que es reunien entorn seu. Joan Alcover assenyalava que més tard el trobà de bell nou a 

la redacció del diari La Almudaina, que segons el nostre poeta era l’orgue del partit 

maurista, amb el qual aleshores es mostrà afí. Aquí s’adonà de les qualitats 

extraordinàries que tenia com a periodista, capaç de donar forma brillant a les idees mig 

esbossades pels altres i de tractar-les amb una imparcialitat absoluta, lluny de qualsevol 

lligam ideològic i polític. Tal era la seva capacitat d’assimilació:  

 
“L’assistència quotidiana a la redacció d’un diari, orgue del meu partit, me va fer conèixer de 

ben de prop una qualitat extraordinària del jove que amb el temps havia de ser, a judici de molts, 
un dels primers, si no el primer periodista d’Espanya. Ell, sense lligams polítics amb la nostra 
parcialitat, era quasi l’únic redactor que tenia al seu càrrec donar forma a les inspiracions dels 
altres.  

No estava en el secret dels interessos, càbales i conveniències circumstancials que sols l’estat 
major de l’agrupació coneixia; però bastava una paraula a mig dir, com un sant i senya, perquè 
l’Oliver prengués la ploma, apropiant-se la idea i descabdellant-la amb un domini de què no eren 
capaços els qui l’havien concebuda. I és que tenia entre altres dons el de l’assimilació, tan útil per 

la tasca professional a què estava destinat.”1615  
 

De totes aquestes habilitats periodístiques que Joan Alcover observà en la ploma 

d’Oliver, evoca una anècdota de la seva vivència personal, que il·lustra aquestes virtuts 

del periodista mallorquí. El nostre poeta recordava el discurs memorable que Antoni 

Maura va fer durant el sopar a la Llonja de Palma, organitzat pels prohoms mallorquins 

afins al maurisme, entre els quals hi havia Miquel dels Sants Oliver, el qual com a 

periodista de La Almudaina, s’afanyava amb mà vertiginosa a transcriure bona part del 

riu de paraules que vessaven els llavis del polític. Davant la urgència de redactar tota la 

crònica d’aquest discurs que l’endemà a primera hora del dia havia de sortir  publicat a 

les pàgines del periòdic, el periodista sortí freturós del sopar a les deu de la nit per 

dirigir-se a la redacció i, amb l’ajuda d’Antoni Maura, acabà d’enllestir l’article fins a 

les quatre de la matinada:  

 
“En certa ocasió tingué el propòsit de publicar íntegre el [discurs] que don Antoni Maura havia 

de pronunciar a un gran banquet que li donaren a la Llotja. No hi havia cap taquígraf a Palma, ni 
temps per enviar-ne a demanar. L’Oliver assistí al banquet, anticipà la descripció de l’acte i la 
ressenya de les oracions preliminars, i aidat de la memòria i de les notes que prenia amb mà 
vertiginosa, s’esforçà per retenir els conceptes i la forma del discurs d’en Maura. El gran orador, 
per correspondre amablement al bon desig de l’Oliver, devers les deu de la nit se va personar a les 
oficines de La Almudaina, i en la petita cambra de la Direcció estigueren treballant i reconstruint el 
text fins el darrer mot. Més de cent quartilles sortiren de la ploma per anar a les caixes. A les quatre 
de la matinada es pogué retirar el senyor Maura, i abans de les vuit l’Oliver deixava corregides les 

                                                 
1615 Ibídem, pàg. 170-171. 
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darreres proves, sortint poc després al número amb unes tres pàgines de prosa, totes passades per la 

mà del periodista, en vint hores de labor intensa.”1616 
 

Al llarg d’aquest assaig biogràfic, Alcover assenyalava d’entre la trajectòria 

literària de Miquel dels Sants Oliver La cuestión regional (1899) com un dels llibres 

que més van arrelar en el seu si i en el seu pensament. Aquí l’escriptor de Campanet 

reflecteix “el seu concepte afirmatiu de la personalitat dels pobles, el seu credo literari, 

social i polític, les seues conviccions com home públic i com a mallorquí”, que “són 

definides i exposades i documentades amb gran còpia d’arguments trets de l’experiència 

i de l’estudi.” Assegurava Joan Alcover que Taine havia estat el seu mestre, però que les 

ensenyances de Taine i d’altres autors no eren l’origen de les seves reflexions sobre el 

regionalisme, “sinó l’armadura del seu regionalisme.” Tal era la curiositat i l’interès que 

La cuestión regional havia despertat en l’ànim de Joan Alcover que el dugué a afirmar 

que “Més d’una vegada he llegit aquest llibre i en la memòria ressalten encara frases i 

conceptes.”1617 Frases i conceptes en què Oliver defensava una mena d’autonomia de 

les regions enfront del centralisme espanyol i la conveniència d’unir les terres de parla 

catalana sota el mateix cobricel que les agermana, l’esperit de les lletres i de la llengua 

materna: 

 
“L’Oliver oposà al centralisme oligàrquic la força aglutinant i orgànica de l’instint regional, 

que per ell representa el predomini de la naturalesa sobre el pacte. Invoca el nervi de les regions, 
Astúries, Bascònia, Aragó, Catalunya, com a salvador un dia de la independència d’Espanya. 
Reivindica la llengua materna com instrument literari, defensa la mancomunitat d’esperit entre 
les lletres catalanes i les mallorquines contra recels i gelosies i preocupacions on s’amaga 

l’esperit provincià, o millor, l’absència d’esperit.”1618 
 

Joan Alcover enfocava de prop la vocació de l’assagista que tengué cura de 

resseguir les passes que donà la literatura mallorquina des dels seus inicis a la 

Renaixença, amb la revista La Palma, fins als fruits que donaren la generació de Miquel 

Costa i de Joan Alcover. Aquesta visió sobre la literatura illenca que Miquel dels Sants 

Oliver esbossà a les pàgines de La Almudaina entre els anys 1892-1894, més tard fou 

recollida el 1903 en el volum La literatura en Mallorca. La voluntat literària i 

periodística de l’escriptor de Campanet el dugué a la redacció d’articles diversos que 

aplegà sota el títol de Cosecha periodística, on reflexiona de manera crítica sobre 

aspectes de la política i de la literatura. A aquesta vocació de l’escriptor literari i 

                                                 
1616 Ibídem, pàg. 171-172. 
1617 Ibídem, pàg. 172. 
1618 Ibídem, pàg. 172. 
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historicista de Miquel dels Sants Oliver s’afegien altres estudis de caràcter més històric, 

com Mallorca durante la primera revolución  (1901), que segons Joan Alcover fou 

“llorejat amb justícia per la Real Acadèmia de la Història.”1619 Però la Mallorca 

d’aquella època, més atenta a les qüestions materials que a les espirituals, no sabé 

retenir al seu costat el talent d’un home com Miquel dels Sants Oliver que hagué de 

sortir de la roca insular per poder consagrar-se a la seva vocació intel·lectual, 

d’escriptor professional. Així Joan Alcover en aquest discurs seguia de prop la petja del 

periodista. A Mallorca, entrà a La Almudaina i després, en traslladar-se a Barcelona, 

treballà al Diario de Barcelona encara que també va fer feina a les oficines de 

l’Ateneu Barcelonès i, més tard, a La Vanguardia. Joan Alcover, que sentí el buit 

intel·lectual que Miquel dels Sants Oliver deixà a Mallorca, lamentava que la terra de 

naixença dels homes il·lustres no sabés retenir-los amb l’afecte, la consideració i el 

respecte que es mereixien pels beneficis que la seva obra havia aportat a tota la 

comunitat:   

 
“La influència directa dels homes il·lustres en el país on resideixen és un factor de cultura, un 

element de vida i de riquesa espiritual. És clar que seria absurda la pretensió de lligar al campanar 
nadiu els homes de vàlua excepcional, però és de plànyer que un darrera l’altre vagin expatriant-se 
pel sol motiu de que la seva terra no té per ells un bocí de pa. ¿Per ventura no va ser un benefici per 
Mallorca que D. Josep Maria Quadrado se passàs aquí la vida? És trista l’emigració dels braços, i 
més trista l’emigració de les intel·ligències. 

Jo som un dels que més se dolgueren del buit que va deixar entre nosaltres En Miquel S. 

Oliver.”1620  
 

Assegurava que Miquel dels Sants Oliver havia estat capaç d’elaborar una prosa 

periodística de gran qualitat, que havia sabut convertir la fugacitat de les pàgines 

esfulladisses de la premsa en una obra sòlida i permanent en els plecs “Entre dos 

Españas, Los españoles en la revolución francesa, El caso Maura, i els sis volums de la 

sèrie Hojas del sábado.”1621  

Però Joan Alcover assegura en aquest discurs que, part damunt de tot, enyorà la 

companyia de l’amic, amb el qual havia compartit un ideal comú en les vetllades del 

saló Beethoven i a casa seva, així com nombroses aficions i esplais, que giraven entorn 

de l’amor a l’art i a la literatura, i la passió per la paraula i per la natura. Enyorava la 

seva conversa amiga, agradosa i plena d’acudits del qui sabia escoltar i li agradava que 

                                                 
1619 Ibídem, pàg. 174. 
1620 Ibídem, pàg. 174-175. 
1621 Ibídem, pàg. 176. 
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l’escoltessin, i la visió del paisatge plena d’emoció i de lirisme poètic, que desplegava 

en les llargues caminades per la Serra de Tramuntana: 

 
“Era antiga la nostra intimitat, sostinguda per la similitud d’aficions. Ens vèiem sovint en el 

passeig, en el teatre, en el seu despatx de la redacció, en les tertúlies de casa meva o en qualque 
centre artístic o literari. L’Oliver era un gran conversador; sabia escoltar i li agradava que 
l’escoltessin; esmaltava els col·loquis amb acudits i anècdotes gracioses; retreia improvisadament 
escenes i figures típiques de la vida local amb el colorit i la vivesa que resplendeixen en els seus 
articles, o discorria amb elevació sobre assumptes d’interès públic. Són inoblidables les vetllades 
de la Sala Beethoven, petit cenacle on els concurrents, agermanats per l’ideal comú, ens 
entregàvem al pler de la mútua comprensió, més cobdiciable que la glòria. Allà dedicàrem un 
banquet a l’Oliver per celebrar el bellíssim discurs llegit aquí mateix el dia 31 de desembre de 
1897, en la proclamació del fill il·lustre don Marian Aguiló. Però res enyor tant com les jornades 
de comunicació amb la poesia viventa de la naturalesa, les excursions a Valldemossa, Lluc, el Gorg 
Blau, Sant Telm, Sóller, Fornalutx, Pollença, Banyalbufar, en companyia de l’Oliver. Llavors sí 
que li vèiem vessar de l’ànima i dels sentits el goig de viure i la passió per la seva terra. Les 
impressions de Miramar, que molts de vosaltres coneixereu, jo li hi vaig sentir en presència del 

meravellós paisatge, temps abans de convertir-les en pàgines delicioses.”1622  
 

Davant la nombrosa producció literària d’Oliver en llengua castellana, que havia 

estat paradigma d’escriptor bilingüe i destacat autor d’una de les millors biografies de 

Cervantes escrites en llengua castellana, havia passat desapercebut entre la 

intel·lectualitat espanyola. I la causa d’aquesta absència en les lletres espanyoles es 

devia segons la mirada irònica de Joan Alcover a un fet tan simple i anodí com el 

de no haver-se publicat a Madrid:  

 
“Manca citar un altre llibre que s’imposa a la nostra simpatia i és per cert un testimoni contra el 
tòpic tan repetit sobre l’ús de la llengua materna. ‘Oh, diuen, quina llàstima que En Verdaguer, 
En Maragall, En Guimerà i En Costa, tan dignes d’universalitzar-se, es tanquin dins les fronteres 
limitades del llenguatge regional!’ Doncs aquí tenim l’Oliver, gran escriptor bilingüe i autor 
d’una Vida y semblanza de Cervantes. Jo, després de llegir-la amb delectació, vaig cercar a 
veure què en dirien els periòdics de Madrid. Res; un silenci absolut. ¿Quin avantatge tragué 
l’autor d’haver escrita la més saborosa biografia de Cervantes que existeix en llengua castellana? 
No és qüestió d’idioma, és que, com diu don Francisco Rodríguez Marín, Acadèmic de 
l’Espanyola i Director de la Biblioteca Nacional, publicar llibres que no duguin el marchamo de 

la duana literària madrilenya és quasi deixar-los inèdits.”1623 
 

Amb motiu de la preparació de les obres completes de Miquel dels Sants Oliver, 

que l’editor Francesc Matheu duia a terme, Joan Alcover enfilà les perles literàries que 

el periodista homenatjat havia deixat escrites per a la posteritat. Recordà la seva prosa 

costumista, escrita en llengua dialectal, amb què s’estrenà entre una visió irònica i 

sentimentalista a La Roqueta i com va excel·lir en cadascun dels personatges i de les 

escenes que retratà a L’Hostal de la Bolla. Als ulls de Joan Alcover aquesta novel·leta 

costumista, de la qual destacava el personatge del Colomista, i La Ciutat de Mallorques 

                                                 
1622 Ibídem, pàg. 175. 
1623 Ibídem, pàg. 176. 
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eren mereixedores de figurar “en les antologies de literatura popular.” Encara amb 

l’entusiasme del lector que ha assaborit una lectura i li ha deixat una empremta en el seu 

si, Joan Alcover assenyalava el grup de narracions aplegades a Flors del silenci com a 

exemple de “l’exquisita idealització de l’ambient insular, com un cristall diàfan on 

l’autor abocava la quinta essència de la seva espiritualitat.”1624 

Joan Alcover destacava l’actitud humana de Miquel dels Sants Oliver que es 

traslluïa tant en el seu pensament ideològic i polític com en la concepció global que 

tenia del món. Davant les guerres assenyalava el nostre orador Oliver considerava 

una aberració sacrificar generacions d’homes del present en bé d’un hipotètic futur de la 

humanitat. El nostre biògraf, que mirava aquest pensament amb ulls humans, compartia 

amb Miquel dels Sants Oliver aquesta idea de preservar la humanitat de cap holocaust, 

perquè cap fi no podia justificar un mitjà tan cruel i tan sanguinari que, d’altra banda, 

tampoc no assegurava la millora de la societat. I, convençut de la certesa i de 

l’equanimitat d’aquest pensament que Miquel dels Sants Oliver havia manifestat al 

llibre Catalunya en temps de la revolució francesa, s’adheria a les paraules del poeta 

il·lustre de Campanet amb aquests mots: 

 
“Amb motiu d’aquest llibre l’acusaren de sentimentalisme conservador; però ell bé es va saber 

defensar. Realment l’Oliver, més per qüestió de nirvis que de principis, era poc amic de 
bullanga, desordre, pertorbació del ritme harmònic de la vida social, bé vingués de la dreta bé de 
l’esquerra. No acceptava la immolació de la humanitat present a benefici de la humanitat futura, 
ni veia clar tal benefici. I si examinant amb ulls humans, amb independència del criteri polític, 
aquell procés horrible, no sabia veure en la guillotina l’instrument quirúrgic que talla la 
gangrena, ni tan sols l’instrument de la justícia popular ni del deliri demagògic, sinó la institució 
de la crueltat organitzada en forma de tribunals que condemnen i botxins que executen com a 
funcionaris del poder... els que compartim la seva repugnància, i la compartiríem des de 
qualsevol posició doctrinal, no hem de reconèixer el dret de bescantar-la en nom de la 

imparcialitat històrica o el sentiment de la grandesa èpica.”1625 
 
Ara Joan Alcover reflexionava sobre “l’autor de versos”, al qual considerava “un 

poeta llegítim”, lluny de la visió de diletant que Oliver tenia de si mateix i de la seva 

obra poètica. Del gruix de la seva obra lírica, aplegada al volum Poesies, Joan Alcover 

endevinava la volada literària que havia assolit el poeta. De l’aplec, sobretot, destacava 

el poema Montserrat per la  musicalitat de les seves notes, “les gentilíssimes estrofes” 

de Julia liberta blanda, i els sis Medallons musicals que, en forma de sonet, evoquen els 

gran genis de la música; i, de manera especial, retenia la narració èpica titulada la 
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Llegenda de Jaume el �avegant, “on la intuïció poètica s’uneix al sentit arqueològic per 

imprimir a la delicada crònica rimada el colorit de la vida medieval.”1626  

Joan Alcover tancava aquest discurs d’homenatge a Oliver destacant l’aspecte 

humà de l’escriptor. Assenyalava la seva noblesa d’ànima, la seva fortalesa d’esperit i la 

seva capacitat d’afrontar la malaltia, que en els darrers temps de la seva vida l’havien 

reduït a la immobilitat física total. La mirada nostàlgica de l’amic no solament perfilava 

les dots intel·lectuals d’Oliver sinó que resseguia les seves extraordinàries qualitats 

humanes que l’havien dut a ser, a més a més, un bon fill i un bon pare de família. El 

biògraf tancava la seva pinzellada elogiosa tot remarcant que, enmig del seu dolor, 

havia sabut afalagar i transmetre una paraula de conhort als familiars i als metges que el 

visitaven.  

 

COMENTARI DE LES MUSES AMIGUES 
 

Joan Alcover, que per aquells dies de 1921 mantenia una profunda amistat amb 

Miquel Ferrà, que era el curador de la seva poesia completa, va correspondre a la seva 

generositat amb la redacció d’unes paraules a les pàgines del Sóller, on comentava el 

nou volum de Les Muses amigues, que acabava de veure la llum a finals del 1920 a la 

vila dels tarongers. Amb les vint-i-quatre versions catalanes de poesia francesa, 

portuguesa, anglesa, alemanya, italiana, llatina, castellana i provençal de Les Muses 

amigues, Miquel Ferrà es donava a conèixer com a traductor d’algunes poesies 

escollides dels autors més cabdals d’aquestes llengües, com Théophile Gautier, Victor 

Hugo, Alfred de Vigny, Paul Verlaine, Emile Verhaeren, Jean Moréas, Anthero de 

Quental, Leopardi, Carducci, D’Annunzio, Longfellow, Artur Symons, Goethe, 

Tibullus, Mistral, Maeterlinck, Albert Samain, Ramon Cabanilla i Rubén Darío. Joan 

Alcover assenyalava que les bones qualitats poètiques de Miquel Ferrà havien sabut 

captar no sols el contingut d’aquestes poesies, sinó també l’essència musical dels seus 

ritmes. Perquè, segons Joan Alcover,  Miquel Ferrà dominava amb mestria l’art de la 

poètica amb perfecció lírica tal com correspon a les dots d’un bon poeta, a les quals 

s’afegien les seves qualitats de crític literari. Joan Alcover assenyalava que Miquel 

Ferrà, amb la seva inspiració de poeta, havia sabut plasmar la inspiració dels poemes 

originals amb tot l’esplendor de la seva essència lírica. Aquesta mestria havia permès a 

Miquel Ferrà acostar les formes mètriques de l’original a les formes mètriques 
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catalanes, els ritmes d’una melodia a l’altra, de tal manera que els poemes versionats al 

català servaven les notes i la musicalitat de l’original. I en aquest sentit, Joan Alcover 

adduïa les paraules de Menéndez y Pelayo per subratllar les dots traductores de Miquel 

Ferrà i la importància d’aquesta feina que havia aconseguit acostar-nos les 

composicions d’aquests poetes estrangers a la nostra llengua. Així amb la mateixa 

excel·lència amb què Ferrà havia demostrat l’art poètica a Les Muses Amigues, Joan 

Alcover l’exhortava a fressar els camins de la poesia i de la traducció: 

 
“Els llibrets Cançó d’ahir i La rosada no foren per nosaltres una sorpresa, sinó una esplèndida 

confirmació del concepte que l’autor ens mereixia. En sos primers assaigs jovenils ja va 
manifestar-se en plena possessió del seu art. Segons la norma de Gautier, sap gravar en l’àgata de 
l’estrofa el perfil de l’imatge, però no li manca l’interna musicalitat que fa l’estrofa vaporosa i 
alada. A la finor dels sentits que destrien notes significatives de la realitat, uneix el do 
d’espiritualisar-la, i té prou domini de la tècnica perquè les concepcions s’exteriorisin sense minva 
de la puresa originària. 

Un poeta que és endemés un crític d’esperit penetrant, per força havia de ser habilíssim 
traductor. L’inspiració reflexa feelment recollida en Les Muses amigues ofereix la frescor de 
matisos que en l’inspiració personal tenia demostrada. 

Conec i record les poesies franceses i algunes de les italianes que figuren en l’aplec; i les 
artístiques interpretacions d’En Miquel Ferrà, filles no sols de la simpatia, com ell diu, sinó també 
de l’enginy magistral, em renoven intensament l’impressió dels originals. 

Hi ha diferents estils d’adaptació. Naturalisar l’extranger en la nostra llengua, o bé naturalisar-
nos en la nacionalitat literària del poeta que traduïm. No és possible decretar una regla absoluta. 
Entre un i altre sistema caben procediments intermedis, i cal adoptar en cada cas el que més 
convenga. Així la similitud de les formes mètriques franceses i les catalanes, ha permès an En 
Ferrà abocar la poesia de Hugo, Vigny, Verlaine, Moreas, en vasos d’estructura consemblant a la 
que ells empraren. Fixem-nos atentament en els poemes Moïse i Booz endormi (per no citar-ne més 
que dos). En Les Muses amigues hi trobem la major equivalència que en versos catalans pot 
assolir-se. 

Diu Menéndez i Pelayo: ‘No se tenga por empleo subalterno de la actividad literaria este de la 
traducción, pues no sólo es viril gimnasia del estilo y del metro, la qual nunca han desdeñado los 
grandes poetas, sino creación de una forma nueva y personal de intérprete, cuyo hallazgo 
presupone recóndito sentido de la belleza, fantasia dócil para asimilársela, y dominio absoluto de la 
técnica. Todas estas dotes ha de poseer, en grado eminente, el que intenta trasladar versos ajenos, 
trocándose, hasta cierto punto, en colaborador de quien primero los escribió, y entrando a 
participar de los reflejos de su gloria.’ 

Com En Miquel Ferrà posseeix sens dubte aquestes dots, desitjam que, sense abandonar la vena 

pròpia, segueixi enriquint amb noves traduccions poètiques la nostra literatura.”1627 
 

 HISTÒRIA D’U�A ODA DE CARDUCCI 

Amb les Odi Barbare i la seva nova adptació del metre grecollatí a la lira 

italiana, Josué Carducci no solament havia impressionat el món de les lletres italianes, 

sinó que també havia corprès els intel·lectuals mallorquins. Miquel Costa, tot seguint el 

seu exemple, intentà dur a la palestra de les lletres catalanes una adaptació semblant 

amb les Horacianes (1906), Gabriel Alomar també el seguí en algunes poesies de La 

                                                 
1627 Joan ALCOVER I MASPONS: “Les Muses Amigues. Traduccions en vers d’En Miquel Ferrà”, Sóller (12 
de febrer de 1921). No recollit en les Obres Completes. 
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columna de foc i Joan Alcover, anys enrere, havia traduït al castellà el poema Fantasia 

de Carducci. Però fou el 1921, quan rellegí l’oda XXIII Alla regina d’Italia (XX nov. 

MDCCCLXXVIII) de les Odi Barbare, de la qual el nostre poeta volgué comentar la 

història d’amor que l’havia inspirada. 

A les dots líriques del poeta i del gran orador que fou Joan Alcover, hi podem 

afegir amb aquesta prosa-article Història d’una oda de Carducci les dots de narrador, 

només intuïdes en algunes composicions castellanes de Poemas y armonías i en els 

Poemes bíblics. Història d’una oda de Carducci1628 és —com anuncia el títol— la 

història de la construcció d’una oda de Josué Carducci, inspirada per amor i gratitud a la 

reina Margarida d’Itàlia i sorgida ensems per l’admiració que aquesta reina sentia per 

les Odi Barbare de Carducci.  

Com si d’un conte es tractàs, més que d’un article, Joan Alcover comença el 

relat d’aquesta història de com Carducci, destacat poeta d’ideologia republicana i 

allunyat de la cort, aconseguí, per gràcia de la reina Margarida d’Itàlia, simpatitzar amb 

la monarquia i apaivagar el seu fervor republicà. La veu del narrador en tercera persona 

enfila aquest petit relat per presentar-nos com la reina Margarida d’Itàlia, dama 

instruïda i gran entusiasta de la poesia de Carducci, que sabia gairebé de memòria, 

volgué distingir el poeta amb la Creu del Mèrit Civil de Savoia. Joan Alcover comenta 

que aquest guardó que la reina volia concedir al que considerava el més gran dels poetes 

vivents estava ben justificat. Aquesta admiració de la reina per les Odi Barbare de 

Carducci evocà en la ment del narrador que anys enrere, gràcies al seu amic Joan Lluís 

Estelrich, havia tengut ocasió de conèixer les dots extraordinàries de Carducci i 

l’impacte que n’havia rebut en la primera lectura. Joan Alcover assegura tot donant la 

seva opinió sobre aquestes odes novíssimes que, malgrat tot, al principi topà amb 

algunes resistències prosòdiques per la novetat dels seus versos i per la volada “dels 

metres antics calçats als peus de la Musa italiana.” Però immediatament afirma que 

“poques vegades havíem rebuda una sensació tan intensa de lluminositat, de virior, 

d’ardenta alenada lírica que fa rossejar la sang en la transparència marmòria de les 

formes apol·línies.”1629 El nostre autor considera una mica entusiasmat que Carducci 

                                                 
1628 Història d’una oda de Carducci sortí publicada el 1921 a les pàgines de l’Almanac de les Lletres, 
Mallorca, I (1921), pàg. 33-38. I fou reproduïda per La Veu de Catalunya i pel Setmanari Sóller. 
1629 Joan ALCOVER: “Història d’una oda de Carducci”, OC, pàg. 332. 
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“És un poeta savi, mai acadèmic; i de l’erudició, àvidament expremuda, fa destil·lar 

l’essència de l’esperit clàssic.”1630  

Tot llegint de bell nou aquestes novíssimes Odi Barbare, Joan Alcover arribà a 

l’oda dedicada a la reina Margarida d’Itàlia, de la qual el mateix Carducci explica la 

seva gènesi poètica. Així Joan Alcover enfila la narració d’aquesta història, extreta del 

mateix Carducci, que es remunta al dia 6 de juny de 1878 a Ràvena, on s’havien 

congregat Carducci i nombroses personalitats per inaugurar un monument. El primer 

Ministre i dos amics del poeta tractaren de convèncer-lo perquè acceptés la Creu del 

Mèrit Civil que la reina li volia atorgar. Però l’arribada del nomenament, que implicava 

haver “d’agenollar-se i posar la mà sobre els Evangelis, jurant fidelitat al rei i als seus 

successors”,1631 féu refusar al poeta de la democràcia aquesta distinció reial amb la 

recança de semblar desagraït.  

El narrador continua la història i la situa cinc mesos més tard a Bolonya. Així 

Joan Alcover relata que el 3 de novembre d’aquell any el rector de la Universitat de 

Bolonya, a instàncies de la reina, convidà Carducci perquè assistís a una recepció dels 

monarques. Amb el desig afinat de conèixer la reina de prop, Carducci quan, enmig de 

l’entusiame popular de la multitud que la victorejava, la veié aparèixer “blanca i rossa, 

coberta de pedreria” pel balcó del palau quedà abrasat d’emoció pels encats de l’etern 

femení que desprenia la seva figura de llegenda. Amb l’emoció als ulls i amb l’anhel 

d’agrair a una reina tan instruïda i sensible la benvolença amb què l’havia volgut 

distingir, enfila els versos i les estrofes alcaiques adreçades a la reina Margarida d’Itàlia. 

Joan Alcover assegura que Carducci havia “composta l’Oda amb el pensaments i els 

sentiments recollits en la plaça pública”,1632 quan contemplava la reina. Amb l’oda al 

carrer, el poeta es topà amb la incomprensió del poble, que no entenia la subtilitat dels 

seus versos i considerava poc digna d’un republicà l’actitud del poeta. Joan Alcover 

evocà els mots de Carducci que, amb gran pesar afirmà que “ser admirat d’una gran 

dama instruïda i amable” era “la major satisfacció” que podia ambicionar. Convençut 

que, si aquesta dama que l’admirava no hagués estat la reina, el poble hauria respectat la 

seva oda i no hauria recriminat la seva actitud.   

Joan Alcover culminava aquest relat amb una moralina que resumeix una visió 

molt afinada dels equilibris que hom ha de fer en una societat que es mou per les 
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ideologies i pels colors polítics. Així, arribava a la conclusió que, gràcies a la gentilesa 

de la reina, el que va ser una victòria per a la monarquia esdevingué una pèrdua per al 

republicans, perquè “l’autor de l’Oda ja no podia ésser més que un republicà 

platònic.”1633  

 
LA VENGUDA DE JOSEP PLA A MALLORCA 
 

Quan el febrer de 1921 Josep Pla vengué a Mallorca i conegué Joan Alcover a la 

biblioteca del Círculo Mallorquín, en quedà impressionat per l’expressió delicada del 

seu gest reflexiu i per la cadència del seu parlar exquisit i deliciós. Amb la seva ploma 

meravellada Josep Pla l’evocà llarga estona i el deixà retratat en una imatge viva amb 

tota casta de detalls i de colors a l’Homenot, que li dedicà. Malgrat l’aurèola que 

envoltava Joan Alcover, l’escriptor empordanès, que l’anà observant amb minuciosa 

atenció, assenyala que el poeta havia quedat aturat en el temps de l’època de la 

Restauració, atès que encara vestia a la moda de la seva joventut, un poc a l’estil del seu 

amic Antoni Maura i, curiosament recorda Josep Pla, lluïa un braçal endolat a 

l’abric gris. Rere aquesta polida i sòbria elegància, el poeta deixava anar el seu posat 

parsimoniós, devastat pels anys i per la dissort i, sota la finesa del teixit gris de l’abric, 

destacava com a única nota de modernitat una bufanda ajustada al coll rosat amb aletes: 

 
  “Era un home d’estatura més aviat petita, però no tenia pas aquella mobilitat de fura que de 
vegades tenen els homes petits. Més aviat era parsimoniós, atent i lent, anava admirablement ben 
vestit ―invisiblement ben vestit―, era un senyor correcte, polit, fi. Llavors ja tenia anys, però no 
havia entrat, encara, en la devastació de la vellesa: les seves faccions, els seus moviments, la seva 
sòbria gesticulació, es mantenien animats i vius. Tenia els cabells molt blancs, una barbeta 
exquisida i maurina, un bigoti d’una qualitat de buata una lleugera calvície ―no total― d’un rosat 
lleuger. Els retrats que solen circular d’aquest senyor no tenen gaire a veure amb l’home que 
coneguí. En els seus últims anys s’arrodoní una mica, i l’aspecte d’home ossat i flac dels seus anys 
madurs s’acolorí lleugerament. Aquesta transformació pot, amb l’edat, produir-se. El cert és que en 
aquella època tenia un aspecte tan pulcre i normal que tendia al bibelot i de vegades semblava un 
conillet blanc polidíssim. No vestia pas, certament, a l’última moda: s’havia aturat en el moment 
que semblà dominat per la figura del seu gran amic el senyor Antoni Maura: coll d’aletes, corbata 
d’una qualitat densa, punys rodons ―els punys rodons de 1909― i sabates de xarol. L’única 
innovació perceptible era la bufanda, que portava admirablement adherida al coll, sota l’abric. 
L’abric era d’un color gris plom, amb un braçal negre. El barret era un barret llonguet gris clar amb 
una cinta blau marí obscura que feia una admirable combinació amb la barba maurina. I els guants 

de pell, que semblaven acabats de sortir de la capsa com tot ell mateix.”1634 
 

El que més sorprèn de la mirada escrutadora de Pla en aquest retrat és l’expressió 

sincera amb què el descriu i cada detall amb què traça la imatge de Joan Alcover. En 

cadascuna d’aquestes pinzellades Pla deixa sentir la seducció que el poeta anà exercint 
                                                 
1633 Ibídem, pàg. 335. 
1634 Josep PLA: Obres Completes, op. cit., pàg. 41-42. 
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sobre la seva ànima. L’escriptor empordanès assegura que rere el perfil insignificant, 

diminut i correcte del poeta, s’amagava l’esperit d’un talent superior a la massa, que, en 

parlar d’art i de literatura, brillava com un astre que corprenia el seu entorn amb una 

aura màgica i que es traduïa en la seva mirada profunda, en la seva parla mallorquina, 

deliciosa i lluenta, i en el seu gest persuasiu i d’una extraordinària humana comprensió:  

 
“Aquell senyor diminut, ponderat, exacte, correctíssim, que hauria pogut ésser confós amb un 

símbol de la propietat urbana o de la renda del diner, es transformava, en la conversació, 
instantàniament, sobretot quan la conversació s’entaulava sobre la poesia, la música o qualsevol 
problema d’ordre general de l’esperit. I aquesta era la gran sorpresa que produïa el senyor Alcover 
o almenys la que em produí a mi: us trobàveu davant d’un home que externament no tenia res de 
particular, que feia tots els possibles per no aparentar res de particular i que tot d’una apareixia 
amb una superfície de percepció i de curiositat inesgotable, prodigiosa, decisiva. Les faccions se li 
transmutaven instantàniament; els seus ulls rodons i petits, sobretot, li agafaven una intensa 
mobilitat intencionada, que no era una mobilitat dura, sinó suau, amable, comprensiva, 
lleugerament maliciosa, tolerant, humaníssima. Tot ell esdevenia comprensió i expectació a un tal 
extrem que quan discrepava feia visibles esforços per eliminar la ironia de les seves respostes  
―aquella ironia que no costava pas gaire de veure que era l’essència del seu joc mental i del seu 
esperit agudíssim. A la mobilitat dels seus ulls es lligava el seu gest persuasiu, de la millor tradició 
mallorquina, mai excessiu, eficient. I s’hi lligava encara el seu parlar, el seu mallorquí una mica 
cerimoniós, exquisit, deliciós, clar com l’aigua clara, absolutament habitual però saturat de totes 
les matisacions aportades per una vida dedicada a la reflexió, a la gràcia i a l’expressió de les 

tenuïtats més fines.”1635 
 
És aquest to humaníssim que copsà l’escriptor empordanès el que defineix la 

poesia de Joan Alcover, el qual es mostrà paladí d’un art essencialment humà, que havia 

defensat a la conferència Humanització de l’art (1904) i refermat el 1910 a Reacció 

literària.  

Josep Pla passà uns dies a Mallorca, acompanyat de Joan Estelrich, el qual li féu 

de cicerone arreu l’illa i li mostrà la biblioteca del Círculo Mallorquín. Fou en aquest 

antre de la cultura llibresca, on va conèixer Joan Alcover, encuriosit per les novetats del 

món. Josep Pla restà corprès per la bellesa de la badia de Palma, que hom podia 

contemplar del balcó estant de la biblioteca del Círculo, girada de biaix de cara a la 

blavor safírica de l’ample mar. Les excel·lències d’aquest lloc privilegiat impediren a 

l’escriptor empordanès centrar la seva atenció en la bona lectura, perquè la seva mirada 

es perdia per la llunyania del paisatge, on atalaiava la cabellera verda i atapeïda de la 

pineda que embolcalla la silueta rosada del castell de Bellver. La ploma encisada de 

Josep Pla deixà plasmat en l’Homenot dedicat a Joan Alcover aquest estat de fascinació 

per les meravelles de l’illa i per la bellesa de la biblioteca del Círculo, abocada al mar i 

veïna de la mole sacrosanta de la Catedral, que el distreien de la lectura, afavorida per 

                                                 
1635 Ibídem. 



 980 

l’olor de cigar i per la calidesa de l’estança, guarnida d’amples i còmodes butaques i de 

vitrines plenes de llibres. Així diu:  

 
“A un quart de dues, però, arribava Joan Estelrich, esbufegant i esvalotat, i llavors 

començàvem la jornada. Ens dirigíem al Círculo Mallorquín, o sia a Ets Círculo per llegir els 
diaris que havien arribat amb el correu matinal. En aquella hora l’establiment era gairebé buit i 
feia aquella olor de fum de cigar havà refredat que exhalaven els casinos provincials importants. 
(És un perfum que només els autèntics fumadors poden apreciar...) Entràvem a la casa, pujàvem 
unes amples, solemnes i encatifades escales i arribàvem a la biblioteca, que era el pis més alt. 
Aquesta biblioteca contenia uns grans armaris envidrats, plens de llibres grossos i relligats a 
prova de bomba, absolutament i hermèticament tancats. Era una època en què la lletra impresa 
era encara mirada amb gran respecte, que es manifestava, sobretot, en la pruïja de mantenir-la 
encadenada i empresonada. A les juntes directives dels casinos hi havia el càrrec de bibliotecari, 
que era un senyor proposat a fer inaccessibles al públic la biblioteca de la casa i a guardar claus i 
encadenats. Era un càrrec molt important. Ara, adjacent a la baluerna llibresca d’aquell Círcolo 
hi havia un petit local amb unes cadires i una taula, sobre la qual s’estergien els diaris que ‘es 
vapor’ havia portat. Des del balcó d’aquest indret es veia una vista meravellosa sobre la badia de 
Palma a través d’un esclat de sol i de llum viva que us desentumia dels vents del sud i de les 
humitats mediterrànies i reumàtiques. Excel·lent local! No he trobat mai, enlloc, un indret 
destinat a la lectura en què llegir fos tan difícil. Era literalment impossible no quedar fascinat pel 
balcó, pel panorama del mar, per la tendra blavor del cel de primavera, dins de la qual flotava, a 
l’esquerra, el bloc de pedra daurada de la catedral i a la dreta, més llunyà, el verd aspre dels pins 
de Bellver, vagament tocats per la llum rossa, lleonada, de l’esclat solar. Hi havia, a més a més, 
en aquell local, una temperatura tèbia, un silenci tan fi, una solitud tan delicada, que 
desaprofitar-li les inoblidables possibilitats que presentava per ajornar la lectura hauria estat un 

error inoblidable”.1636 
 

En aquesta estança silenciosa, envoltada de llibres reclosos en grans armaris i de 

diaris estesos sobre la taula, Josep Pla conegué l’admirat poeta Joan Alcover, que hi 

acudia cada dia puntualment per informar-se. Un cop foren presentats per l’amic Joan 

Estelrich, Alcover i Pla, diverses vegades parlaren d’art i de literatura, asseguts en les 

amples butaques del saló lluminós, talaia de la badia de Palma: 

 
“Fou en aquest local que Estelrich em presentà el senyor Joan Alcover, que llavors era 
―emmudida la lira de Costa i Llobera íntimes necessitats de gravetat i de misticisme― la 
personalitat literària del país socialment  més reconeguda i admirada. 
  El senyor Alcover era llavors relator de l’Audiència Territorial de Palma. Acabat el seu servei 
matinal, pujava a l’indret de la premsa per tal de passar la vista sobre ‘La Vanguardia’, que 
llavors era dirigida pel seu íntim amic Miquel dels Sants Oliver, que ha deixat a totes les 
persones que el tractaren un record tan humà i tan apreciable. Alcover era probablement l’únic 
soci del Casino que passava pels seus locals en aquelles hores intempestives. Feta aquesta feina 
tan agradable ―estimava molt Oliver―, se n’anava a dinar. I cada dia feia el mateix, perquè era 

un home d’una vida molt metòdica i ordenada”.1637  
 

Tanmateix la memòria de Josep Pla esdevé imprecisa i descolorida pels anys a 

l’hora d’evocar aquells dies feliços en què va conèixer Joan Alcover a Mallorca, perquè, 

quan ambdós escriptors es trobaren a la Biblioteca del Círculo, Joan Alcover ja era 

                                                 
1636 Ibídem, pàg. 39-40. 
1637 Ibídem, pàg. 40. 
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magistrat de l’Audiència de Palma i Miquel dels Sants Oliver feia poc més d’un any que 

havia deixat aquest món i molts més anys que havia abandonat la direcció de La 

Almudaina. 

El coneixement de la personalitat distingida i primorosa de Joan Alcover deixà 

una fonda empremta en la sensibilitat de l’escriptor empordanès. El retrat que l’escriptor 

català en dibuixà en el seu Homenot palesa aquesta viva impressió. Josep Pla, encuriosit 

per l’experiència política de Joan Alcover, intentà descobrir dels llavis del poeta la raó 

del seu sobtat allunyament de les Corts espanyoles, d’on havia tornat el 1893 sense 

haver obert la boca. Però el poeta, guiat per un excés de prudència i d’expressió 

contundent, defugí de la curiositat de l’escriptor empordanès amb un simple gest de 

rebuig amb la mà. El desencís que Josep Pla endevina que s’obrà en el Joan Alcover 

diputat a les Corts de Madrid fou causat a parer seu per un estil d’oratòria diferent, 

que no connectava amb la manera de ser de Joan Alcover ni en la seva forma d’entendre 

el país.  A més a més segons Pla, aquest període de desencís de la política 

coincidia amb el moment en què en el si del poeta es començava a congriar un canvi de 

veu i de pensament, que l’havia d’acostar al seu jo més íntim, a la seva llengua i a la 

seva gent: 

 
“La segona part d’aquesta aventura és també coneguda i té més interès. Elegit diputat, Alcover 

es traslladà a Madrid, ocupà el seu lloc al Parlament, assistí a unes quantes sessions i de cop i 
volta tornà a Mallorca i es retirà a casa seva sense haver articulat una sola paraula, sense haver 
obert la boca, decebut, amoïnat i fastiguejat. Quan vaig tractar d’aclarir les raons d’aquesta 
decisió tan singular féu amb el braç un gest com si volgués apartar de la seva mirada alguna cosa 
repel·lent i em digué parlant amb lentitud: 

―No val la pena. Vaig comprendre que no hi havia res a fer... M’hauria agradat de tenir més 
accés a Alcover per poder insistir. No em fou pas possible. Sigui com sigui, aquest estrany final 
de la seva carrera política demostra, al meu entendre, primer, que la seva oratòria era diferent de 
la que flueix, en general, en el país i segon, que potser fou l’inici del procés que es produí en el 
seu esperit procés que el portà a reconsiderar el problema de la utilització de la seva pròpia 

llengua com a mitjà d’expressió autèntica.” 1638 
 

La primera cosa que impressionà Josep Pla del grup d’assistents a les tertúlies 

literàries de can Alcover fou la descoberta de persones de pensament i de caràcter tan 

diversos com Gabriel Alomar i mossèn Antoni M. Alcover. Aquests sabien harmonitzar 

posicions, gràcies a l’aura de llibertat i de respecte, d’atenció i d’afecte que desprenia 

l’autor de Cap al tard. La segona impressió que va corprendre l’escriptor empordanès 

fou l’atracció que Joan Alcover i el seu cenacle dominical exercien sobre tots els 

viatgers dotats de curiositat intel·lectual que passaven per Mallorca en aquells anys. 

                                                 
1638 Ibídem, pàg. 42-43. 
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Tots recordaren i assenyalaren la gran tolerància i la comprensió que imperà sempre en 

aquell antre de cultura i d’art, format pel més gran grup intel·lectual de l’illa. Josep Pla 

retrata el perfil espiritual de Joan Alcover a partir de les impressions que va extreure 

dels personatges que el tractaren, els quals manifestaren de forma contundent la intensa 

admiració que el poeta els havia inspirat. Josep Pla assenyala que hagué de refiar-se de 

l’expressió unànime dels prohoms que el van conèixer, perquè, quan vengué a Mallorca 

i tengué ocasió de corroborar les dots i les virtuts de Joan Alcover, no pogué tractar-lo 

de forma íntima, atès que la relació amistosa amb el poeta fou breu i esporàdica. Josep 

Pla intenta esbrinar els motius que sorgien del si del poeta que originaven aquesta 

especial seducció, la qual estava convençut que anava més enllà de l’hospitalitat i del 

tracte amable i afectuós que esmerçava. A parer seu aquesta atracció cega d’Alcover 

sobre els altres obeïa al reconeixement explícit de trobar-se davant un talent superior, 

que brollava de forma natural i espontània, fruit d’un esperit reflexiu i brillant: 

 
“Els meus contactes amb Joan Alcover no foren pas prou seguits ni continuats perquè pugui dir que 

en vaig tenir una impressió de primera mà. M’he hagut de refiar, doncs, d’impressions laterals, 
impressions que en un aspecte m’han sorprès per la seva rara unanimitat. En totes elles vaig 
comprovar la intensa admiració que Alcover provocà en totes les persones que el tractaren. És un 
sentiment que ha anat més enllà de la gratitud per l’hospitalitat, per la companyia o pel mer tracte, 
per a convertir-se en entusiasme. Alcover fou un cas de fascinació social com en cap altra persona de 
la meva coneixença hagi mai pogut observar. ¿Quina arrel, quina causa tingué, aquest sentiment 
d’adhesió i d’admiració? El problema és molt complex, inextricable. De vegades sembla un cas de 
reconeixement explícit d’una superioritat. Altres vegades fa l’efecte que aquest reconeixement es 

concedia perquè Alcover el provocava sense voler, d’una manera involuntària.”1639 
 

La mirada escrutadora de Josep Pla resseguia amb afinada perspicàcia els teixits 

de l’ànima de Joan Alcover i, amb la fermesa de la seva ploma, anava dibuixant 

l’etopeia del nostre poeta, la grandesa del qual albirava resguardada rere la tela 

distingida de la prudència i de la senzillesa, perfilada amb les vetes de l’equilibri i de la 

sòbria serenitat. Aquestes virtuts de l’home senzill, amant de l’art i de tot el que feia 

olor d’humanitat, al costat de la seva intel·ligència fúlgida i del seu esperit afable i 

cordial, sempre travat d’un humor immarcescible a voltes irònic, definien els trets de la 

seva fesomia com si fossin la vegetació del seu paisatge interior. Malgrat que Josep Pla 

assenyalava totes aquestes qualitats del poeta i subratllava que es retreia davant 

qualsevol extravagància i traç excessivament acusat, com el vedetisme o l’originalitat, 

es demanava d’on li venia, realment, aquest sentiment de superioritat que despertava en 

tots els que parlaven amb ell: 

                                                 
1639 Ibídem, pàg. 50-51. 
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“Era un home que tenia horror a l’originalitat, tota forma d’excés o d’extravagància o de 

personalisme acusat tota forma del que s’anomena avui el vedetisme el molestava. Aspirava 
abans que tot passar desapercebut. Els adjectius sobretot si eren impresos li produïen pànic. La 
vivacitat del seu sentit del ridícul no li fallà mai. Així i tot, ha deixat un record sensacional, 
inoblidable. Arribà el que els altres promouen fent exactament el contrari; exactament, hi arribà molt 
més que els altres. Era un home caut, prudent, voluntàriament esborrat, naturalment afable, d’un 
humor invariable. Mai no li interessaren les coses massa simples ni les coses excessivament 
complicades. Si alguna cosa el posà en guàrdia sempre fou la pretensió a la genialitat. Aquestes 
paraules tan grosses, tan voluminoses, les deixava fàcilment a la discreció dels primaris. Odiava el 
reclam, la propaganda, el pistonatge, el tam-tam. En els costums literaris de tots els temps, en les 
amenitats generalment ridícules que produeix el paper imprès, una figura com la d’Alcover és 
inconcebible, inexplicable. En general, és una vida feta de publicitat ―la publicitat, a la curta o a la 
llarga, s’ha de pagar―, de soroll, de foc d’encenalls, d’inanitat. I com que és una vida basada en la 
singular tendència de l’esperit a produir il·lusions, a promoure ficcions, a crear fantasmagories ―la 
imaginació és la forma més popular de l’esperit humà―, és perfectament natural que sigui una vida 
decebedora. 

No em penso pas que aquest fos el cas d’Alcover. Precisament perquè de la literatura, n’esperà tan 
poca cosa se’n pogué estalviar les ferides que fa. Queda sempre dempeus, però, la pregunta que suara 
formulàvem: en què consistí la superioritat d’Alcover? ¿D’on li vingué la força per a deixar una 

marca tan extraordinària en les persones que el tractaren?”1640 
 

Josep Pla intentava trobar la resposta d’aquest magnetisme de Joan Alcover en 

les declaracions i en les impressions d’altri i en el breu contacte personal que ell mateix 

havia tengut ocasió de sentir en primera línia. Evocava quatre personalitats que, en el 

nostre país, havien aconseguit deixar una forta empremta en el nucli reduït de la societat 

intel·lectual, però que foren poc coneguts entre les multituds. Joan Alcover, juntament 

amb Prat de la Riba, Joan Maragall i Pompeu Fabra, era un d’aquests quatre noms 

destacats que, amb el seu exemple i el seu mestratge, més havia sabut guanyar-se el 

respecte i la companyia afectuosa i sincera dels seus amics. Perquè Joan Alcover 

segons hem pogut constatar va lluir les millors gales de la seva obra poètica en 

companyia dels amics artistes, que l’admiraven i assaborien l’esplendor de la seva lírica 

com a cosa pròpia. Josep Pla corrobora en l’Homenot que li dedicà el magnetisme que 

traspuaven la mirada i la parla de Joan Alcover:  

 
“A mi em sembla, per referències molt directes, i en algun cas per experiència personal, que hi 

ha hagut quatre homes en aquest país, en el nostre temps, que han deixat, en el petit nucli de 
persones que els tractaren, un impacte d’adhesió gairebé diria filial ―prenent ara la paraula 
‘filial’ en el sentit arcaic, és a dir, anterior al descobriment que els fills respecten més aviat poc 
els seus pares. Aquests homes foren Prat de la Riba, Maragall, Alcover i Pompeu Fabra. Altres 
personalitats deixaren una vasta ressonància en dilatades masses. Cap dels quatre noms citats no 
arribà a tenir popularitat entre voluminoses gernacions. La seva percussió fou limitada, però 
intensíssima. No és pas aquest el lloc de descabdellar aquests judicis, tot i que em porta a creure 
que d’aquestes quatre persones fou Alcover el qui arribà a tenir, dels seus amics, una companyia 
més tendra i més cordial. En aquest país, en què l’amistat passa tan alta, tan insolidari, de gent 
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tan morruda i enravenada situació que correspon, d’altra banda, a la d’un país que està per 

construir de dalt a baix, Alcover tingué amics que l’estimaren, com ell els estimà.”1641 
  

Josep Pla seguia indagant en el caramull de papers que uns i altres van escriure 

per deixar constància de l’encís que produïa Joan Alcover, que, en parlar d’art i de 

literatura, s’il·luminava tot sencer amb la paraula als llavis. Pla ressegueix les opinions 

de cada un i assenyala com alguns destacaren la sinceritat de les seves paraules, d’altres 

la seva fortalesa estoica davant les adversitats; uns altres subratllaren la contenció i la 

serenitat, de tall clàssic i natural, amb què es guiava; i els que el van conèixer més de 

prop com Miquel Ferrà subratllaren la intel·ligència, la prudència, el mestratge que 

en reberen, així com la noblesa i la dignitat de la seva paraula, de la seva expressió 

poètica, sempre envoltada de bellesa i d’elegància. Totes aquestes virtuts, a més del bon 

humor que sempre l’acompanyava i que es traspuava en moltes de les seves obres, 

formaven part del teixit i de la idiosincràcia de Joan Alcover, que a parer de l’autor 

dels Homenots el poeta exhalava quan respirava. Josep Pla, però, equipara l’humor 

alegre i deliciós de Joan Alcover a l’esperit i al tarannà de Mallorca, de bondat ingènua i 

de comprensió delicada, a voltes d’una expressivitat pintoresca i explosiva:  

 
“Els uns digueren que Alcover fou un home sincer en un país on es parla molt de sinceritat i 

on de fet més aviat és escassa. Altres subratllen el seu tremp humà davant les adversitats 
horribles que la vida li deparà. Altres, encara, la seva admirable, clàssica contenció habitual, 
incompatible amb tota forma de posa o d’enfarfec teatral. A part, és clar, dels qui assenyalaren el 
que podríem anomenar les seves qualitats òbvies, com és ara la intel·ligència, la prudència, el 
bon consell, ‘el sentit de dignitat de la seva noble paraula, de l’expressió cenyida, de la forma 
bella’ [...]  

Aquestes foren, en efecte, característiques molt visibles, virtuts autèntiques que Alcover exercí 
pel sol fet de respirar. Jo encara hi afegiria un altre ingredient: un cert humor de bona llei, 
absolutament deliciós, elegant, antiprovincià, humor que cueja imperceptiblement en tota la seva 
obra de circumstàncies àdhuc en la seva poesia de circumstàncies i que, amic com era del 
fair play, s’aplicava a ell mateix i no pas amb adhesió incompleta, sinó sovint d’una manera molt 
intencionada. Aquest sentit de l’humor indulgent i graciós, que no arriba mai al sarcasme, és el 
que lligà més la part circumstancial de la seva obra amb les característiques més bàsiques del seu 
país, perquè Mallorca té un fons d’humor bonàs, de bona jeia infinita, de comprensió delicada, 
perfectament compatible amb explosions intenses, que de vegades donen origen a interjeccions 

pintoresques i cargoladíssimes que duren, és clar, un instant.”1642  
 

Amb aquestes premisses de la idiosincràcia mallorquina Josep Pla assenyala que 

pogué corroborar totes les qualitats d’aquest bon humor en la conversa prodigiosa i 

plena de matisos que Joan Alcover esmerçava, sempre acompanyada amb una punta 

d’ironia saborosa sobre el significat que volia destacar i l’acoloria de profunda amenitat. 

                                                 
1641 Ibídem, pàg. 51-52. 
1642 Ibídem, pàg. 52. 
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Josep Pla evoca una anècdota contada per Miquel dels Sants Oliver i difosa pel mateix 

Joan Alcover, que mostra la intel·ligència i bona jeia del nostre poeta, el qual no sols 

adreçava aquest humor irònic i deliciós envers els altres, sinó que també se l’aplicava a 

si mateix. Aquesta capacitat de riure’s de les pròpies febleses i vanitats és el que 

demostra a Josep Pla la superioritat humana de Joan Alcover, que es considerava un 

home com els altres i queia en els mateixos tòpics d’home de província que els seus 

paisans. Fou coneguda en l’època del nostre poeta l’anècdota humorística que reporta 

Josep Pla en què Joan Alcover hagué de manifestar el seu parer davant les vel·leïtats 

poètiques d’un aristòcrata mallorquí. Sembla que Joan Alcover en un moment de la seva 

joventut es veié compromès a haver de judicar les poesies que li féu arribar un 

aristòcrata mallorquí. El poeta, que no sabia com declarar-li que les considerava 

extravagants, aconsellà a l’aspirant d’aquelles poesies que procuràs divertir-se i muntar 

a cavall, que era l’esport en què més excel·lia, i deixàs anar el món de la poesia, que no 

tenia cap importància. Arribà el cas, però, que el nostre poeta, atret per la vanitat 

d’aprendre a muntar a cavall, en provar-ho, es veié aparatosament desmuntat pel cavall 

davant d’un grup d’amics i, mentre uns l’agombolaven de la brusca caiguda, una veu 

amiga li recordava que el món de l’hípica no tenia cap importància, que es divertís i que 

es dedicàs a la poesia lírica, que era on més destacava. Aquesta anècdota tan divertida 

com inaudita en el posat seriós de Joan Alcover, que sembla contava Miquel dels Sants 

Oliver, havia estat difosa pel mateix poeta per mostrar la seva capacitat humorística 

envers ell mateix, la qual cosa palesa aquesta intel·ligència superior que sap relativitzar 

totes les coses amb una mirada irònica: 

 
“Em fou possible de veure aquest humor d’Alcover en la seva conversa, que era prodigiosa, 

d’una matisació infinita, d’una extraordinària amenitat. Era clar i saborós, lleugerament 
sorneguer, com a bon mallorquí, amb un toc per al detall significatiu, literalment inimitable. 
L’anècdota que ve a continuació, que Miquel dels Sants Oliver contava amb la seva adorable 
sociabilitat sempre que es parlava d’Alcover, fa veure l’home d’una manera clara.  

En l’època de la seva joventut, i ja prou conegut com a poeta a Palma, un senyor de 
l’aristocràcia del país, molt tocat i posat, esportista consumat, li féu arribar, a través d’un amic 
comú, un manuscrit de poesies amb el prec d’obtenir un consell i una opinió sobre el treball. 
Alcover llegí el manuscrist amb la seva habitual diligència i quedà perplex i embarassat perquè 
judicà les poesies una mica fluixetes, per no dir extravagants a aquest art, i aquesta valoració era 
una mica difícil de formular, a la capital de Mallorca, a un important senyor de l’aristocràcia. 
Ara, davant de la insistència de l’amic comú, no tingué manera de fer-se escàpol. 

―Li digui ―insinuà Alcover, fent notòriament el desentès― que procuri divertir-se, que 
munti a cavall, que les seves condicions hípiques són incomparables i que tot això de la literatura 
i de la poesia és intranscendent i sense importància... 

L’aristòcrata no replicà i les seves urgències líriques semblaren contenir-se i fins i tot  potser 
es volatitzaren. 

Al cap d’un cert temps, Alcover tingué una veleïtat de vida sociable i li semblà que havia 
d’aprendre a muntar a cavall. Un bon dia, i davant d’un grup d’amics sobre el qual era molt 
visible la figura del poeta frustrat, el cavall el desmuntà aparatosament. Acudiren els testimonis a 



 986 

auxiliar l’accidentat i trobaren el poeta esgalabrat i desfet, amb una cara de vinagre absolutament 
aclaparat. Mentre aquells senyors li prodigaven les primeres cures i l’animaven, sentí una veu 
que deia: 

―Senyor Alcover, faci versos, es dediqui francament a la literatura, a la poesia lírica, en la 
qual es manté tan destacat, que això de muntar a cavall és absolutament intranscendent i 
desproveït de la mínima importància... 

L’anècdota tingué una gran difusió, i el primer que la divulgà fou el mateix Alcover (Oliver la 
sabia d’ell mateix), amb molta gràcia. Aquests petits fets d’amor propi, exactament les reaccions 
d’amor propi, són molt útils per a comprendre la gent, sobretot en els ambients provincials. Quan 
en aquests àmbits, generalment aspres, hom és capaç de projectar-se l’humor sobre si mateix, 
apareix un fenomen de superioritat humana apareix un home autènticament humà. És molt 
possible que la clau de la personalitat de Joan Alcover sigui precisament aquesta i aquestes 

reflexions, que poden documentar-se, semblen demostrar-ho.”1643 
 
 

 Després d’elogiar la personalitat superior del nostre poeta i després d’aplaudir 

amb gran vehemència i admiració la seva teoria estètica, concentrada a Humanització de 

l’art, Josep Pla culminava l’Homenot sobre Joan Alcover amb una pregunta enigmàtica, 

que s’acostava més a la convicció certa d’una afirmació. Josep Pla assegurava que, rere 

la màscara de serenitat  i d’equilibri de Joan Alcover, s’amagava una agitació interna 

que se sostenia, més que en cap de les tragèdies familiars, en una altra tragèdia més 

íntima i subtil: la d’haver estat un poeta condemnat a l’esclavatge de la prosa grisa i 

monòtona que li imposava la toga de lletrat, la de no haver pogut estendre les seves ales 

de poeta pels amples horitzons de l’art: 

 
“I encara hi ha un altre aspecte de la vida de Joan Alcover que podria enriquir 

considerablement la seva biografia ―aspecte que em semblà existent i que vaig percebre en les 
hores de les nostres converses. Com era, internament, el senyor Alcover? La seva màscara 
exterior, parsimoniosa, impecable, correcta fins gairebé a un paroxisme quietista secret, 
corresponia a la seva agitació interna? Hi ha en la seva obra algun indici de com fou per dins? 
Els escoliastes han centrat tota la manera d’ésser del poeta deduint-la d’una tragèdia familiar i de 
les grans elegies que en deduí. Tragèdia immensa. Però potser n’hi hagué una altra de més sorda 
i paral·lela ―com una nostàlgia d’una altra vida personal en aquesta terra. Però això es veurà 
més tard, quan Alcover disposi d’una curiositat intel·ligent i aguda que fins ara no ha tingut. Ai 

posteri-dunque-l’ardua sentenza.”1644  
 
 

Joan Alcover passà els últims anys de la seva vida absort entre la feina de 

l’Audiència i la revisió de tota la seva poesia, que ―gràcies a l’empenta de Miquel 

Ferrà― aplegà completa en el llibre Poesies, en l’edició d’Oliva de Vilanova. Capficat 

entre discursos i conferències, cremava els darrers anys de la seva vida en l’ànsia frisosa 

de reunir-se amb els seus morts enyorats, segons podrem constatar en alguns haikais i 

algunes espurnes, que comentarem més avall. Abocat al record dels éssers perduts, Joan 

Alcover s’esmerçà en la redacció de conferències i en la confecció de la seva poesia 
                                                 
1643 Ibídem, pàg. 53. 
1644 Ibídem, pàg. 58. 
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completa, així com en l’edició de la lírica de Miquel Costa, que, arran de la mort del 

poeta pollencí, Francesc Matheu li havia demanat. Amb el gest amarat d’ombrívola 

solitud i aferrat al pal més alt de la poesia, des d’on guiava la proa del seu vaixell, seguí 

enderiat per les aigües de la vida, frisós d’atènyer la riba inconeguda. 

 

EDICIÓ COMPLETA DE POESIES (1921) 
 
 El projecte de l’edició completa de Poesies del nostre autor es remuntava anys 

enrere. S’havia iniciat el 1918, quan López-Picó transmetia a Joan Alcover l’encàrrec de 

dir-li, de part de l’editor Oliva, que aquest desitjava publicar un nou llibre de poesies 

seves, és a dir, que pretenia dur a terme una nova edició augmentada de Cap al tard 

amb les poesies noves que tengués. Davant aquesta avinentesa, Joan Alcover com 

hem tengut ocasió de veure més amunt havia comentat a Miquel Ferrà que ja havia 

pensat en una reedició de Cap al tard amb l’afegitó dels nous Poemes bíblics, però atès 

que llavors tenia emparaulat els Poemes bíblics a edicions de La Revista, considerà que 

no podia defugir del compromís contret amb López-Picó. I així només s’avengué a 

reeditar les antigues poesies de Cap al tard, sense les bíbliques que llavors estaven en 

mans d’edicions de La Revista.  

 

L’agost de 1920 les edicions de Cap al tard i de Poemes bíblics estaven 

exhaurides i el poeta no albirava altra possibilitat de poder oferir aquests poemaris més 

que amb la nova edició de la seva poesia completa, que llavors ja estava en mans de 

l’editor Víctor Oliva. Així ho justificava el 21 d’agost de 1920 Joan Alcover a Jaume 

Bofill i Matas, que feia poc havia rebut una petició de �ostra Parla en què li demanava 

uns exemplars dels seus llibres per enviar al Rosselló: 

 
“Estimat amic: 
He llegit amb molt de gust Selvatana Amor que tingué la bondat d’enviar-me. Hi ha pàgines 

d’interès punyent. És V. entre els nostres poetes l’admirable aiguafortista de sempre. 
Enhorabona. 

Acab de rebre la lletra de �ostra Parla, demanant llibres p’els rossellonesos. Dels meus (Cap 
al tard i Poemes bíblics) no tench ni un sol exemplar. Ho sento molt. L’Oliva fa una edició de 
les poesies completes. Déu sap quan estarà acabada. Per llavors podeu dispondre dels exemplars 

que vulguin.”1645 
 

Poesies va aparèixer el 1921 sota una nova mirada del poeta que resdistribuí tot 

el seu cabal poètic en llengua catalana en tres grans eixos principals: Cap al tard (1909), 
                                                 
1645 Carta del dia 21 d’agost de 1920 de Joan Alcover a Jaume Bofill i Matas, recollit per Enric BOU: 
“Correspondència d’escriptors mallorquins amb Guerau de Liost”, op. cit., pàg. 117. 
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Poemes bíblics (1918) i Vària, que aplegava totes les poesies diverses que havien anat 

sorgint de manera lenta i esparsa de la seva ploma cansada. Però, el poeta no sols 

reagrupava de bell nou tota la seva producció catalana, sinó que també reordenava els 

quatre pilars de Cap al tard.  Així les trenta-cinc composicions de la primera edició de 

Cap al tard anaven agrupades en quatre seccions (Cançons de la Serra, Elegies, 

Endreces i Juvenils), més quatre poemes que anaven solts (La llengua pàtria, 

L’Espurna, Reials Mercès i La creu).  

En aquesta nova estampació de 1921 d’Oliva de Vilanova, el poeta corregí la 

primera edició de 1909 i afegí vuit poemes més: En la Badia de Pollença, que en 

aquesta edició de 1921 inclogué dins Cançons de la Serra, i els poemes A la vora del 

Tàmesi, Certamen, Beethoven, Al vencedor de Port-Arthur, Havent rebut “Cants i 

Al·legories”, Resposta a una lletra i An En Teodor Llorente, que aplegà dins la nova 

secció Vària, a la qual també desplaça La llengua pàtria, La creu, Reials Mercès i 

L’Espurna, ja aparegudes a l’edició de 1909 sense estar incloses dins cap secció. El 8 de 

maig de 1920, quan es preparava l’edició d’aquestes poesies completes, Joan Alcover 

escrigué a Miquel Ferrà, que n’era el curador, per dictar-li el nou disseny del llibre i així 

li digué: 

 
“De les poesies que formen les projectades seccions del volum, totes les noves van a la darrera 

(Vària) excepte una, En la bahia de Pollença, inclosa en la secció primera. Li enviï còpia per si, 
contra lo que supòs, s’estés fent la impressió. Serà fàcil enllestir les altres, però esperaré que 

m’avisin.”1646 
 

També Miquel Ferrà el 27 de febrer de 1920 li parlà d’aquest projecte que Oliva 

de Vilanova pensava a dur terme amb la nova Societat d’Amics del Bell Llibre i s’oferí 

per acurar el nou volum. Li proposava fer una edició que englobàs Cap al tard, Poemes 

bíblics i algunes traduccions o tot el que tengués de nou, sota el títol de Poesies: 

 
“N’Oliva està decidit a imprimir-li les poesies pel primer de maig. L’edició serà simple i clara, 

com vostè la desitja, i comprendrà les poesies que vostè vulgui; però ell desitjaria que el tom no 
fos una mera reedició de Cap al tard, i que pogués donar-li un altre títol, pels efectes editorials. 
Si li semblava d’incloure-hi, en dues parts o seccions, sota el títol de Poesies, Cap al tard i els 
Poemes bíblics. I traduccions, no en té? N’hi record una de Carducci. 

Digui’ns també si sap quin tiratge en va fer En Gili del seu llibre, i el nombre d’exemplars que 
vostè en vol. 

Enviarà l’original de les poesies no col·leccionades encara i la llista, per ordre, de tot lo que ha 
d’anar en el tom? 

Jo faré que se li enviïn proves i mostres de tipos [sic], abans de començar.”1647 

                                                 
1646 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 713. 
1647 [ARM-JA,197]. 
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La primera edició de Poemes bíblics, que havien sortit a la llum el 1918, al cap 

de dos anys ja s’havia exhaurida. Així ho comunicava Joan Alcover a Miquel Ferrà el 3 

de març de 1920: “Segons m’escrigué En Joan Estelrich, ja no hi ha exemplars dels 

Poemes bíblics.”1648 Amb aquesta notícia el poeta creia oportú fer-ne una segona edició. 

Fou llavors que s’avengué al projecte inicial de l’editor Oliva de Vilanova d’aplegar la 

Poesia existent fins llavors en un sol volum, amb nova estructura que incloïa els 

Poemes bíblics, segons digué en aquesta mateixa carta del 3 de març de 1920 a Miquel 

Ferrà:  

 
“Per això potser lo més convenient seria limitar-nos ara a fer-ne la segona edició. Però si 

l’Oliva vol fer l’aplec més o menys complet de poesies, no m’hi opòs. 
Fa temps vaig escriure a n’En Gili sobre la segona edició de Cap al tard, i contestà que podia 

encarregar-la sense preocupar-me de que ell pogués  tenir-ne cap perjudici. De manera que per 
aquesta part queden salvats els escrúpols. Si li resta qualque petita existència és perquè no ha 
tengut cura de col·locar-la. Em consta que repetidament s’han cercat exemplars a les llibreries 
d’aquí i de Barcelona, i no en tenien. Jo no en tenc més que un. 

Com vostè diu que l’Oliva es proposa preparar la publicació pel primer de maig, i el temps 

curteja, li enviï un projecte de distribució segons la norma que vostè indica.”1649   
 

 Joan Alcover, confiat en el bon seny de Miquel Ferrà, li anà donant algunes 

instruccions sobre la distribució del llibre, així com de servar l’ortografia tot seguint el 

mateix criteri que havien seguit per als Poemes bíblics. Amb el rigor a la ploma, era més 

partidari de mostrar-se flexible davant la tria del nou ram d’aquestes poesies i es 

decantava per extremar la vigilància en les poesies novelles i per eliminar aquelles que 

eren buides o innecessàries, segons el bon gust i l’elegància literària, o aquelles que 

havien estat fruit de la moda. Quant a les antigues poesies, el vell poeta es manifestava 

decidit a presentar-les tal com havien quedat en les edicions anteriors o, si més no, de 

fer els canvis mínims i imprescindibles, perquè creia que certes desigualtats feien el 

llibre més humà i més àgil. Quant als aspectes mètrics, fruit de la nova sil·labació que 

marcava la normativa, preferia mantenir el còmput sil·làbic dels llibres publicats: 

 
“Els títols de les coses no col·leccionades duen la senya ¬ . 
L’ortografia haurà de ser la mateixa que adoptàrem pels Poemes bíblics. 
No som partidari d’extremar la rigidesa en el criteri de selecció. Certes desigualtats fan el 

conjunt més humà i més mengívol. Però és clar que lo que soni a buit o, sense distinció de 
figurins ni d’escoles, resulti de mal gust, s’ha d’excloir. Aixó vol dir que vostè m’ha d’observar 
amb tota franquesa lo que li sembli, sobretot de les poesies noves. 

Correccions de les coses que figuren en els volums publicats (a part l’ortografia), en faré molt 
poques. Potser algun lo convertit amb el. Tots hem convengut, inclús jo, que oració té quatre 

                                                 
1648 Ibídem, pàg. 711. 
1649 Ibídem, pàg. 711-712. 
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síl·labes i no tres; però com abans seguírem un altre sistema, no cal refondre lo escrit i publicat 
fa temps per ajustar-ho a la forma novíssima. 

Sobre els exemplars que l’Oliva m’haja d’enviar, ho deix a la seua discreció. Una 
cinquantena... ¿què li sembla? Això si ell s’entén, sense intervenció meua, amb els llibrers 

d’aquí, que és lo que jo preferesc.”1650  
 
Al llarg de tot aquest procés de l’edició de les Poesies completes Joan Alcover 

mantengué una extensa correspondència amb Miquel Ferrà que il·lustra el pensament i 

la preocupació del poeta perquè el volum sortís de forma acurada i elegant. 

El 21 d’abril Joan Alcover ja havia rebut una prova de l’edició com a mostra i 

sembla que l’editor li havia proposat una orla semblant a la que apareixia en el llibre 

Àguiles de Guillem Colom. A Joan Alcover, no li feia el pes, però estava decidit a no 

queixar-se per no semblar un esquitarell. Deixà tots aquests detalls al bon gust de 

l’editor, però insistí que es vigilàs la bona correcció, car lamentaria que hi hagués 

errades, segons digué a Miquel Ferrà en aquesta carta del 21 d’abril de 1920:  

 
“L’orla que proposa l’Oliva (per l’estil de la que hi ha a la pàgina 9 del llibre de G. Colom) no 

m’entusiasma. Però no vull passar per esquitarell. Deixem-ho a la discreció de l’Oliva, ja que ell, 
en quant al conjunt de l’edició, coneix el nostre gust.  

Convé que li recomani gran cura en la impressió, perquè no surti cap errada. Podem adoptar el 
mateix sistema seguit en els Poemes bíblics, que va donar excel·lent resultat; ja que vostè 
amablement està dispost a prendre’s la molèstia de revisar les proves. Mercès per tot. 

Per aquest mateix correu li torn la prova que vaig rebre.”1651 
 

L’edició anava endavant i al cap de poc, el 18 de setembre de 1920, Joan 

Alcover, que havia revisat les proves del llibre, les retornava corregides a Miquel Ferrà, 

com a director/curador de l’edició, en qui havia depositat tota la seva confiança, perquè 

vetllàs per a la bona correcció dels versos, atesa la inseguretat lingüística del nostre 

poeta i atesa la constant evolució de la normativa de l’Institut. Amb aquesta 

preocupació, el 18 de setembre de 1920, Joan Alcover escrivia a Miquel Ferrà que, en la 

correcció que havia fet, havia unificat les grafies d’algunes paraules escrites de diverses 

maneres. En canvi, considerava que calia mantenir algunes paraules escrites de bell 

antuvi, perquè canviar-les implicava haver de refer els versos i les estrofes de bell nou i 

perquè, d’altra banda, no es podia rectificar constantment el lèxic al ritme de normativa. 

També indicava la conveniència d’afegir els nous Proverbis rere els antics, tot 

mantenint un ordre cronològic: 

 
“A la fi dijous vaig rebre les proves de n’Oliva, i en plec a part les hi envii a vostè com a 

director indispensable, pregant-li que no deixi tirar cap full sense que abans l’haja revisat. I Déu 

                                                 
1650 Ibídem, pàg. 712. 
1651 Ibídem, pàg. 713-714. 
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li pagui les molèsties que li don i li oferesca ocasió de manar-me feines per correspondre als seus 
auxilis. 

He corregides les proves tan bé com he sabut. He trobat vocables escrits de vàries maneres 
(record-recort, alè-halè, esguard-esguart, etc.) i les he unificades, sense perjudici de que vostè 
digui la darrera paraula. 

Ja sé que hermós, hermosura, no és castís, però no es podria suprimir sense refondre les 
estrofes, de lo qual no hem d’abusar. És impossible i àdhuc resultaria un poc ridícul anar 
reformant lo imprès fa temps a mida que muden les normes. Cal sobrietat en les correccions. 

No recordava haver enviat els nous Proverbis, i em sorprèn rebre’n la prova. Si qualcun no li 
agrada, no deixi de dir-m’ho. Han d’anar a continuació dels Proverbis que figuren al final dels 

Poemes bíblics.”1652 
 

Les indicacions i les correccions, que anaven amunt i avall, mostren la 

preocupació de Joan Alcover perquè el volum de les seves Poesies surti net d’errors. Pel 

setembre de 1920 l’edició seguia el seu curs endavant amb les correccions que Joan 

Alcover indicava i que Miquel Ferrà, bon coneixedor de la normativa lingüística, 

acceptava segons el seu criteri de curador. El 21 de setembre de 1920 Miquel Ferrà 

s’adreçava a Joan Alcover per fer-li algunes suggerències lingüístiques i ortogràfiques 

segons la normativa i el Diccionari de Pompeu Fabra. Corprès per la intensitat emotiva 

d’alguns dels Proverbis, que el nostre poeta li havia enviat per correu, li demanà si en 

podia publicar una tria a les pàgines d’El Correu de les Lletres, suplement literari del 

Sóller: 

 
“Ja sap que pot manar-me en tot. Lo que voldria que l’edició justificàs la confiança que en mi 

posa. 
Vol passar els ulls per aquestes quartilles i tornar-me-les tot d’una, després d’indicar-m’hi les 

formes que prefereixi, tatxant simplement les rebutjades. (Les que subratll de llapis són del 
Diccionari Fabra). 

Record, esguard són amb d. 
Me sembla molt just lo que observa sobre l’ús de la paraula hermosura en composicions 

antigues. Però, a la poesia Morí jove, mot que hi és repetida dues o tres vegades en poc espai, 
poguent-se fàcilment alguna d’elles substituir per bellesa: 

‘La bellesa que existia...’ 
Li sembla? — Desconeixia els nous Proverbis, que m’han agradat molt, arribant-me alguns a 

l’ànima.  
Ens permetrà que en publiquem una petita tria damunt El Correu de les Lletres? Tenim ja 

compost el primer número d’aquesta fulleta, suplement del Sóller, de la qual intentarem fer una 
cosa petita però viva. 

Ja indicaré a N’Oliva el lloc del llibre on han d’anar aquests proverbis, i vigilaré la impressió 
perquè no ens escapi res. 

Figura entre els originals que vostè li va enviar el de poesia Certamen?”1653 
 

A les acaballes d’aquell estiueig, el 24 de setembre, Joan Alcover escrivia a 

Miquel Ferrà tot acceptant algunes de les esmenes que li havia proposat, com la 

substitució d’hermosura per bellesa, al poema Morí jove. Del pom de proverbis nous 

                                                 
1652 Ibídem, pàg. 714-715. 
1653 [ARM-JA, 197]. 
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que Ferrà li havia demanat per publicar al Correu de les Lletres, Joan Alcover 

confessava que volia mantenir sense canvis el proverbi La porta on he trucat..., perquè, 

encara que semblava que no deia res, era l’expressió que preferia part damunt de 

qualsevol altra pel profund significat que contenia: 

 
“Estimat amic: vaig rebre amb la seva lletra del 21, els fulls que li torn indicant les formes que 

em semblen preferibles. 
No veig inconvenient que el vers de ‘Morir jove’ ‘l’hermosura que existia’ digui ‘la bellesa 

que existia’. 
Pot enviar els proverbis que vulgui al Correu de les Lletres. En tal cas convendrà dir per nota 

que estan destinats a un aplec en preparació. ‘La porta on he trucat...’, anc que sembla que no diu 
res, és el que jo preferesc. 

No he enviada la poesia ‘Certamen’. Figura en la secció Vària, entre les que no han estat 
col·leccionades, que són ‘A la vora del Tàmesi’, ‘Certamen’, ‘Bethooven’, ‘El vencedor de Port-
Arthur’, ‘Havent rebut Cants i Al·legories’, ‘Resposta a una lletra’, ‘Els boy-scouts’, ‘A Teodor 
Llorente’. La titulada ‘A les germanes N. i LL. A.’ queda suprimida. 

Prepararé les còpies i les enviaré de seguida.”1654 
  

   
El 27 de setembre de 1920 Miquel Ferrà, des de Barcelona, s’adreçava a Joan 

Alcover per expressar-li una sèrie de suggerències sobre alguns poemes. Li proposava 

canviar la paraula “diàleg” per “col·loqui” en un dels Proverbis. D’altra banda, el 

disseny d’una estampa senzilla per a la portada del llibre que Joan Alcover i Miquel 

Ferrà havien acordat no s’avenia amb el gust barroc de l’editor, que preferia, segons 

paraules de Miquel Ferrà, una enquadernació més aviat plateresca. Malgrat tot, Miquel 

Ferrà aconseguí que l’editor, que s’ho havia pres amb gran interès, descarregàs un poc 

la portada: 

  
“La porta on he trucat... és també precisament el que més endins m’arribà dels seus darrers 

Proverbis. 
A propòsit, si a vostè li fos absolutament igual la paraula en si, ¿què troba de substituir diàleg 

per col·loqui en aquell vers d’un altre proverbi que diu: el diàleg amorós?. Ho dic per evitar la 
diftongació. 

Per indicació d’En Nicolau que amb això té vot, he substituït Pere Martel per Pere Martell. Li 
va? 

La portada, finalment, serà del gust exclusiu de N’Oliva: un enquadrament plateresc molt digne, 
però menos [sic] simple de lo que hauríem volgut. 

He conseguit que el descarregàs un poc, però tampoc no he volgut forçar-lo massa. 
Amb el desig d’omplir-la, en aquesta portada, desitja que hi figurin tots els subtítols de les 

seccions. Me diu que, per raons editorials, trauria el títol Cap al tard que encapçala la primera part. 
Però això, si a vostè li sembla. 

Cas de fer-ho, aquest títol constaria en nota que vostè mateix pot redactar, al peu del pròleg, o 
encapçalant-lo. 

Les notes, les vol al final de cada secció o al final del llibre? 

Ell, N’Oliva, s’hi pren en aquesta edició un vertader interès.”1655 
 

                                                 
1654  Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 715. 
1655 [ARM-JA, 197]. 
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Encara el 28 de setembre de 1920 Miquel Ferrà es tornava a adreçar a Joan 

Alcover per transmetre-li la insistent cabòria de l’editor de voler estampar el llibre amb 

una portada de caire plateresc, cosa que lamentava en adonar-se que el gust de l’editor 

s’allunyava cada vegada més de l’estil sobri i senzill de Joan Alcover. Miquel Ferrà, 

que no devia saber com oposar-se al designi de l’editor, instà Joan Alcover perquè li 

escrigués unes paraules en què li expressàs les seves preferències d’estil, car només així 

podia frenar l’afecció d’Oliva per les edicions de bibliòfil i fer que s’avengués a una 

portada senzilla. D’altra banda, li exposava l’oportunitat d’aconseguir una portada més 

senzilla en una edició popular, que correria paral·lela a aquesta edició de luxe: 

 
“He tornat veure N’Oliva. En Joan Pons va fracassar en la interpretació dels seus esbossos. 
Em fa por en penchant de N’Oliva per les edicions de bibliòfil i per la tipografia arqueològica. 
Me proposa les tintes color de palla a la portada (un marc plateresc, com li vaig dir). 
Veig que ens allunyam massa de la idea de vostè, que era també la meva: il·lustracions 

sòbries, inspirades per l’autor, o simplicitat tipogràfica absoluta. 
Crec oportú que vostè m’ho repetesca, com a cosa seva, en lletra que jo pugui mostrar a 

N’Oliva. 
Almenys, seria partidari de suprimir tota decoració en l’edició popular que farem, 

paral·lelament a la que podríem dir de luxe. I d’aquesta edició senzilla, se’n podrien tirar el 
número d’exemplars que vostè desitgi, en paper millor. 

Així tot s’harmonitzaria. 
Ja em dirà si ho troba bé, o millor, que parteixi de vostè la iniciativa.” 

  
El llibre, però, sortí amb aquesta portada de gust plateresc, en l’edició de 

bibliòfil i, al cap de poc, l’editor en tragué una altra més popular amb la portada més 

senzilla i desprovista de qualsevol ornament, que s’ajustava al gust de l’autor i del 

curador. Davant les presses d’última hora, el 29 de setembre Joan Alcover trameté els 

manuscrits dels poemes destinats a l’apartat Vària a Miquel Ferrà per via d’Eugeni 

d’Ors, que era a Mallorca i aquest mateix dia partia cap a Barcelona. Amb les noves 

tendències de la poesia, cada cop més allunyades de la sensibilitat romàntica de Joan 

Alcover, creixien el temor i la inseguretat del poeta mallorquí, que havia confiat de ple 

en el bon criteri de Miquel Ferrà, al qual, en la carta del 29 de setembre, demanava que 

si trobava que alguna d’aquestes poesies o alguna altra no encaixava en el volum, no 

tengués cap escrúpol a dir-li.1656 

Les cartes d’un i altre travessaren el pont d’aigua blava de riba a riba (Palma-

Barcelona, Barcelona-Palma) nombroses vegades i gràcies a les quals hem pogut seguir 

el trajecte de l’edició completa de les Poesies. El 9 d’octubre de 1920 Miquel Ferrà 

escrivia a Joan Alcover per dir-li que havia aconseguit una portada més sòbria i clàssica, 

                                                 
1656 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 715. 
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que s’avenia al seu gust, i que l’editor pensava fer una altra edició més econòmica i 

senzilla sense cap ornamentació. Miquel Ferrà, com a curador de la nova edició, li 

suggeria de retirar el poema Als boy-scouts, per tenir alguna semblança mètrica amb La 

Serra i lèxica amb L’ermità qui capta, així com els proverbis de nova encunyació, que 

al·ludien al seu marasme interior i al seu dolor. D’altra banda, li proposava mantenir la 

poesia Fantasia darrera els Proverbis, com en l’edició de Poemes bíblics, publicada per 

La Revista: 

  
“Molt bé tot lo que em diu. Respecte a la decoració del llibre, pens que haurem conseguit 

finalment que sia més sòbria i, sobretot, clàssica. Esper que li agradarà. De totes maneres, se farà 
del llibre un tiratge a més bon preu sense ornamentar. 

Vaig rebre els originals que m’envià per N’Ors. Tot ho trob excel·lent, no cal que li digui, 
però potser sacrificaria la poesia ‘Als boy-scouts’ que la semblança mètrica amb ‘La Serra’ i 
amb altres composicions de primer ordre, així com la repetició de conceptes (‘Amb ullada amiga 
- vullau explorar’...) expressats ja insuperablement en ‘L’ermità qui capta’, fan pal·lidir una 
mica. 

Com a vostè li sembli. 
Igualment eliminaria o reformaria, en els Proverbis, les estrofes: ‘Quan el vaixell fa aigua...’, 

‘Sols que m’abandonés...’ i ‘Ara em repugnen, com a cosa vana...’ En Riber, a qui ho he 
consultat, també ho troba. Alguns dels altres Proverbis li han fet gran impressió. 

Un detall: la poesia Fantasia, supòs que ha d’anar al final dels Poemes bíblics (darrera els 
Proverbis), com en l’edició de La Revista. 

Conservarem el títol de Cap al tard. És millor.”1657 
 
 

Dos dies més tard, l’11 d’octubre, Joan Alcover expressava a Miquel Ferrà que 

acceptava tots els seus suggeriments i s’avenia a retirar del volum tots els poemes 

suggerits d’estotjar en el calaix. D’altra banda, Eugeni d’Ors que per aquells dies havia 

vengut a Mallorca anà a dinar amb Joan Alcover i amb alguns intel·lectuals mallorquins 

a l’Hotel Victòria, on es manifestà a favor d’un bilingüisme, contrari a l’esperit de Joan 

Alcover, que a parer seu era fruit de la ferida que havia rebut en ser defenestrat de 

la Mancomunitat: 

 
“Benvolgut amic: avui mateix he rebuda la seva lletra del dia 9. 
Del tot conforme amb la supressió de ‘Als boy-scouts’, i els dos proverbis que indica (no en 

part, sinó sencer). 
En efecte, la ‘Fantasia’ ha d’anar darrera els Proverbis com en l’edició de La Revista. 

En Pons me parlà del projectat Almanac.1658 Em sembla bona idea, i és clar que poden 
comptar amb la meva cooperació, si bé no a plaç fixe. Millor si Xènius hi col·labora, però em 
sembla que ara, a judicar per certes manifestacions seves en el sopar de l’Hotel Victòria, per mi 
fortament combatudes, predica un bilingüisme que no és altra cosa sinó que respira per la ferida, 
i més que cosmopolita seria provincià o... albista. No cal rebutjar la seva companyia, que 

                                                 
1657 [ARM-JA, 197]. 
1658 Joan Alcover fa referència a la revista Almanac de les Lletres que Joan Pons i Marquès va fundar el 1921, 
de la qual Guillem Colom fou codirector.  



 995 

certament val molt, però sí anar alerta a fer-li el joc en certes desviacions mal dissimulades de la 

doctrina que aquí acceptam com a bona.”1659 
  

El 28 d’octubre Joan Alcover segons la carta que envià a Miquel Ferrà es 

proposava rectificar alguns mots de l’endreça Record de Sóller, tals com la “soca 

blanca” del taronger, que entenia que no és blanca, i la referència al polsim de les 

libèl·lules, de la darrera estrofa, que li semblava poc coherent. El nostre poeta, encara 

que esmenà els mots “soca blanca” per “branca verda”, no arribà a corregir les 

libèl·lules pels papallons. Potser, perquè al final s’adonà que el mot perdia intensitat 

lírica i que, essent una metàfora de la poesia de Carner, s’hi esqueia més “caçar 

libèl·lules” que no “papallons”: 

 
“Li torn la prova que ahir em va donar En Forteza. En el ‘Record de Sóller’ he fet dues 

esmenes pels següents motius: 1ª Que no és exacte que la soca del taronger sia blanca. 2ª Que les 
libèl·lules no tenen polsim en les ales, i convé deixar entendre que les ales de què parla el vers 

penúltim, no són ja de libèl·lula sinó de papalló.”1660 
 

 Miquel Ferrà havia pressionat l’editor perquè les Poesies de Joan Alcover 

sortissin el més aviat possible. El 3 de novembre ja li havia comentat que, tal com 

desitjava, canviaria una estrofa del poema Reial mercès i hi afegiria les notes que li 

indicava. Per instàncies d’Oliva, també li demanava si havia d’afegir notes a l’endreça 

dedicada a Rubén Darío. A l’últim, pel novembre de 1920, el curador anà corregint tant 

aviat com podia, instat per les presses de darrera hora que li donava l’editor Oliva, el 

qual desitjava que el llibre estàs enllestit pel mes de desembre. Empès per aquesta 

frisança, el 25 de novembre de 1920, Miquel Ferrà comentava a Joan Alcover que ja 

havia corregit Cap al tard i els Poemes bíblics. Assegurava que, encara que li hauria 

agradat que el poeta revisàs aquests darrers, no hi havia hagut temps, perquè l’editor els 

volia corregits la setmana vinent. Només li consultava si volia fer algun canvi en la 

secció “Vària” i el lloc on havien d’anar les notes: 

  
“Com era de témer (i encara més val així), a N’Oliva li han entrat les presses a darrera hora, 

veient-se damunt la feina de Nadal, i havent-li fet jo pressió perquè enllestís el llibre dins el 
desembre. 

Així és que he tengut un dia per corregir els Poemes bíblics, que em reclama per demà mateix. 
Jo hauria volgut que vostè los repassàs. Impossible. 
Això sí, m’ha enviat unes proves bastant netes, que he llegit amb tot esment dues vegades. 
Convendria que m’indicàs si cal fer alguna modificació a les poesies de la secció Vària, i si hi 

van notes al final (a més de les de Cap al tard). 
Me posi un mot, pel pròxim correu, diguent-me si li precisa veure’n vostè mateix les proves. 

                                                 
1659 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 715-716. 
1660 Ibídem, pàg. 716. 
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N’Oliva em diu que cal enllestir-ho tot la setmana qui ve. 
En tot cas, jo no deixaré tirar res, sense que quedi absolutament a gust meu, prèvies les proves 

que calgui.”1661   
 

Al cap de dos dies, Joan Alcover s’afanyà a contestar a Miquel Ferrà amb totes 

les qüestions ben resoltes perquè anhelava tenir el nou volum a les mans, segons li 

digué en aquesta carta del 27 de novembre. En aquestes correccions Joan Alcover, instat 

per Miquel Ferrà, que li suggeria canviar els dos darrers versos de la tercera estrofa del 

poema Reials mercès, que deien “com qui de paor se llança / a l’eternitat, d’un salt”, va 

refer de nou tota aquesta estrofa perquè el sentit del poema adoptàs un caràcter més 

acostat al romancer popular.1662 Encara que a Joan Alcover li hauria agradat esmenar 

algun vers dels Poemes bíblics, assegurava a Miquel Ferrà que no li calia veure’n 

proves si seguia l’edició de La Revista, que considerava molt correcta. En canvi, creia 

oportú revisar els poemes de la secció “Vària”, segons li comentà en aquesta carta del 

27 de novembre: 

 
“Molt estimat amic: fa poc he rebut la seva lletra del 25, i a corre-cuita he repassat els papers 

per contestar-li de seguida. Ja que l’Oliva vol enllestir el volum, donem-li gust. 
A continuació li posaré les �otes, que convé afegir. Algunes més podria haver-n’hi, sobretot 

dels Poemes bíblics, però hi renuncio per no allargar. 
També substituesc una estrofa de ‘Reial gratitud’ [sic] amb una altra. El concepte ‘com qui de 

paor se llança a l’eternitat d’un salt’ em sembla poc romancesc. Tal com ho pos, és més clar i té 
més caràcter. Si no li agrada, m’avisi. 

Me pregunta si és precís que jo vegi les proves. Dels Poemes bíblics, com és correcta l’edició 
de La Revista, no serà necessari. Si anéssim amb més calma, potser hauria feta alguna petita 
correcció dels originals. Però no hi tenc interès. Deixem-ho estar. 

Ara, en quant a les poesies de la secció Vària, no aniria mal que m’enviés la demorada [?] 
prova, que immediatament li tornaria. Això si no ha de ser destorb. 

De totes maneres, confii en la cura de vostè. La seva autorització abans del tiratge és la 

definitiva i essencial.”1663 
 

El 5 de desembre de 1920 Joan Alcover retornava les proves corregides amb 

algunes correccions que deixà escrites en aquesta carta amb paper del Círculo 

Mallorquín, les quals mostren la implicació del poeta en una decidida voluntat de fer un 

volum ben acurat i amb la llengua ben polida: 

 

                                                 
1661 [ARM-JA, 197]. 
1662 Així, l’estrofa  inicial de la primera edició de Cap al tard deia: “L’ofensor caigué malalt / tement la 
reial venjança,/ com qui de paor se llança /a l’eternitat d’un salt.” La nova versió, rectificada pels 
escrúpols de Ferrà, diu: “L’ofensor, sentint veïna /la paorosa amenaça, /volgué morir de metzina / per no 
morir en la plaça.” 
1663 [Arxiu Miquel Ferrà]. 
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“Benvolgut amic: li torn pel correu d’avui, en paquet a part, les proves que vaig rebre ahir. És 
possible que se m’haja escapat alguna cosa. He procurat recordar les formes adoptades en els fulls 
impresos, de les paraules que admeten variants, com aquestes: 

 arpa...............................harpa 
 sang...............................sanc 
 innocent.......................ignocent 
 embriaguesa...............ubriaguesa 
 amenaça........................amenassa. 
Crec que les formes de la primera columna són les que valen. Si m’equivoc, el criteri de vostè 

farà llei per restablir la convenient unitat. 
M’he apressurat a corregir la ç que els caixistes han posat indegudament, com poetiçarlo i algun 

altre vocable.  La senya /= vol dir que el vers ha d’entrar un poc més endins. 
No se m’ocurreix cap nota per la poesia ‘A Rubén Darío’, com no sia la següent (que em sembla 

excusable): Poesia escrita per un dinar d’homenatge dedicat a Rubén Darío la primera vegada 
que visità Mallorca. 

Em sembla bé que al front de cada nota s’indiqui la pàgina de la composició respectiva.”1664 
  

Però l’edició completa de les Poesies que per voluntat d’Oliva havia de veure la 

llum pel desembre d’aquell 1920 es retardà alguns mesos. El 27 de febrer de 1921 

l’editor anunciava el nou volum en un fulletó de la societat Amics dels Bells Llibres 

amb els versos del proverbi “Eixes històries de dolors ficticis...”, que Joan Alcover i 

Miquel Ferrà havien suprimit del volum Poesies per considerar-los inferiors a la resta 

del conjunt. Joan Alcover, una mica desconcertat en descobrir aquests versos 

anunciadors de les Poesies en aquest prospecte, com si en formassin part, escrigué a 

Miquel Ferrà per manifestar-li el temor de sentir-se perjudicat davant el lector, atès que 

podria interpretar-ho com un engany. El poeta lamentava de tal manera el que entenia 

que era un error de l’editor que estava disposat a inutilitzar la propaganda del llibre. 

D’altra banda, també es queixava del retard en l’edició popular i de no haver rebut cap 

exemplar: 

 
“Estimat amic: en la seva lletra del 19 he rebut el Prospecte de l’Oliva, i veig amb gran 

sorpresa que com autògraf d’una de les composicions del meu llibre posa el proverbi  
 ‘Eixes històries de dolors ficticis’... 

que, en efecte... no hi figura, perquè d’acord vostè i jo resolguérem suprimir-la. 
Això vol dir, supòs, que l’ha escollida sense consultar-ho, i amb el mal acert de triar una 

poesia que per reputar-la inferior a les altres vàrem excluir, de manera que el lector resulta 
enganat, perquè no trobarà en el volum aquesta mostra, i l’autor perjudicat. 

Crec que valdrà la pena d’inutilitzar el prospecte. En tot cas, és l’editor el que fa el mal paper. 
En quant al retràs de la publicació, no comprenc que el motiu pugui esser que vol assegurar-se 

les subscripcions a l’edició de luxe abans de posar l’altra en venta. Per lo primer, que jo sàpiga, 
no ha fet res, i el procediment que pensi adoptar en favor de l’edició privilegiada, ja podria 
haver-lo usat fa estona. 

Sia com sia, li agrairé que digui a l’Oliva de part meva, que tenc pressa de rebre exemplars. 
Precisament a la necessitat de tenir-los, per correspondre a certes atencions (sobretot d’escriptors 

estrangers) obeeix que jo em determinés a la nova edició, malgrat que encara no era hora.”1665 
  

                                                 
1664 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 717-718. 
1665 Ibídem, pàg. 718. 
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Les queixes de Joan Alcover arribaren a mans de l’editor Oliva de Vilanova i 

aquest, el 17 de març de 1921, intentà calmar el nostre poeta tot assegurant-li que 

acabava d’enviar-li quinze exemplars de l’edició de luxe, estampada amb l’anagrama 

dels Amics dels Bells Llibres. L’editor, interessat per veure quin ressò tenia l’edició, li 

demanava que li enviàs les ressenyes del llibre que sortissin publicades. Malgrat les 

afirmacions de l’editor, el 26 d’abril Joan Alcover encara no havia rebut els exemplars 

tan esperats i es tornà a queixar a Oliva de Vilanova d’aquesta demora. En la carta del 

26 d’abril de 1921 Víctor Oliva assegurava que no entenia com era que no li havien 

arribat els exemplars, perquè li’ls havia enviat per segona vegada en una capsa. Però el 

desencís de Joan Alcover creixia de dia en dia perquè, a més de no haver rebut cap 

volum com a autor, tampoc no en veia cap en els aparadors de les llibreries, cosa que 

l’hauria complagut. L’editor, en aquesta mateixa carta, li confessava que el seu sistema 

de venda no era per via de les llibreries sinó per via de catàleg i de subscriptors, car 

entenia que era un mitjà que prestigiava els llibres i fidelitzava un públic més selecte: 

 
“En quant a la venda del llibre, hem provat aquesta vegada de prescindir de les llibreries, que 

tan mals resultats donen i de dirigir-nos directament al públic, en la forma de què li donarà idea 
el butlletí prospecte de què li envio exemplars per aquest mateix correu. Els subscriptors són una 
mica lents a venir, però molt més lenta i costosa hauria sigut la venda per l’usat conducte dels 
llibreters. Ademés aquest procediment dóna el màxim prestigi als llibres i els assegura un públic 

verament selecte.”1666 
  

Joan Alcover, que es movia pels paràmetres de difusió habituals, no acabava 

d’entendre aquesta manera de vendre llibres i, una mica enfadat, el 18 de juny de 1921 

s’adreçà a Miquel Ferrà per dir-li: “Sembla que l’Oliva no es decideix a enviar el meu 

volum a les llibreries. En veritat, no sé lo que es proposa. Jo, per part meua, ja no vull 

dir-li res.”1667 El poeta s’inquietava perquè trobava que el canal de les llibreries era el 

més usual, al qual la gent podia tenir un accés directe i senzill. Però aquesta no era la 

visió de Víctor Oliva, l’editor. Aquest, en descobrir que Joan Alcover s’havia tornat a 

queixar a Miquel Ferrà, el 30 de juny de1921 es tornava a posar en contacte amb el 

poeta per explicar-li que la seva estratègia comercial anava més enllà del cànons 

normals de difusió, car pretenia arribar a les capes més selectes de la intel·lectualitat 

catalana, com una manera de fer país, prestigiar el llibre i evitar que les llibreries 

l’explotassin:   

 

                                                 
1666 [ARM-JA, 332]. 
1667 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 719. 
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“Li contesto directament a vostè [el] paràgraf referent a nosaltres de la carta que ha dirigit a 
l’amic Ferrà. 

Creia que ja havia explicat a vostè amb prou claredat la raó de per què el llibre de vostè que 
nosaltres hem editat, en combinació amb ‘Els Amics dels Bells Llibres’ no es troba a les 
llibreries. Els llibres es van venent directament al públic prescindint de la intervenció dels 
comerciants que sens esmerçament de capital exploten el llibre pels medis més antiquats i més 
antiestètics a sa difusió. Ademés, s’ha d’adquirir dit llibre junt amb la col·lecció de què forma 
part i en la que figuren els noms més enlairats de les lletres catalanes, com entre els nostres 
subscriptors hi ha les persones més triades de la nostra intel·lectualitat. 

Nosaltres, que no hem pensat ni un moment fer [amb] dita col·lecció altre negoci que 
rescabalar-nos dels diners que [hem] esmerçats i fer un servei a la cultura catalana, hem cregut 
aquest l’únic medi d’assegurar-ne la regular sortida i els fets ens lo confirmen fins a la data 
actual. 

Per a major entesa, li torno a enviar prospectes amb què periòdicament es va recordant al 
públic distret el propòsit que anima els ‘Amics dels Bells Llibres’ i al que nosaltres hem associat 
nostre modest esforç econòmic, que no pot ser menys interessat, perquè, en cas de pèrdues, som 

els únics a respondre’n.”1668 
 

 
El 27 de setembre de 1921, quan encara estiuejava a la casa rural de Gènova, 

Joan Alcover tornà a escriure a Miquel Ferrà amb paper del Círculo Mallorquín per 

queixar-se que no havia arribat cap dels exemplars que Demetri Oliva, germà de Víctor 

Oliva, li havia promès. Lamentava amb cert desencís que només havia rebut els llibres 

de la primera remesa (un de l’edició de luxe i setze de l’edició rústica). Amb aquesta 

distribució comentava que el seu germà Pere havia hagut de subscriure’s a la col·lecció 

per tal de poder adquirir-ne un. Mentrestant agraïa a Miquel Ferrà la cura que havia 

esmerçat perquè el llibre sortís a la llum amb bellesa i correcció: 

 
“Dels exemplars que li anuncia el germà de l’Oliva no n’ha arribat cap. Fins ara no he rebut 

més que els de la remesa primitiva (1 en paper de fil que em va dur amablement en Nicolau, i 16 
dels altres). Per cert que el meu germà Pere que té interès en posseir el llibre, fa dies va remetre 
els diners encarregant una subscripció segons el prospecte. 

Quan vagi a Ciutat a fi de mes (encara som a Gènova) cercaré i repassaré les cartes de l’Oliva 
a veure quines reclamacions podem fer-li. 

Entretant no es preocupi més d’aquest assumpte ni cregui que a vostè li arriba ni la més 
remota responsabilitat per la conducta de l’editor que ni vostè ni jo hem pogut preveure. L’edició 
és correcta i pulcra, gràcies al treball que vostè s’ha pres. I l’agraïment que per això li dec és lo 

únic que a vostè li toca.”1669 
 
 

 El mal estar de Joan Alcover creixia a mesura que amics i parents li demanaven 

pel volum de Poesies que cercaven uns a les llibreries i d’altres intentaven aconseguir-lo 

per via de subscripció i de cap de les maneres no el podien adquirir. Joan Alcover no 

entenia com l’editor semblava no estar interessat a vendre el llibre, car deixava passar la 

bella oportunitat que li brindava el ressò que havia tengut a la premsa amb nombroses 

ressenyes i amb els bons comentaris que havia despertat entre els cercles intel·lectuals. 
                                                 
1668 [ARM-JA, 332]. 
1669 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 719-720. 
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Tal era el cas de Joan Marquès i Lluigi, advocat, polític i banquer, que feia molts de 

mesos que havia encarregat “una subscripció, i l’enviat, amb els diners a la mà, se’n 

tornà de casa de l’Oliva sense el llibre”, segons comentava Joan Alcover a Miquel Ferrà 

en la carta de l’11 de novembre.1670 En aquesta mateixa situació s’havia trobat Pere 

Alcover, el germà del poeta, que feia algunes setmanes que havia enviat “els diners a 

N’Àngel Ruiz Pablo” perquè li enviàs el volum amb la prèvia subscripció. I el 

novel·lista menorquí “li contestà que havia anat a la casa editora... i no tenien  cap 

exemplar dispost.” Així Pere Alcover avisà Ruiz Pablo “perquè retirés la subscripció si 

no era servida tot d’una i, gràcies a tal apremi” assegurava Joan Alcover en aquesta 

carta de l’11 de novembre, finalment havia arribat l’exemplar. Joan Alcover 

lamentava amb gran pesar que el llibre feia un any que estava imprès i no circulava i no 

es podia adquirir. El Secretari de �ostra parla era un altre cas que també acudia al poeta 

per mirar de trobar un exemplar de les Poesies completes. Davant aquesta situació 

anòmala, Joan Alcover no entenia com podia ser que l’editor no volgués aprofitar 

aquesta avinentesa per poder vendre el llibre i fer-ne negoci, segons digué a Miquel 

Ferrà. Arribà a plantejar a Ferrà que convenia que entre tots dos (poeta i curador) i més 

el curador que el poeta arbitraven una reclamació formal, atès que Joan Alcover no es 

veia amb coratge de fer-ho perquè anava contra el seu caràcter: 

 
“El primer perjudicat, em sembla, és l’Oliva. S’han publicat articles de gran elogi; s’ha fet a 

l’entorn meu (mercès a vostè i altres escriptors i amics) un soroll extraordinari; i tot això, 
naturalment, estimula el desig d’adquirir les Poesies; és dir, que es va perdent l’ocasió de 
despatxar-les amb relativa facilitat. ¿Com l’Oliva no vol aprofitar-la? No ho entenc. 
    No tenc més objecte que enterar-lo, perquè em sembla que ni vostè ni jo hem de fer cap gestió 
fins que ens resolguem a reclamar en forma, lo qual repugna al meu caràcter, i en tenc peresa. 

    Excús dir-li que la nova remesa que van anunciar-li no ha venguda.”1671 
  

El prestigi de Joan Alcover havia calat dins la petita jerarquia dels intel·lectuals 

catalans i mallorquins, que reconeixien els mèrits de la seva lírica. L’11 de novembre 

Joan Alcover comentava a Miquel Ferrà que Baltasar Samper havia musicat dues 

poesies seves i que els Amics de la Poesia, d’acord amb els Amics dels Bells Llibres, es 

proposaven dedicar-li una de les seves sessions per llegir poemes seus:  

 
“D. Baltasar Samper m’envia dues cançons que ha compostes amb poesies meves. Em diu que 
els ‘Amics de la Poesia’ d’acord amb ‘Els Amics dels Bells Llibres’ em dedicaran aquest mes 
una de les seves sessions, i afegeix que En Maneu m’escriurà demanant-me alguna indicació 

                                                 
1670 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 720-721. 
1671 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 721. 
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respecte de les poesies que s’han de llegir. Com vostè les coneix bé i és fàcil que li parlin 

d’aquest assumpte, poc li costarà, si vol, aidar-los a fer l’elecció.”1672 
 
 Tal com havia dit a Miquel Ferrà, el dia 4 de desembre de 1921 els Amics de la 

Poesia  i els Amics dels Bells Llibres van ofrenar Joan Alcover a Barcelona amb una 

lectura dels seus versos escollits. Aquest mateix dia el periòdic El Día anunciava per 

aquell matí a les 11 hores a la Sala Mozart un homenatge dedicat a Joan Alcover. 

L’acte, impulsat per l’estol d’intel·lectuals catalans que es presentaven a les tertúlies Els 

Amics de la Poesia amb la cooperació d’Els Amics dels Bells Llibres, es proposava dur 

a terme una lectura comentada i musicada dels versos de Joan Alcover. L’homenatge al 

poeta es presentava amb aires de festa sota la batuta del poeta noucentista Jaume Bofill i 

Matas, que en una primera part havia d’obrir la lectura amb comentaris sobre l’obra 

poètica de Joan Alcover i Mercedes Nicolau, Josefina Tapias, Mercedes Ribas i Ramón 

Tor havien de posar veu als poemes escollits de Joan Alcover. La segona part, perfilada 

amb notes musicals, donà pas a un recital de les millors cançons de Joan Alcover, 

recitades per Emili Vendrell i musicades per Baltasar Samper. 

 
“La agrupación de intelectuales catalanes titulada Els Amics de la Poesia con la cooperación 

de Els Amics dels Bells Llibres celebrará hoy una sesión dedicada a Juan Alcover. Esta sesión 
que es la segunda del tercer curso tendrá lugar a las 11 horas de la mañana en la Sala Mozart.  
Constará de dos partes: en la primera parte, el laureado poeta Jaume Bofill y Matas dará lectura a 
unos breves comentarios a la obra de Juan Alcover, y luego serán leídos los mejores poemas del 
ilustre vate mallorquín, corriendo dicha lectura a cargo de Mercedes Nicolau, Josefina Tapias, 
Mercedes Ribas y Ramón Tor. La segunda parte será un recital de canciones, consistente en 
recitación de poemas alcoverianos, con música de nuestro colaborador D. Baltasar Samper. La 
recitación estará a cargo de Emilio Vendrell, en colaboración con el mencionado compositor 

mallorquín.”1673 
 
Malgrat tots els esforços de Joan Alcover i de Miquel Ferrà, la polèmica amb 

l’editor Víctor Oliva continuà i l’autor de les Poesies ja estava ben cansat de lluitar 

perquè el llibre es distribuís. Estava enutjat de topar una vegada i una altra amb aquesta 

paret que s’havia fet insalvable. Però la paciencia de Joan Alcover s’exasperà quan el 

Círculo Mallorquín demanà sis exemplars per a la biblioteca i només en rebé un, 

després d’insistir-hi dues vegades. Llavors el 28 de juny de 1922 el poeta escrigué a 

Miquel Ferrà decidit a fer intervenir els Amics del Bell Llibre, com a patrocinadors de 

l’edició de Poesies, perquè “prenguessin algun acord enèrgic en defensa de la seua 

respectabilitat”. De manera que s’acabàs la befa que els feia l’Oliva, el cridassin a 

l’ordre en breu espai de temps i li fessin complir el seu compromís:  

                                                 
1672 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 721. 
1673 El Día (4 de desembre de 1921). 
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“En quant a l’Oliva, lo darrer que sé és que el Círculo volgué comanar el llibre per conducte 

de l’Amengual. Aquest escrigué dues vegades, demanant sis exemplars, i a la fi n’hi han 
enviat un, en paper econòmic. 

Per part meva, no veig manera de fer cap reclamació en forma ràpida i segura. Però crec que 
ja és arribada l’hora de que els senyors que patrocinen l’edició com ‘Amics del Bell Llibre’ 
prenguin algun acord enèrgic en defensa de la seua respectabilitat. I trob que l’acord no pot 
esser altre sinó fixar a l’Oliva un plaç breu i peremptori perquè acabi la befa que esta fent de 

tots, i si no compleix, separar-se d’ell, explicant públicament els motius.”1674 
 

L’aparició de la nova edició del llibre Poesies de Joan Alcover, editades el 1921 

per Oliva de Vilanova, tengué ressò a les pàgines del suplement literari del periòdic 

anglès The Times, en un article que apareixia sense signar sota el títol “Mallorca and the 

Poets”. L’article comentava l’obra de Joan Alcover, a partir del nou volum de Poesies, 

així com la poesia illenca del grup de poetes mallorquins (Miquel Costa, Gabriel 

Alomar, Miquel dels Sants Oliver, Llorenç Riber, Miquel Ferrà i Maria Antònia Salvà), 

que havien apareguts antologats el 1914 a l’Antologia de Poetes Catalans Moderns 

d’Alexandre Plana. L’articulista que ressenyava la poesia de Joan Alcover relacionava 

la seva lírica amb el paisatge de Mallorca i considerava que el sentit de la forma que 

predomina en els seus versos influí en la poesia de Josep Carner. Així la poesia 

alcoveriana excel·leix per la claredat de la forma i per la intensitat de l’expressió lírica, 

per l’elegància i per la pulcritud dels seus versos. Una bellesa formal que deixa una 

empremta en l’ànima del lector, car sobretot en els Proverbis i en l’endreça L’hoste, el 

poeta ha sabut conservar la frescor i la noblesa dels versos acabats d’estrenar: 

 
“It was from the poets of Mallorca, above all from Joan Alcover whose collected poems have 

recently been published, that Joseph Carner obtained his sense of form. Form is the natural 
heritage of Balearic poets. Alcover is always polished, always elegant. ‘There remains a gesture’ 
when the sound of his verse has died away; but there remains, too, a recollection of his 
concentration, and his limpidity of thought and expression. His Proverbis are as fresh as when 
they were written; and L’hoste (the guest, i.e., Rubén Darío in Mallorca) is a noble poem. ‘Roses 

are redder where he passes, and the fountain sings with more solemnity.”1675 
 

 

LA MORT DE MIQUEL COSTA I LLOBERA I EL DISCURS PRESIDE�CIAL E� 

ELS JOCS FLORALS DE GIRO�A (1922) 

 
El 16 d’octubre de 1922 Miquel Costa i Llobera moria damunt la trona del 

convent de les Tereses de Palma. Segons es desprèn de la notícia del diari, sembla que 

Miquel Costa, mentre pronunciava el panegíric de Santa Teresa en el convent de la 

                                                 
1674 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 722. 
1675 “Mallorca and the poets”, The Times Literary Supplement (16 de febrer de 1922). 
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santa titular, cop en sec va emmudir i va caure damunt de la trona... El transportaren 

amb una camilla de la Creu Roja a la seva casa de Palma, on va morir. L’endemà El Día 

es va fer ressò d’aquella mort sobtada i publicà una breu entrevista amb Joan Alcover, el 

germà espiritual de Costa, titulada Hablando con Alcover, que deia així: 

 
“Pocos momentos de acaecida la muerte del señor Costa y Llobera nos encontramos con nuestro 

eximio vate don Juan Alcover, hermano espiritual de Costa y Llobera. 
Guiados por nuestro afán de tributar al difunto un trabajo digno de él, requerimos del señor 

Alcover la tarea, excusándose éste con el aplanamiento, el hondo pesar que le causara la inesperada 

y triste nueva de la muerte del cantor de Horacianes.”1676 
 

A les breus preguntes que el redactor del diari El Día li féu sobre l’amistat que 

l’unia amb Costa i el significat profund de la seva mort, Joan Alcover respongué amb 

gran pesar i amb la veu ferma, plena de recança per l’amic perdut: 

 
“—Costa y yo constituíamos dos vidas paralelas; no puedo acostumbrarme a la idea de que habré 

dejado de verle en mis tertulias literarias de los domingos. 

Al caer Costa y Llobera me he sentido herido muy de cerca. Mis tareas y las suyas encontraron 
siempre en Costa y en mi los únicos y sinceros censores. No escribíamos nada sin previa consulta 
el uno del otro. 

Perdone que no le dedique unas líneas en estos tristes momentos, pero eso...”1677 
 

El 17 d’octubre, a les onze del matí, els funerals es van celebrar a la Seu de Palma.  

Aquell matí la catedral s’omplí de gom a gom i nombroses personalitats del món literari 

acudiren a retre-li l’últim homenatge. Entre aquella gentada desfilaren: Josep M. Tous i 

Maroto, Joan Rosselló de son Forteza, Joan Ramis d’Ayreflor, Daniel Martínez 

Ferrando... Joan Alcover, germà espiritual de Costa, representà el món literari més 

proper del poeta finat i romangué assegut als primers bancs de la catedral al costat de la 

família del poeta pollencí, on rebé totes les mostres de condol de les diferents 

personalitats que hi van assistir. Com a il·lustre encarnació de la Poesia de Mallorca i 

amic entranyable de l’autor d’Horacianes, també va rebre diversos telegrames de 

condolença del President accidental de la Mancomunitat de Catalunya, don Fèlix 

Escalas; de Francesc Matheu, com a President dels Jocs Florals de Barcelona; de 

Pompeu Fabra, President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; 

d’Antoni Rubió i Lluch, Catedràtic de Literatura de la Universitat de Barcelona... I la 

família Costa rebé el testimoni d’Adrià Gual, Director de l’Escola d’Art Dramàtic de 

Barcelona. El President de la Lliga Regionalista de Catalunya també envià un telegrama 

                                                 
1676  “La muerte de Costa y Llobera”, El Día (17 octubre  de 1922). 
1677 Ibídem. 
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al batlle de Pollença. Joan Estelrich, en nom de la Fundació Bernat Metge, també 

comunicà el seu condol al diari. A la sortida de la Seu, la multitud sortí silenciosa al 

carrer per veure passar les despulles d’aquell poeta, que havia mort en perfums de 

santedat. La comitiva, formada per canonges i sacerdots, s’encaminà fins al ferrocarril. 

Depositat el fèretre en el vagó mortuori, la llarga acompanyada traslladà les restes del 

poeta fins a Pollença amb tots els honors, on es va celebrar un altre funeral. La carrossa 

mortuòria anava precedida per gent acollida per l’asil de les “Hermanitas de los 

Pobres”, nines dels orfenats del Temple i de les Minyones i nins de la “Casa Cuna”. 1678  

 Un cop s’hagué desfeta la comitiva mortuòria, a la una i vint es va reprendre la 

sessió de l’Ajuntament de Palma, que havia estat suspesa el dia abans en honor al poeta. 

El batlle proposà al Consistori declarar Fill Il·lustre de Palma l’altíssim poeta Miquel 

Costa. Després d’un exaltat discurs de to nacionalista de Guillem Forteza, que lloava la 

figura del poeta pollencí, el Consistori encarregà per a la diada del 31 de desembre a 

Joan Alcover el discurs biogràfic sobre Miquel Costa i Llobera, amb motiu d’aquest 

nomenament. Així el senyor batlle don Antoni Oliver i Roca declarà amb grans honors 

Costa i Llobera Fill Il·lustre de Palma.  

 Amb aquella mort de l’amic poeta escollit pels déus, amb qui Joan Alcover 

havia compartit belles estones al caliu de les seves cançons tranquil·les i llargues 

converses sobre la Musa, el nostre poeta sentí que havia perdut alguna cosa més que un 

simple amic. Sense aquella “fraternitat de l’ànima”, que havia unit llurs vides millor que 

la de la sang, sense la paraula augusta de Miquel Costa, amb qui també havia compartit 

el lideratge poètic en el panorama de les lletres mallorquines, Joan Alcover tornà a 

sentir ben de prop el fuet de la Mort i, amb la tristesa de l’orfe als ulls, reprengué en 

solitari la singladura de la vida literària per fer sentir la veu d’aquell poeta, que féu 

brillar les notes de la seva arpa en el Tabernacle de la Poesia. El món literari català 

també plorà la desaparició d’aquella lira prestigiosa, que ja reposava “enfora de les 

vides que el temporal se’n du”, i Joan Alcover rebé totes les notes de condol per aquella 

pèrdua tan valuosa com si fos el seu germà de l’ànima.  

Ben aviat, s’alçaren algunes veus per recordar la seva memòria en múltiples 

actes d’homenatge. Francesc Matheu d’Ilustració Catalana, on els dos poetes 

mallorquins havien publicats nombroses poesies, s’havia afanyat a trametre paraules de 

condolença a la tribulació que patia Joan Alcover i la societat insular per aquella mort 

                                                 
1678 Ibídem. Ressenya dels funerals de Costa i Llobera, celebrats a la Seu de Palma de Mallorca. 
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sobtada. En una carta Francesc Matheu també sol·licitava la ploma de Joan Alcover per 

escriure unes ratlles per a la revista Catalana sobre la figura de l’il·lustre traspassat. I, 

com a homenatge merescut al magne poeta d’ales gegantines, que ara ja sobrevolava els 

espais més llunyans de l’univers, li manifestava la voluntat de bastir les obres completes 

de Miquel Costa, tot contribuint així a eixamplar el modest desig del poeta desaparegut, 

que feia alguns anys havia encomanat a Miquel Ferrà triar les millors poesies de la seva 

obra per compondre’n un ram per a una edició de Barcelona.1679 

   Joan Alcover, malgrat l’aflicció que ara l’acorava per l’amic perdut, ja havia 

acceptat l’encàrrec de l’Ajuntament de Palma de traçar el perfil pòetic del poeta mort en 

un rapte d’inspiració damunt la trona del convent de les Tereses. Dominà el seu dolor 

aferrat a la poesia i, com de costum, dos dies més tard de la mort de Costa, agraí a 

Francesc Matheu la seva generositat amb aquestes paraules que el 18 d’octubre de 1922 

li va trametre: 

 
“Benvolgut amic: Vaig rebre els seus telegrames en nom propi i en nom dels Jochs Florals, 

compartint la meua tribulació i la de Mallorca per la mort d’en Costa, que es per mí un nou 
enfonsament irremeiable. 

N’he donat conte a la família i a alguns periòdics que els han publicat.1680 
Em sento incapaç d’improvisar sobre l’alta significació literària d’en Costa. Per lo mateix que 

es una magna figura, visible per tothom, perfilada lluminosament en la consciència de 
Catalunya, se fa més difícil aportar notes personals. He d’escriure una semblança per 
l’Ajuntament, que podreu aprofitar com vulgueu. D’impressions sintètiques per la Catalana, ara 
per ara sóc incapaç. Copiaré quelcom de lo que tenc dit, sols que figuri la firma meua en el 

número si us interessa.1681 

                                                 
1679 Segons una carta de Miquel Costa a Francesc Matheu, aportada per Miquel Gayà a Contribució a 
l’epistolari de Miquel Costa i Llobera, feia més de quatre anys que el poeta pollencí havia encomanat a 
Miquel Ferrà la tasca de fer una tria de la seva obra poètica per a un recull que s’havia de publicar a 
Barcelona. Al llarg d’aquest període el projecte havia anat madurant, fins al punt d’haver-ne estat confiada 
l’edició a Francesc Matheu, que l’havia de dur a terme en diversos volums; però ara, en morir Miquel 
Costa, l’editor pensà tot seguit d’ampliar el projecte, segons el que en l’esmentada carta diu a Alcover: 

“Després d’unes quantes hores, més reposat, pens en lo que he de fer jo respecte al poeta, y trob en 
primer lloc que li hem de dedicar el nº vinent de Catalana per el qual us estimaria quatre ralles vostres. 

Y, de seguida, un canvi radical en el plan qu’anavem a realisar, d’acort ab ell, de publicar tres 
volumets com un extracte de la seva producció. Crech qu’ara lo que s’ha de fer es la edició definitiva de 
les seves Obres completes, com hem fet ab N’Oliver. No hi vol dir res el dèficit que’n resulti. Es una 
obligació que hi tenim, y per la meva part hi faré tot lo possible. No falta sinó una cosa: el permís de la 
família o de qui tinga’l lloc del autor. ¿Voleu ferme’l favor de procurarmel? Aixís que’l tingués, ho 
anunciaria y obriria  la suscripció. Supòs que hi podria anar al devant l’elogi que’n fareu per 
l’Ajuntament. 

Crech que s’hi hauria de recullir tot: poesies, llegendes, horacianes, Palestina, conferencies, discursos 
y sermons. Ara no tench el cap per res; de tot això ja’n parlaríem.”  

 Vegeu Miquel GAYÀ: Contribució a l’epistolari de Joan Alcover,  op. cit., pàg.122. 
1680 Segons apunta Miquel Gayà aquests telegrames i molts d’altres foren publicats al Correo de Mallorca 
i a El Día del 18 i el 19 següents, respectivament. Diuen: “Jochs Florals de Barcelona, dolorits mort Costa, 
us preguen els representeu en tots actes. Matheu”. “Fondament apenats mort Costa, us abraça Matheu.” 
Vegeu Miquel GAYÀ: Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 121, nota 4. 
1681 Així fou que el 31 d’octubre següent la revista Catalana publicà un Breu comentari sobre l’obra 
poètica de Miquel Costa i Llobera, on gairebé només transcriu alguns passatges, referents a Costa, del seu 
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En quant al canvi en el plan, convertint en Edició completa la selecció projectada, em sembla 
que és cosa de pensar-ho un poc. Podrem parlar-ne, si voleu. És provable que jo surti en el vapor 
correu de Barcelona el dia 29 i prengui el tren de Girona el dia 31. En Miquel Ferrà (Residencia 
d’Estudiants) sabrà el meu allotjament. Podeu citarme pel dia 30 allà on bé us sembli. 

Tractaré d’obtenir de la família d’en Costa l’autorisació necessària per l’edició. També 

demanaré algun retrat, si n’hi ha de recents, que ho dubto.”1682 
 

Una altra d’aquelles veus que s’erigí amb el desig d’evocar la memòria de 

Miquel Costa fou la de Josep M. de Sagarra, que al cap de tres dies de la mort de l’autor 

d’El pi de Formentor s’adreçà a Joan Alcover en nom de l’Ateneu Barcelonès perquè 

dibuixàs la figura del poeta que havia sentit l’harmonia d’un “llenguatge mig comprès” i 

havia abraçat la Poesia, la “verge dels càntics divins”, en un bes delitós. Fou així que el 

19 d’octubre de 1922, Joan Alcover va rebre de Sagarra aquests mots que el convidaven 

a parlar de Costa davant l’Ateneu Barcelonès: 

 
“Molt estimat Don Joan: La Junta Directiva d’aquest Ateneu, m’ha recomanat que li faci un 

prec, i el prec és el següent: Aprofitant l’avinentesa de què vostè a darrers d’aquest mes serà a 
Barcelona, i volent honrar l’Ateneu la memòria de Mossèn Costa, ens veuríem tots molt 
reconeguts a vostè si volgués prendre part en una vetllada, que podríem fixar pel dia que vostè li 
vingui bé. 

La vetllada consistiria amb un parlament de vostè exaltant el gran home i el gran poeta, i 
després Mossèn Costa com a humanista i poeta classissitzant, i després jo llegiria una tria de 
poemes de Mossèn Costa. 

Això em sembla que seria una cosa digna i seriosa, i em penso que vostè acceptarà, i per això 
li dono les gràcies a la bestreta en nom de la Junta  directiva i en nom meu. 

Li agrairé moltíssim que em contesti de seguida, dient que accepta l’encàrrec i fixant el dia; 
avui m’ha dit en Toni Homar que vostè pensa venir el 27 o el 28; els Jocs Florals de Girona són 

el dia 1. La vetllada podria ser el 29 o el 30, o el dia que vostè senyali.”1683 
 

Dos dies més tard, Joan Alcover, que no tenia esma de res perquè la fatiga i la 

tristesa li impedien capbussar-se en les aigües profundes d’un discurs opulent, acceptà 

aquesta invitació només amb la seva presència a l’acte i una discreta aportació de la 

seva paraula, com la lectura d’algun text seu escrit anys enrere o la recitació d’algunes 

poesies del poeta finat. Perquè Joan Alcover estimava que, atesa la seva edat, el 

panegíric de Miquel Costa corresponia a les veus dels literats més joves, plens 

d’entusiasme i de fortalesa. Així, el 21 d’octubre contestava a l’amic Sagarra amb 

aquestes paraules: 

 
“Molt estimat amic: Acab de rebre la seva lletra del 19. En efecte, pens sortir d’aquí el dia 29, 

passar el dia 30 a Barcelona, i el 31 prendre el tren cap a Girona. 

                                                                                                                                               
discurs La llengua materna, llegit el 14 d’agost de 1903 al Certamen Literari de Palma. Vegeu Miquel 
GAYÀ: Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 121, nota 6. 
1682 Carta de Joan Alcover a Francesc Matheu. Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 
121. 
1683 Josep M. de SAGARRA: “Epistolari”, Obres Completes, op. cit., pàg. 1378. 
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Dintre d’aquest pla, podrien Vs. senyalar el dia i l’hora per la vetllada en memòria del meu 
admirat amic en Miquel Costa; jo hi assistiria com un de tants amb molt de gust, contribuint a 
l’homenatge amb alguna lectura de coses velles; però encarregarme del discurs m’és 
absolutament impossible. L’assumpte és massa elevat i massa compromès, perquè jo em llenci a 
improvisar. Per preparar el meu viatge a Girona he de despatxar una munió de feines que 
m’estan abrumant, fins al punt que apenes tendré unes poques hores per escriure el breu 
parlament presidencial dels Jocs Florals. Ni tan sols tenc el tema encara. 

Més endavant hauré de fer un treball, a manera de biografia i semblança, dedicat a n’en Costa, 
per encàrrec del Ajuntament de Palma, però no estarà escrit fins a fi d’any. 

Haurien de variar el programa. Toca als joves donar les notes vibrants en ocasions com 
aquesta. ¿Per què no és V. o bé en Riber o en Ferrà el qui fassi el discurs principal de la vetllada? 

Jo m’hauria de limitar a llegir poesies del il·lustre mort, i a més, si semblava oportú, uns 
articles (segurament inconeguts) escrits ¡fa prop de 40 anys! Amb motiu de les primeres poesies 

d’en Costa.”1684 
 

Abrusat per la responsabilitat de Magistrat que li pesava sobre les espatlles i 

abassegat per la fatiga i per la tristesa, Joan Alcover s’afanyà per enllestir la pila de 

feines que s’havia amuntegat al seu despatx de l’Audiència, perquè volia partir cap 

Barcelona sense el neguit del treball endarrerit. Entre descans i descans, anà perfilant el 

discurs presidencial que havia d’exposar als Jocs Florals de Girona. El dia 29 d’octubre 

de 1922 arribà a Barcelona. Hi sojornà dos dies, visità Miquel Ferrà a la Residència 

d’Estudiants i el dia 30 assistí a la vetllada literària de l’Ateneu Barcelonès per 

participar a l’homenatge a Miquel Costa, on es retrobà amb Josep M. de Sagarra. 

L’endemà horabaixenc partí en tren cap a Girona, on el dia 1 de novembre havia de 

presidir els Jocs Florals. Era la festa dels morts. Encara que era un temps poc habitual 

per a una celebració floral, aquella diada, envoltada de fredors i d’ombres enyoradisses, 

tenia tot l’encant de les coses belles, tot el misteri de la mort que atreia de manera 

seductora l’ànima ferida de Joan Alcover, segons exposà aquella mateixa vetllada 

davant un públic nombrós de gironins.1685 El nostre poeta, que tenia més espelmes 

enceses a l’altra banda de la riba inconeguda que a la terra, no podia oblidar els seus 

morts enyorats i, cada dia que passava, se li feien més presents i l’acompanyaven pertot 

arreu del seu viatge. Joan Alcover, arrelat en la memòria dels seus morts, s’hi trobava 

bé, en aquella festa, que s’amarava tota d’un encís cruel per parlar-li dels que 

l’esperaven ansiosos a l’altra banda de la riba:  

 
“Tot m’és simpàtic en la vostra festa, àdhuc el jorn que haveu escollit per celebrar-la. No és un 

jorn dels que conviden a l’evocació de les flors, de la joia, de la joventut, del goig de viure, sinó el 
dels bronzes vibrants que congreguen els pensaments dispersos a posar-se com un eixam d’aus 
invisibles sobre les tombes. És un bàlsam pels esperits enyorívols sentir-nos acompanyats, almenys 
una volta a l’any, en el regne del misteri on ens atreuen a tota hora les ombres dels ausents. 

                                                 
1684 Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 123. 
1685 El discurs de Joan Alcover fou publicat a El Día el dimecres 8 de novembre de 1922 i, més tard, 
publicat a Catalana.  (I El Día, 21 novembre de 1922, el tornava a publicar extret de La Publicitat). 
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Sempre és oportuna, i avui més que mai, la recordança dels que foren.”1686 
 

Amb la nostàlgia als ulls, Joan Alcover recordà la veu lírica de  Miquel Costa, 

l’amic que l’havia acompanyat amb les ales de gran poeta pel camí de l’art i que 

acabava de traspassar el llindar dels morts. Tengué paraules elogioses per a tots els 

mestres que l’havien il·luminat pel camí de la poesia, perquè creia oportuna “la 

recordança dels que foren”, atès que, per aquells dies, els homes de lletres de la 

Catalunya del noucents mostraven certa indiferència envers els mestres del 

romanticisme i de la Renaixença, com si els fills volguessin negar els pares. Joan 

Alcover reivindicà el sentit de gratitud envers els poetes que feren possible la nova 

florida poètica. Tal era el cas de Jacint Verdaguer, de qui assegurà que per aquells dies 

d’ingratitud que vivia la Catalunya del noucents, si bé “no se’l nega, però se’l va 

despullant amb injustícia de la seua auriola.”1687  

Conscient que ell mateix era deutor del seus mestres, que li havien ensenyat el 

camí autèntic de la poesia,  recordà la Cançó del pros Bernat de Manuel Milà i 

Fontanals, que durant la seva joventut havia descobert dels llavis d’un professor seu, 

que li recità mentre es passejaven per la murada de Palma. Recordà com més tard també 

l’havia seguit a Barcelona i com de llavors ençà sonaven sovint en els seus llavis 

estrofes que sorgien “quan el pensament vagabundejava per les regions predilectes, 

estrofes”1688 ―deia Joan Alcover en plena eufòria― que podria recitar de memòria en 

aquell mateix instant, tan arrelades les tenia dins l’ànima.  

 Amb la clarividència dels savis, defensà davant la mirada expectant d’aquell 

auditori gironès el respecte i la gratitud envers els pares de la poesia del Romanticisme i 

de la Renaixença, perquè la d’aquell moment era deutora de la del passat, sense la qual 

no existiria. Defensà que la condició del poeta no és altra que la d’haver absorbit com 

una esponja tot el cabal literari amb la seva essència, car el geni poètic no es consolida 

sense el treball i l’esforç, sense la tradició:  

 
“La condició dels que neixen poetes no representa una singularitat, un sentit que els altres no 

posseeixen, sinó una superació, una major intensitat i puresa del sentiment comú, un do de 
despertar la poesia que existeix en l’ànima de tots. Passen els poetes, i el món espiritual i el món 
sensible vibren i es coloren i s’eixamplen, banyats d’una claror penetrant i viva, que àdhuc ens aida 

a enfondir l’exploració de la consciència pròpia.”1689 
 
                                                 
1686 Joan ALCOVER: OC, pàg. 307. 
1687 Joan ALCOVER: “Discurs Presidencial en els Jocs Florals de Girona l’any 1922”, OC, pàg. 307-308. 
1688 Ibídem, pàg. 308. 
1689 Ibídem. 
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Amb la visió clara de les coses, albirava totes les grans figures del passat ––des 

d’Homer a Virgili, passant pels poetes moderns europeus, des de Goethe a Schiller, i 

pels versos d’Heine, Byron, Schelley, Lamartine, Hugo, Vigny, Leopardi, Manzoni, 

Carducci, Longfelow, Poe, Baudelaire, Verlaine, Tennysson, Mistral, Rubén Darío, 

Jacint Verdaguer― i entenia que totes aquestes veus enlairades pels diferents espais de 

la Poesia “enriquiren la vida a l’entorn nostre i la nimbaren d’il·lusió.”1690 Convençut 

d’aquesta certesa, convidà aquell nombrós auditori congregat en aquell Ateneu que calia 

refermar la poesia catalana, si volien ser reconeguts a Europa: “perquè la personalitat 

intel·lectual de Catalunya sia reconeguda en els grans centres de cultura europea”, és 

necessari que, a casa nostra, “el magisteri crític” sigui “exercit a consciència”, deia Joan 

Alcover amb la veu ferma i contundent1691, que anhelava que la poesia catalana aixecàs 

el vol pels espais més llunyans de l’univers. Calia saber valorar l’obra per ella mateixa, 

car “La principal virtut expansiva està en l’obra mateixa. Podrà ser que les valors 

llegítimes, oblidades, restin en la fosca; no podrà ser que les valors fictícies, 

patrocinades en diverses llengües, guanyin parròquia ni en el país ni fora del país. I és 

impossible que els estrangers examinin full per full tot el nostre cabal, i formin concepte 

per si mateixos, amb independència dels estudis expositius i crítics, publicats entre 

nosaltres...”1692 Joan Alcover invocava l’exercici del magisteri crític, fet amb solidesa i 

la lectura dels poetes per evitar la fador insulsa de la poesia d’aquell moment o la 

desviació linfàtica de la forma en què havia caigut. Calia que les joventuts tornassin a 

rellegir Verdaguer amb una visió nova per descobrir l’essència d’una poesia amarada 

del nostre paisatge i arrelada en la terra i en el poble. 

Aquestes consideracions sobre la valoració de l’obra dels grans poetes el dugueren 

a pronunciar el nom del poeta Miquel Costa, que acabava de morir: un nom egregi que 

duia arrelat en la seva ànima. Amb la nostàlgia als ulls, confessà que feia més de 

cinquanta anys que havien caminat junts, escalfats en la calma sereníssima de l’amistat i 

atiats per la “fraternitat de l’ànima”, junts havien entrat a la vida literària, junts havien 

fressat els camins misteriosos de la poesia. Però Joan Alcover reconeixia que ell s’havia 

endarrerit en el camí, distret entre “dissipacions mundanes que mai enterboliren la 

immaculada castedat”1693 de l’ànima de Miquel Costa. El nostre poeta es confessava 

penedit d’aquella primerenca distracció juvenil i, amb gran pesar de la seva ànima, 
                                                 
1690 Ibídem. 
1691 Ibídem, pàg. 310.  
1692 Joan ALCOVER: “Discurs Presidencial en els Jocs Florals de Girona de l’any 1922”, OC, pàg. 310. 
1693 Ibídem. 
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afirmava que, ja que no va seguir les passes enlairades del magne poeta del Pi de 

Formentor, “des del primer moment” va ser “capaç d’admirar-lo”, impressionat per “la 

diafanitat i la noblesa de la inspiració i transparència de la forma”, que “el feien 

comprensible per tothom.”1694  Fou en aquest punt del seu discurs que Joan Alcover es 

deixà emportar pel record enyoradís de l’amic perdut, per l’admiració que sentia per les 

poesies d’aquest magne poeta d’ales de gegant, que havia escoltat la veu de la Musa 

pels paratges verdosos de Formentor. Empès per una onada de lirisme definí l’amic 

poeta com una ànima pura que “va passar per la vida sense contaminar-se, i l’íntima 

puresa, més que la cultura, era el secret de la mestria que ja resplendia en els seus assaig 

d’adolescència.”1695 Miquel Costa, amb el seu geni de magne ocell, ––assegurava Joan 

Alcover–– “pogué abocar en les estrofes la seua vena, tal com brollava, sense necessitat 

de demanar a l’art el filtre que altres han de menester.” Immers en el cabal de les seves 

paraules emotives, Joan Alcover seguia el perfil líric de l’amic poeta, de qui havia rebut 

“les seues confidències”, havia seguit “dia per dia la seua creixença”, havia llegit 

“trèmul d’esglai el manuscrit d’El Pi de Formentor” i havia escrit “els articles que 

saludaren amb entusiasme l’aparició de les seues Poesies jovenils, no superades per ell 

ni per ningú.”1696  Assenyalava que les veus líriques on s’havia emmirallat més que la 

magnitud de l’essència poètica li havien regalat “els recursos tècnics per assolir-ne 

l’expressió clara i perfecta.” Els grans mestres de la lírica clàssica i europea (Homer, 

Virgili, Horaci, La Bíblia, Goethe, Hugo, Manzoni...) “no s’interposaren entre ell i els 

espectacles de la naturalesa que revoltava la seua llar nadiua; més que poblar d’imatges 

la seua fantasia, l’ensenyaren a reflectir fidelment les grans imatges de la realitat 

viscuda.”1697 Entusiasmat per l’emoció lírica que li desvetllava la lira de Miquel Costa, 

Joan Alcover assegurà que aquestes influències, lluny de descolorir la melodia dels seus 

versos, havien afinat encara més la vigoria i la força de la seva veu: 

 
“Per això, quan llegim per centèssima vegada la seua poesia més popular, hi admirem la majestat 

de les reminiscències bíbliques, l’amplitud i energia de ritmes a la faisó victoruguesca, però 
damunt tot se’ns encomana l’emoció personal i directa, l’estupor sublim, la impetuosa volada de 

l’esperit en presència del mar i les boscúries i les muntanyes de Pollença.”1698 
 

                                                 
1694 Ibídem. 
1695 Ibídem, pàg. 311. 
1696 Ibídem, pàg. 311. 
1697 Ibídem, pàg. 311. 
1698 Ibídem, pàg. 311. 
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Joan Alcover culminà el seu discurs presidencial, amb la mirada lluenta de 

nostàlgia per l’amic desaparegut i i per la carícia de l’absent, mentre era acaronat per 

una onada d’afectuosos aplaudiments, que van prodigar-li els prohoms d’aquell auditori 

gironí. 

L’endemà La Publicitat es féu ressò d’aquesta festa de la poesia del discurs que 

Joan Alcover pronuncià al teatre de Girona. Més tard, el 21 de novembre, El Día també 

reproduïa en breu comentari la notícia com un esdeveniment important i destacava el 

magisteri crític del discurs del poeta mallorquí.1699 

 Arribà el 31 de desembre de 1922 i, tal com l’Ajuntament de Palma havia 

proposat a Joan Alcover perquè fes la biografia de Miquel Costa i Llobera, el nostre 

poeta, amb grans dots oratòries, dibuixà el perfil literari i humà del poeta traspassat.  

Joan Alcover inicià el seu parlament in media res, tot evocant la cita històrica 

d’Herodot, que parla del jove Melesigeni, la qual inspirà el poema La deixa del geni 

grec de Miquel Costa. Aquesta manera de començar era una estratègia per afirmar que 

el classicisme tenia una base natural i formava part de la idiosincràcia de Miquel Costa, 

atès que l’havia begut més que en la lectura dels llibres en l’aire que respirava, en el 

paisatge de Pollença i de Formentor, en les seves cales i les seves penyes. Segons la 

visió de Joan Alcover, Miquel Costa havia estat l’escollit per recuperar la lira dels genis 

envejada que Melesigeni havia deixat abandonada dins les Coves d’Artà en fugir de la 

ira de la tribu de l’Alzina. Joan Alcover assenyalava que fou justamnet aquest 

classicisme inherent a la personalitat de Miquel Costa el que preservà la seva inspiració 

autèntica d’influències estètiques forànies, poc adients a l’essència poètica mediterrània: 

                                                 
1699 Discurs ressenyat per El Día (extret de La Publicidad) el 21 de novembre de 1922: “El poeta Joan 
Alcover ha presidit enguany els Jocs Florals de Girona. El seu discurs, pronunciat davant un públic 
nombrós, no era del tot habitual en aquesta mena de festes. No era cap apologia irreflexiva ni cap 
passatemps líric, ans al contrari; hi havia en les paraules de l’Alcover una gran actitud crítica. 
  En el seu discurs —publicat ja en diaris i revistes— l’il·lustre poeta formula els seus dubtes i les seves 
condemnacions. Senyala ‘la fador d’una poètica neutra, d’escassa coloració geogràfica i personal’ i una 
indiferència injustificada devers la producció del vuit-cents. Constata com a hores d’ara no es troben 
enlloc del món noms equivalents als dels grans poetes dels segles passats. Denuncia l’obscuritat i la 
inconsistència d’alguns i ‘el contagi d’una pseudo-poesia linfàtica, exangüe, flatulenta, pobra de 
substància, de forma i d’harmonia.’ Sosté la solidesa de l’obra d’En Verdaguer. Demana, finalment, que 
‘el magisteri crític sigui exercit a consciència’ entre nosaltres. Joan Alcover en el seu discurs no fa altra 
cosa sinó exercir aquest magisteri crític a que la seva glòria l’enlaire. Ningú com l’apassionat i pur autor 
de les Elegies per a donar un cop d’ull sever al panorama de les nostres lletres. 
  Exercir el magisteri crític! —A consciència, però. Cal ésser, en els moments actuals en què el moviment 
literari català agafa formes inconfusibles, més exigent i més desapassionat que mai. Tothom coincideix en 
demanar que tota l’autoritat sigui acumulada de la funció del crític. Tothom, però singularment les 
joventuts, les mateixes joventuts que rellegeixen Verdaguer amb un esperit nou i que volen una poesia 
amarada del nostre paisatge i arrelada en la terra i el poble. 
  És significativa la coincidència entre el poeta de Mallorca i les últimes promocions de la Catalunya 
estricte. Proclama un fort corrent i fa pressentir una victòria. —SHIP-BOY.”  
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“Criat als pits de la musa clàssica, eixa saludable nutrició, lluny de modificar el seu 

temperament nadiu, l’immunitzà contra influències estranyes que poguessin apartar-lo 

del centre natural i de les fonts genuïnes de la seua inspiració.”1700 Assenyalava la 

dificultat que havia tengut a l’hora de traçar un retrat nou sobre la figura d’un poeta com 

Miquel Costa, d’una altura indiscutida per tothom, perquè Joan Alcover hauria volgut 

no repetir conceptes ja sabuts per tots els que l’havien conegut, hauria volgut poder 

mostrar nous caires del poeta de Pollença i enfilar-los sobre un tapís discursiu nou. A 

parer seu observava que l’únic inconvenient en què topà Miquel Costa fou la seva 

precocitat, que “el gran poeta que als vint anys escrigué Lo pi de Formentor hagué de 

reduir el seu esforç a mantenir-se a l’altura conquistada.”1701  Observava que la crítica 

havia definit la poesia de Costa com una poesia primordialment construïda sobre una 

“voluntat de la forma”, mes aquesta pressumpció formalista de Miquel Costa no donava 

la clau de la seva volada literària, atès que no era l’essencial de la seva poesia, car en el 

pensament del poeta forma i contingut es presentaven de manera indissociable. Joan 

Alcover afirmava que assolir la perfecció formal era una aspiració de qualsevol poeta, 

però que, en el cas de la poesia de Miquel Costa, distingit per la gràcia dels déus, forma 

i contingut s’harmonitzaven tan bé que semblava un do natural, només reservat a uns 

pocs: 

 
“S’ha dit d’En Miquel Costa: és la voluntat de la forma, frase que no dóna la clau de la seua 

poesia en conjunt ni de les seues més altes qualitats, sinó tot lo més de sos feliços assaigs mètrics, 
especialment dels introduïts en les Horacianes. I aquests assaigs no representen més que un luxe 
subaltern en l’obra del poeta, sempre de forma perfecta, i no per opció deliberada, sinó per intuïció 
i sentiment. La voluntat de la forma és comuna a tots;  la possibilitat d’aconseguir-la és privilegi 

d’uns pocs.”1702  
 

Joan Alcover començava a desgranar la biografia del poeta de Pollença des de la 

seva infantesa madurada sota la protecció del seu oncle Miquel Llobera, que el guià pels 

camins de la poesia, tot passant pels anys d’estudi a l’Institut Balear de Palma, on els 

dos poetes encetaren una amistat que durà tota la vida. El nostre biògraf mostrà la poca 

afecció que Miquel Costa sentia pels estudis de lleis, que inicià a Barcelona i a Madrid, 

sense culminar-los. Resseguí les seves passes juvenils pel catalanisme literari, mentre 

s’estrenava amb una poesia que ultrapassava els tòpics dels Jocs Florals i es convertia 

en un poeta d’estrofes immortals en les seves primeres poesies. Assegurava que, mentre 

                                                 
1700 Joan ALCOVER: “Miquel Costa i Llobera”,  OC, pàg. 180.  
1701 Ibídem, pàg. 181. 
1702 Ibídem, pàg. 181. 
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les noves generacions de noucentistes s’havien afanyat per ennoblir la poesia catalana i 

fer-la digna de ser presentada davant Europa, Miquel Costa havia nascut “a la poesia tan 

pulcre i tan europeu” que no li havia calgut fer cap esforç per manifestar-se digne als 

ulls d’Europa. I creia que havia assolit aquesta categoria per haver sabut traspassar el 

llindar de la renaixença amb “amplitud humana” i amb voluntat d’arrelar “en el solar 

nadiu”, és a dir, de créixer en la fesomia del seu poble per estendre les seves ales i volar 

pels horitzons universals de l’art. En el perfil biogràfic que Joan Alcover anava 

esbossant recordà com, després d’haver renunciat als estudis universitaris, Miquel Costa 

quedà reclòs a Pollença, “resignat a les monòtones funcions de propietari rural”,1703 fins 

que se li va despertar la vocació religiosa per a la qual creia haver vengut al món. El 

biògraf en aquest trajecte recordà com anà a Roma, on es doctorà en Teologia, i durant 

la seva estada, els amics mallorquins li van publicar Poesies (1885). Joan Alcover 

evocava com a diferència dels que ara el descobrien ell assistí al privilegi de gaudir 

de l’esplendor d’un poeta que llavors als seus ulls ja es manifestava com un poeta 

consagrat i aplaudit per tothom. I d’aquesta admiració per la poesia de Miquel Costa 

assegurava que la seva ploma havia copsat “amb entusiasme la volada aquilina del 

poeta”1704 i n’havia deixat constància en tres articles (publicats a El Balear entre 

l’octubre i el novembre de 1885) i que ara es permetia rememorar-ne alguns fragments. 

Joan Alcover hi remarcava la volada literària de Costa, que comparava amb la de Victor 

Hugo, de Manzoni i de Schiller, i assenyalava que de bell antuvi s’havia inspirat en les 

coses eternes i universals. En una mena de constant excelsior, assegurava que el poeta 

pollencí havia sabut captar l’essencial de la naturalesa tot convertir-la en un himne i, en 

aquesta tasca de captació de l’essencial, Joan Alcover el comparava amb el vianant de 

Longfelow. A trenta-set anys d’aquestes declaracions, Joan Alcover les subscrivia 

davant aquest auditori de l’Ajuntament de Palma.  

Dels llibres posteriors, Joan  Alcover anà perfilant algunes de les característiques 

que més defineixen la poesia costalloberiana i assenyalà les aptituds noves de la seva 

obra posterior que, malgrat no ser tan celebrats com les poesies juvenils, consolidaren la 

categoria literària del poeta. Dels llibres De l’agre de la terra i de Tradicions i fantasies 

remarcà que, a l’hora de dibuixar alguns dels personatges llegendaris i de dramatitzar 

sobre assumptes humans, el poeta sabé substituir de manera genial la seva manca 

d’experiència personal per la gràcia i l’encís de la poesia popular i per “l’habilitat 

                                                 
1703 Ibídem, pàg. 183. 
1704 Ibídem, pàg. 184. 
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d’orfebre de la rima posada al servei de la senzillesa”.1705 Recordà que de la seva llarga 

estada a Roma sorgí el volum de Líricas (1899). Bona part dels cants de Líricas 

reflecteixen la simbiosi del geni llatí i del terrer espiritual on foren inspirades amb “la 

perennitat dels magnes assumptes que interpreten.”1706 Evocà el ressò que tengueren en 

escriptors castellans com Juan Valera, el qual va incloure algunes d’aquestes poesies al 

Florilegio de poetas castellanos del siglo XIX.  El biògraf, després, enfilà els seus elogis 

sobre els nous metres de les Horacianes (1906), que assoliren l’èxit de la crítica i dels 

lectors. Aquesta victòria memorable responia a l’afany que Miquel Costa havia 

esmerçat d’adoptar en aquestes poesies com a forma mètrica els ritmes grecollatins. Un 

difícil exercici amb el qual l’autor d’Horacianes volia atorgar agilitat i vigor a la 

llengua catalana, tot exercitant-la en l’antiga palestra de la poesia clàssica. Per a Joan 

Alcover, Miquel Costa havia aconseguit harmonitzar el domini de la tècnica poètica 

amb la inspiració del poeta: “l’harmonia, les imatges, la idealitat etèria, la frescor de 

matisos, la vigoria de pensament, ens demostrarien que aquí, en efecte, hi ha el 

professor de poètica, però també hi ha el poeta.”1707 De la nova edició augmentada de 

Poesies (1907), Joan Alcover assenyala que bona part d’aquestes composicions 

constaten que el poeta no tan sols no ha decaigut, sinó que l’artista hi ha guanyat. La 

memòria discursiva de Joan Alcover resseguí el viatge que Miquel Costa va fer a Terra 

Santa, d’on sorgiren les vint-i-sis Visions de Palestina (1908). En aquestes impressions, 

Miquel Costa s’hi expressava amb una forma nova, intermèdia entre la prosa i el vers, 

en què adoptava el metre hebraic, construït a base de versos formant paral·lelisme de 

conceptes, bé per sinonímia, bé per antonímia. Joan Alcover assenyalava amb quina 

senzillesa Costa havia sabut estampar els versicles hebreus, guiats per un ritme “no 

acústic sinó ideal”, que “harmonitzava amb la simplicitat i monotonia solemne d’aquells 

paratges, divinament amarats dels records de l’Antic i el Nou Testament”1708, tot 

embocallant-los d’un alè cristià.  

El nostre orador evocà els darrers anys de la vida de Miquel Costa i elogià, entre 

algunes poesies esparses, la tasca ingent que esmerçà en la traducció dels Himnes de 

Prudenci, versions que coneixia de primera mà perquè el poeta de Pollença les llegia a 

les tertúlies dominicals del carrer de Sant Alonso:  

 
                                                 
1705 Ibídem, pàg. 186. 
1706 Ibídem, pàg. 187. 
1707 Ibídem, pàg. 189. 
1708 Ibídem, pàg. 191. 
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“Entre altres produccions de menor importància, es consagrà a escriure o continuar la traducció 
en vers català dels Himnes de Prudenci. [...] L’autor els anava llegint a casa meua, i fou gran 
l’admiració dels oients a l’enterar-se d’una tasca tan àrdua i aclaparadora, que sols un home de les 

forces, l’abnegació i la virtuositat del nostre poeta podia realitzar a consciència.”1709 
 

Només restava parlar dels Sermons, dels quals Joan Alcover afirmà que, encara 

que no podia valorar els tresors d’aquests textos religiosos per estar fora del seu cabal, 

tot el que sortia de la ploma i dels llavis de Miquel Costa estava dotat de la distinció 

literària. Joan Alcover arribava al final d’aquest discurs d’homenatge a Miquel Costa tot 

recordant com la mort l’havia sorprès el passat dia 16 d’octubre d’aquell 1922 en el 

convent de les Tereses de Palma, en ple fervor místic i literari, quan pronunciava el 

panegíric de Santa Teresa de Jesús. Cop en sec, com en un rapte d’inspiració poètica, el 

poeta i orador havia caigut fulminat damunt la trona. I Joan Alcover assegura que, quan 

conegué aquesta notícia pel carrer, hagué de recolzar-se a la paret per suportar l’impacte 

de l’emoció rebuda, perquè havia perdut l’amic de l’ànima amb qui havia compartit 

l’afany per la poesia: 

 
“Em guardaré de convertir en tema de comentaris patètics l’escena inoblidable, i de llegir en el 

misteri dels designis providencials l’exemplaritat gloriosa del trànsit inopinat. En el carrer em 
donaren la notícia, haguí d’apoiar-me a la paret, sentint glaçar-se’m la sang a les venes, i ni 

allavors ni ara sabria fer altra cosa més que inclinar-me, abatut i en silenci.”1710 
 

 Amb l’esperit elegíac del record i amb l’emoció als llavis, Joan Alcover tancà 

aquest panegíric de Miquel Costa retent un profund homenatge al poeta, immortal i 

inoblidable, que havia sabut unir en la seva poesia l’ètica i l’estètica, el classicisme i el 

romanticisme, amb un fons de religiositat que transcendia l’exaltació poètica. 

 

HAIKAI? 
 

El 1922 el vell poeta, cansat de navegar afonat per les ones de la tristesa i de 

guaitar per la finestra de l’eternitat, encara va publicar vint-i-sis composicions breus, 

sota el títol irònic de Haikai? a L’Almanac de les Lletres. El títol acompanyat del signe 

d’interrogació era una forma d’expressar els dubtes que el poeta sentia davant aquest 

gènere poètic oriental d’incorporació nova. En una mena de joc irònic Joan Alcover 

estrafeia la forma japonesa del haikai i encetava l’aplec amb uns versos en els quals 

manifestava un clar refús a aquesta moda literària, que aleshores alguns poetes catalans 

                                                 
1709 Ibídem, pàg. 191-192. 
1710 Ibídem, pàg. 192. 
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introduïen com a cosa pròpia. Aquesta composició japonesa, formada per tres versos 

anisosil·làbics que en total sumen desset síl·labes, tot resumint un pensament o una 

impressió, principalment centrat en el paisatge, no agradà a Joan Alcover que en veié 

una moda aliena i artificiosa. Així, amb la consciència de no saber o de no voler ajustar-

se al cànon d’aquest tipus de poesia i amb una punta d’ironia, comença la sèrie 

d’Haikai? amb una composició de quatre versos (de 6+4+6+10), que sumen vint-i-sis 

síl·labes, amb la qual pretenia sorprendre el lector tot afirmant que no s’ajustava a la 

mètrica del haikai japonès: 

 
  “Conec un japonès 
          gran enemic 
  dels versos que jo escric 
  perquè en té cada estrofa més de tres.”   (PC, 397) 
  

La mà juganera de Joan Alcover reprenia l’estil humorístic de la seva joventut i 

en el tercer poema del grup deixava anar la seva ploma burleta i satírica sobre aquest 

tipus de poesia oriental pel que té de buidor i de simple joc.   

Ell, que a Humanització de l’art s’havia declarat contrari a les modes i a les 

escoles pel que tenen de volada fugaç i de pes poc consistent, advertia als poetes que 

cultivaven el haikai que en la nostra tradició popular ja existia el rodolí com la forma 

més simple per expressar un pensament ben ritmat. Entenia que entre la forma japonesa 

i la catalana només hi havia una distància estètica tan mínima que valia més adoptar la 

pròpia que no l’externa. En definitiva, el nostre poeta albirava que els haikai tenien el 

mateix valor estètic que els rodolins catalans. En aquestes composicions, escrites a 

l’estil de les quartetes catalanes i d’altres formes estròfiques (apariats, quintetes, 

sextetes, una mena d’octava i una dècima), el nostre poeta mostrava la seva visió crítica 

sobre la introducció d’aquesta estètica oriental. Aquesta visió crítica s’avenia amb la 

teoria que el 1904 havia defensat a Humanització de l’art, on s’havia pronunciat 

partidari de les formes tradicionals de la poesia catalana davant la introducció massiva 

de formes alienes: 

 
  “Enredonir és ofici 
  de torners o poetes filistins; 
  si no et cures d’aquest vici 
  no facis haikais, fes rodolins.”  (PC, 397) 
 

 Aquesta estrofa donava entrada a dos rodolins (els poemes IV i V), amb els 

quals el poeta pretenia fer realitat l’expressió del pensament que havia defensat en 
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l’estrofa anterior. El primer dels dos (el IV) s’avenia amb la visió impressionista del 

paisatge, tan propi dels haikús japonesos: “Adéu l’olor nocturna que embalsamava 

l’hort; / adéu pluja d’estrelles. El gesmiler és mort.” (PC, 397) Amb aquests apariats el 

notre poeta palesava que entre el rodolí, forma genuïna catalana, i el haikai japonès no 

hi havia gaire diferència.  

En algunes d’aquestes composicions els versos adopten en aparença un caire 

absurd, semblant al de les dècimes desbaratades, encara que en el fons contenen un 

sentit essencial i una reflexió profunda, com la que apunta en la quarteta XII: 

 
 “El rimaire selecte 
 un Mahabarata inclou 
 en l’ala d’un insecte 
 o una gota de rou.”  (PC, 400) 

 

 En aquesta quarteta de versos hexasíl·labs, travessats d’irònica reflexió, el poeta 

afirmava que la brevetat d’un bon poema pot contenir una teoria filosòfica o ser el 

reflex d’un món sencer. 

 Però en la majoria Joan Alcover ironitza sobre les noves tendències que prenia la 

poesia dels anys vint. Amb el to sentenciós que trobam als Proverbis, critica de forma 

reiterada l’estil dels poetes que amaguen la seva inconsistència i buidor rere l’aparença 

boirosa i confusa del haikú i fan de la poesia un joc de paraules i de rimes. Amb la 

forma japonesa i les noves estètiques, Joan Alcover veia empal·lidir la poesia autèntica 

sota la frivolitat d’una moda fugaç en què el poeta amb un afany de notorietat, 

d’excel·lir part damunt dels altres, perseguia sorprendre el lector més amb el joc de 

l’audàcia que amb la qualitat literària, segons es desprèn de les paraules d’aquest rodolí 

(el XVIII): “La prosa que tu escrius peca d’alisa; / si vols esser famós, escandalisa.”  

(PC, 402) 

 Joan Alcover, que, després d’haver superat la primera etapa de poeta de 

l’enginy, perseguia la intensitat de l’emoció sincera i l’autenticitat de l’expressió 

comunicativa, ara es manifestava contrariat per la proliferació d’una poètica anodina, 

construïda sobre uns fonaments pobres i superficials, i que s’agradava més dels jocs 

malabars amb les paraules que de la intensitat emotiva i de la profunditat de pensament, 

com ell havia fet durant la seva joventut (“Jo record que anys enrere /d’un pinyol de 

cirera/ sabia fer-ne un paneret; així / en l’imperi del Sol, / per fer el joiell més fi / basta 

un pinyol”; PC, 401). Una vegada i una altra arremetia contra la poesia banal i buida de 

contingut, que pretén ser hermètica, i s’afanyava per desterrar la falsa poesia de la 
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nostra literatura, segons expressa de forma categòrica i contundent en el poemet XI que 

afirma: “El llibre que m’has duit, / amic, no m’ha semblat / un armari tancat, / sinó un 

armari buit.” (PC, 399) 

 D’altra banda, Joan Alcover, ajudat per l’esperit del refranyer popular, també 

manifesta un cert temor de veure desaparèixer la poesia rere la frivolitat i la buidor de  

pensament amb què es cultivava, segons podem capir dels versos de la composició XV 

en què diu:  

 
  “Tem que amb la nostra poesia nova 
  no es torni a repetir aquella prova 
  feta amb la intenció de descobrir 
  si un ase pot campar sense aliment; 
  i no menjava res, i justament 
  quan ja s’hi acostumava, es va morir.”  (PC, 401) 
 
 

En el poemet XXIII el poeta incidia una vegada més en el tema, en la voluntat i 

en el gust que manifestaven alguns poetes a fer una poesia falsa i enginyosa, de no 

acceptar l’autenticitat de la seva ploma, d’amagar la seva ànima rere una màscara per 

cobrir-se de falsa impudor. Així s’exclamava contra “la mania rara / dels que no volen 

ser mai els que són, / i duen, per mostrar-se als ulls del món, / la màscara més lletja que 

la cara!” (PC, 403) Joan Alcover tancava aquest florilegi de petits poemes a l’estil jocós 

dels haikús japonesos amb una composició de quatre versos en què albirava els perills 

d’empeltar aquesta moda nipona en la nostra literatura i comparava els seus efectes 

nocius als que comporta la guerra: 

 
“El lirisme nipó que s’inaugura 
 m’alarma un poc. 
També existeix per la literatura 
 el perill groc.”  (PC, 404) 

 

Però en aquestes peces líriques dels Haikai? Joan Alcover no sols s’havia centrat 

en el tema de la nova poesia, sinó que la seva mirada s’eixamplava sobre altres aspectes 

de la vida i de la història contemporània, com el bandeig de la guerra i l’apologia de la 

pau (XX); o el present de la vida quotidiana que es construeix sobre les restes del passat 

en els poemes XXI i XXII, on les soques i les fulles de figuera de moro conserven les 

inscripcions de les diverses històries d’amor; o el poema XXIV en què la mirada irònica 

del poeta se centra en la visió distorsionada dels prohoms que ocupen un càrrec polític, 

als quals hom atorga un valor intel·lectual que no tenen: 
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 “Foch, Joffre i Liautey són immortals,  
 és a dir, acadèmics... Molt bé 
  si Renan, Taine i Littré 
  fossin mariscals.”    (PC, 404) 
 
 Es referia a Foch, Joffre i Liautey, personatges que, essent militars, hom havia 

atorgat la virtut d’immortals i d’acadèmics pel simple fet d’ostentar aquests càrrecs, la 

qual cosa era tan paradoxal al seu entendre com si hom distingís les figures de Renan, 

Taine i Littré, indiscutibles figures literàries, com a militars. Aquests versos irònics de 

Joan Alcover, probablement foren motivats per la polèmica generada pel mariscal de 

l’exèrcit francès Josep Joffre (nascut a Ribesaltes, el Rosselló, el 12 de gener de 1852 i 

mort a París el 3 de gener de 1931), conegut per la seva intervenció a la Gran Guerra. 

Aquest, en retirar-se de l’exèrcit, fou nomenat membre de l’Acadèmia Francesa i, potser 

per aquest honor, el maig de 1920 va presidir els Jocs Florals de Barcelona, als quals 

assistí acompanyat de Joan Amades. Joan Alcover en la carta que el 8 de maig de 1920 

adreçà a Miquel Ferrà es referí a aquest fet insòlit de contemplar uns Jocs Florals 

presidits per un alt militar retirat de l’exèrcit francès. I així li deia amb cert to de queixa: 

 
“Què direm de l’episodi Joffre? Des del principi vaig desaprovar la designació. Quan se doni 

als literats eminents el títol de Mariscals, serà l’hora d’invitar els mariscals a presidir certàmens 
literaris. Però, realitzada la idea, i hoste de Barcelona el general, s’imposava la conveniència 
d’evitar la més petita desafinació. Suposant que la febre dels reconsagrats sia lícita, ¿per quin 
motiu manifestar-la a la presència d’En Joffre? ¿És que per ser rossellonès s’ha cregut que pugui 
simpatitzar amb el catalanisme virulent? Oh innocència! Vaig creguent que lo dels crits 
subversius és una exageració o potser invenció dels agents de Madrid. Això me consola però no 
del tot. Els catalanistes influents havien de donar a tothom la consigna de contestar amb la 
prudència a les suspicàcies de Madrid a fi de dur a terme els actes projectats sense esvorts de mal 

efecte.”1711 
 

I en l’estrofa XXV, de vuit versos decasíl·labs que alterna amb versos 

pentasíl·labs, el poeta evoca un passatge de la seva joventut en què, situat a prop del 

Convent de Santa Clara, sent els ecos dels càntics a Maria, el sentiment profund i 

l’essència inefable dels quals no li foren revelats fins anys més tard: 

 
  “Coronava un parral la galeria, 
   i del convent veí 
  arribaven els ecos fins a mi 
   dels càntics a Maria. 
  I entre el perfum subtil de llimoneres 
  em va besar en l’ànima quelcom 
  que fins després de moltes primaveres 
   no coneguí de nom.”     (PC, 404) 

 

                                                 
1711 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 713. 
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L’ART SEGO�S TOLSTOI 
 

Aquells dies de 1922 Joan Alcover basteix l’assaig L’art segons Tolstoi i escriu 

nombrosos discursos i conferències per encàrrec, perquè per aquelles saors era 

considerat una personalitat de gran rellevància social i d’un fort prestigi intel·lectual, 

cosa que feia que fos constantment sol·licitat per uns i altres. 

  Joan Pons i Marquès a la nota bibliogràfica de les Obres Completes, editades el 

1951, apunta que, segons la nota de l’editor d’Ilustració Catalana, “No consta en cap 

paper dels de l’autor indicació de lloc on se publiqués o pronunciés”1712 aquest discurs o 

conferència. El curador de les Obres Completes sospita que es tracta del treball escrit 

per correspondre a una petició de la Federació Patronal de Catalunya que rebé l’octubre 

de 1921 per via de Josep M. Capdevila. Aquest li demanava l’original per a un fascicle 

d’unes 16 pàgines sobre el tema “L’art i el poble”, que havia de formar part d’una 

Biblioteca d’Estudis Socials. Joan Alcover acceptà l’encàrrec i envià el manuscrit a 

Miquel Ferrà i aquest el lliurà a Capdevila l’octubre de 1922. Uns mesos abans, el 14 de 

febrer d’aquell any, Capdevila li enviava “el primer fascicle de la novella Biblioteca 

d’Estudis Socials”, perquè li’n digués el seu parer. I li manifestava que li “plauria també 

poder publicar de seguida el seu fascicle.” A més a més li suggeria que subdividís el seu 

llibret en petits capítols per tal de fer-ne “la lectura més fàcil a un públic que no és gens 

amic de la lectura.”1713  

 Joan Alcover envià el manuscrit d’aquest treball destinat a la Biblioteca 

d’Estudis Socials a Miquel Ferrà perquè el lliuràs a Josep M. Capdevila, segons aquest 

crític literari li digué en la carta del 17 d’octubre de 1922, alhora que li demanava: “¿Li 

faria res si en sortia algun fragment a una pàgina d’Estudis Socials que publicarà La 

Veu?”1714 Mig any més tard, el 20 d’abril de 1923, Joan Alcover escrivia a Miquel 

Ferrà per demanar-li un altre favor: si volia anar a cobrar l’import d’aquest treball i 

retirar el manuscrit. Pel que es desprèn d’aquesta carta, aquest discurs no arribà a veure 

la llum en cap revista de l’època fins que va aparèixer a les Obres Completes 

d’Ilustració Catalana:  

 
“Estimat amic: vaig escriure a Josep Mª Capdevila que en vista del llarg silenci a l’entorn del meu treball 

destinat a la Federació Patronal, el donés per retirat i li entregués a vostè el manuscrit. 

                                                 
1712 Apud Joan PONS I MARQUÈS: “Nota Bibliogràfica” a Joan ALCOVER: OC, pàg. 790.  
1713 [ARM-JA, 138]. 
1714 [ARM-JA, 138]. 
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Em contesta que a la fi ha resolt l’assumpte i afegeix: ‘Ara tot queda reduït a saber com vol 
que li enviï aquella quantitat. Potser seria preferible enviar el rebut a En Ferrà i ell aniria a 
cobrar-li a la caixa. (El rebut en castellà expressant el nom del fascicle)’.  

La feina no és gaire agradosa, i res tendria d’estrany que a vostè no li vengués bé. En tal cas 
m’ho digui amb tota franquesa. Però per si a vostè no li cau malament fer-ne ús, li envio el rebut. 
No record si el títol del treball és exacte. Em sembla que sí. És clar que al presentar-nos a la 
caixa hem de dir que és per indicació d’En Capdevila. Si vostè, extremant com sempre la seva 
condescendència, anés a cobrar la quantitat, no es preocupi d’enviar-me-la. No ve a un mes ni 

dos. Ja aprofitaríem qualsevol ocasió que es presentés sense cercar-la.”1715 
 
Joan Alcover a L’art segons Tolstoi reflexiona sobre “L’art i el poble”, a partir 

de les seves teories que contraposava a les que Tolstoi havia exposat al llibre Què és 

l’art? En aquesta avinentesa, Joan Alcover esbossa una mirada crítica envers la teoria 

estètica que el novel·lista rus defensava a Què és l’art?, perquè hi endevina certes 

contradiccions. En una segona instància d’aquesta anàlisi crítica, Joan Alcover marca 

quines són les distàncies teòriques que els separen i alhora es referma en les seves 

posicions literàries que, en alguns casos, coincideixen amb les del novel·lista rus.    

El nostre poeta que, per la seva capacitat de penetrar en l’essència de les obres 

literàries, era considerat per Miquel Costa com un Sainte Beuve basteix aquesta 

reflexió crítica en sis parts: primer, en una mena d’introducció, observa els fonaments 

que sostenen el pensament artístic de Tolstoi; després se centra en el gust, que Tolstoi 

no admet com a norma de l’art, mentre que Joan Alcover afirma que no en coneix cap 

altra; en tercer lloc, resumeix la doctrina tolstoiana; a continuació assenyala les 

conformitats i les discrepàncies que els uneixen i els separen; després analitza l’art i la 

moral i, finalment, culmina el seu discurs en una reflexió sobre l’art i el poble, tema 

inicial d’aquest article. 

Com a punt de reflexió sobre el pensament estètic de Tolstoi, Joan Alcover 

partia de l’assaig Què és l’art? Es tracta d’un llibre de filosofia de l’art (publicat el 

1898), al qual Lleó Tolstoi dedicà quinze anys de la seva vida per reflexionar sobre l’art 

contemporani des d’una òptica cristiana. En un afany de cercar l’excel·lència de l’art 

autèntic, Tolstoi carrega bona part del seu arsenal combatiu contra tot l’art modern i, 

sobretot, contra les teories de l’art per l’art, de l’art refinat només per a minories, contra 

aquella poesia que no té més objectiu que la pura complaença narcisista de la classe 

rica. Així es decanta de la poesia obscura i decadentista de Baudelaire, de Verlaine i de 

Mallarmé... Refusa la bellesa com a únic objectiu de l’art i es decanta per un art humà, 

social i socialitzable, capaç d’arribar a tothom i de commoure l’ànima humana i que, a 

                                                 
1715 [Arxiu Miquel Ferrà]. 



 1022 

més, sigui moral i educador, car entenia que la missió de l’art és educar. Amb totes 

aquestes premisses Què és l’art? causà un impacte tan fort en la societat intel·lectual de 

l’època que despertà les crítiques més dures i l’autor fou titllat de reaccionari, perquè es 

carregà bona part de l’art contemporani. 

Carlos Velilla, prologuista de la traducció castellana, assegura que el llibre Què 

és l’art? és el fruit de les conviccions anarquistes de Tolstoi i de la concepció social de 

la seva doctrina, que traspua un refús de l’Estat i del Dret, sempre tenyit d’un fons 

religiós, d’una teologia liberal, fomentada en el Cristianisme, que entén l’amor entre els 

homes com a llei suprema, que ha de guiar l’home i ha d’estar part damunt de tot interès 

personal o individual. A Què és l’art?, l’autor parla de la necessitat d’un art social, 

davant el concepte de l’art per l’art i, en aquest sentit, s’acosta a les teories de Joan 

Alcover. També considera que l’art ha d’estar relacionat amb l’activitat humana i que 

l’artista més que la bellesa ha de perseguir la justícia. I, en definitiva, proclama com a 

art tot el que és autèntic i clar, tot el que és important per als homes. 

Arnold Hauser resumeix amb molt poques paraules el pensament estètic de 

Tolstoi i assegura que el novel·lista rus “refusa l’art altament evolucionat i refinat del 

present i valora, especialment, les formes d’expressió artística més primitives i 

universalment humanes.”1716 Aquesta visió de l’art manifesta una tendència una mica 

distorsionada d’un rousseaunisme mal entès, que contraposa el camp a la ciutat i 

identifica la qüestió social amb la problemàtica dels pagesos. 

Joan Alcover encetava el seu treball L’art segons Tolstoi amb un elogi abrandat 

al gran escriptor rus, al qual qualifica d’“artista formidable” per oposar-lo 

immediatament en una diatriba contundent al “pensador mediocre.” Assegurava que 

havia estat l’admiració pel novel·lista de La sonata de Kreutzer, d’Ana Karenine, de 

Guerra i pau... que l’havia dut a la lectura d’aquest volum de reflexió estètica per 

conèixer els secrets i els mecanismes del seu art. Amb gran desencís, Joan Alcover 

descobria en les paraules de l’autor d’aquest assaig filosòfic com el novel·lista es 

declarava infractor de la seva pròpia doctrina, com, emportat per “un misticisme sense 

culte”, es proclamava pertanyent “a l’espècie d’homes de gust depravat per una mala 

educació”1717 i com situava la seva obra literària “dins la categoria del mal art.” 

Aquestes declaracions de Tolstoi duien Joan Alcover a afirmar que creia que “les seues 

                                                 
1716 Arnold HAUSER: Historia social de la Literatura y el Arte , vol. III, �aturalismo e impresionismo 
bajo el signo del cisne (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1969), pàg. 198. I citat a Leon TOLSTOI: ¿Qué es 
el arte? (Barcelona: Ediciones Mascarón, S. A, 1982), pàgina de presentació. 
1717 Joan ALCOVER: “L’art segons Tolstoi”, OC, pàg. 254. 
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novel·les i contes” eren “de més profitosa ensenyança artística que les seues 

predicacions d’última hora.”1718  

Totes aquestes contradiccions del pensament de Tolstoi van atreure la mirada del 

nostre poeta, que acabà per censurar Què és l’art? i per qualificar el seu autor de 

“moralista, enemic de la ciència per la ciència”, perquè amb aquesta concepció, 

“tendenciosament humanitària, ni l’art, ni la moral ni la humanitat hi guanyen.”1719 

Joan Alcover evoca un passatge del llibre de Tolstoi, en què exposa la violència 

d’un director d’orquestra que maltracta els músics que no estan a l’alçada del seu art, 

per qüestionar si val la penar legitimar els sacrificis que implica l’anomenat art. En tal 

cas el nostre poeta considera que, tant si l’obra és bona com si és dolenta, “jamai 

legitima la violació del respecte que homes amb homes ens devem.”1720  

Tolstoi recorre la història de l’estètica per arremetre contra la concepció artística 

de l’art entès com una manifestació de la bellesa, tot repassant totes les teories 

modernes dels segles XVIII i XIX. Tolstoi entén que la finalitat de l’art és la 

comunicació entre l’artista i els altres homes, units per aquesta obra d’art, fruit d’una 

intensitat emotiva que l’ha generada i que pot ser reconegut per qualsevol home.  

A la teoria del novel·lista rus, que no admet la bellesa ni el plaer com a finalitats 

de l’art “Tolstoi no vol que l’objecte i la fi de l’art sia el pler, com tampoc ho és 

l’objecte i la fi de l’alimentació”1721, Joan Alcover hi oposa que sense cap estímul 

gratificant la comunicació entre l’obra artística i el receptor no es pot produir, car “Si no 

és plaenta l’obra d’art, ¿com [l’artista] ha d’aconseguir la comunicació que és segons 

Tolstoi la seua finalitat?”1722 

“El gust” és l’altre concepte que Tolstoi refusa com a norma de l’art i que centra 

l’atenció de Joan Alcover en el segon apartat del seu discurs. Considera que “la filosofia 

de l’art sols en el gust pot fundar-se”1723, és a dir, en el gust més o menys educat, car 

“en l’art hi ha un gran marge d’intuïció que s’escapa al raciocini”1724 i que l’esguard de 

l’artista, com ja havia expressat a L’ermità qui capta, sap destriar en les fondàries de la 

natura els secrets que els viatgers no veuen perquè hi passen indiferents o no els saben 

copsar. No és a partir d’un cànon preestablert, com creu Tolstoi, que “tenim per obres 
                                                 
1718 Ibídem, pàg. 254. 
1719 Ibídem, pàg. 254-255. 
1720 Ibídem, pàg. 255. 
1721 Ibídem, pàg. 256. 
1722 Ibídem. 
1723 Ibídem. 
1724 Ibídem. 
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d’art les produccions que agraden a certes classes socials”, sinó que Joan Alcover 

entén que és a partir de l’impacte que elles ens transmeten que “tractem d’explicar-nos 

el perquè, i d’aital examen deduïm el cànon.”1725 Joan Alcover es ratificava en la idea 

que a l’educació del gust s’ha d’afegir la inspiració, el talent, les facultats innates: “Ni 

basta el gust sense la inspiració, ni la inspiració sense el gust.”1726 

En el tercer pilar d’aquest discurs, Joan Alcover es proposa sintetitzar la doctrina 

tolstoiana per mostrar què és l’essencial estètic per a Lleó Tolstoi i quins són els 

aspectes que té en compte per a exposar la seva teoria.  

 Tolstoi, que refusa l’art com a font de plaer, entén l’art com una de les 

condicions de la vida humana i un dels mitjans de comunicació entre els homes. 

Assegura que “l’art no comença fins que l’artista que ha sentit una emoció se val de 

signes exteriors per comunicar-la als altres.”1727 Així el novel·lista rus està convençut 

que aquest art “impregna tota la nostra vida i ço que s’anomena art en sentit estricte 

(teatres, concerts, exposicions, poemes, novel·les) està lluny d’ésser el conjunt de l’art 

veritable.”1728 El poder i el grau de contagi en el lector a parer de Tolstoi 

determinen la categoria de l’obra d’Art. 

En aquesta síntesi sobre la doctrina tolstoiana Joan Alcover es detura en els 

paratges de la història de l’art que Tolstoi es complau a assenyalar per mostrar com la 

visió de l’art ha anat evolucionant al llarg dels segles, des dels savis antics, com 

Sòcrates, Plató i Aristòtil, fins a Kant, Hegel, Fichte, Schlegel, Schelling, 

Schopenhauer, Cousin, Taine, Darwin... En aquest recorregut explica com, de bell 

antuvi, l’art tenia com a missió transmetre sentiments religiosos. Amb l’escepticisme 

del Renaixement, l’art es regí pel criteri de la bellesa, tot acostant-se a la concepció 

artística del grecs, en què la seva religió convidava a la felicitat terrestre. Així el bon art 

passà a exaltar el goig de viure. Quan les classes superiors d’Europa invoca Joan 

Alcover a partir de la doctrina de Tolstoi varen perdre la fe, la bellesa esdevingué la 

mesura del bon gust i més tard fou inventada “l’absurda trinitat estètica: Veritat, 

Bellesa, Bondat.”1729 Tolstoi tampoc no creu en la dicotomia entre l’art universal i l’art 

nacional. Creu en “l’art del poble i en l’art dels refinats” i considera que l’art que es fa a 

                                                 
1725 Ibídem. 
1726 Ibídem, pàg. 257. 
1727 Ibídem, pàg. 257-258. 
1728 Ibídem, pàg. 258. 
1729 Ibídem. 
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la seva època “és inintel·ligible pel poble.”1730 Perquè l’art que fan les classes superiors 

és un simple passatemps adreçat als escollits; en definitiva, un art empobrit que respon a 

la vanitat, al desig sexual, al disgust de la vida i que es complau en l’artificiositat i en 

l’obscuritat. Assegura Tolstoi que, quan l’artista només treballa per satisfer els 

privilegiats i els poderosos, no s’esforça per comunicar-se amb la resta dels humans. 

Joan Alcover ens descobreix el pensament del novel·lista rus, que entén que “l’art 

legítim ha d’agradar per força a tot el món,”1731 car la majoria d’homes, sense estar 

especialment formats, sempre han sabut valorar les grans obres. “Sempre han comprès 

l’epopeia del Gènesi, les paràboles de l’Evangeli, els contes de fades, les llegendes i les 

cançons populars, els psalms, els cants dels profetes, La  Ilíada, L’Odissea, la història 

de Çakya-Mouny, els himnes vèdics.” Aquestes obres segons el narrador rus 

“expressen sentiments enlairats i són comprensibles per tothom.”1732 

Per a Tolstoi l’art no consisteix a donar forma, color i ritme als somnis estranys 

de l’artista, com si fos un joc artificiós i individual, sinó que creu que ha de distreure els 

treballadors de les tasques pesades de la feina diària i ha de procurar-los un repòs 

comparable al del somni. Encara que aquesta visió de l’art pugui semblar alienadora, 

Tolstoi demana un art entenedor, clar i senzill, que redimeixi l’home de la grisor de la 

vida quotidiana. Assegura que, quan un artista es permet dir que no el comprenen, no 

perquè sigui incomprensible, sinó perquè creu que el seu auditori, els seus lectors... no 

han arribat al seu nivell intel·lectual, s’allibera de les exigències naturals de l’art i signa 

la seva pròpia sentència de mort, car suprimeix el vertader nervi de la creació. L’art per 

a Tolstoi és fruit d’una emoció sincera, que tothom pot copsar perquè en un moment o 

altre l’ha sentida. Així assegura que les grans obres d’art són grans perquè tothom les 

pot entendre perfectament. Si un art no arriba a commoure els homes, no és perquè 

aquests homes no tenguin gust ni intel·ligència; és perquè aquest art és dolent o no és 

art, no té la capacitat de contagi d’emocions i sensacions, que segons Tolstoi és 

indispensable per vincular l’autor amb el lector. Aquest pensament de Tolstoi s’acosta 

al nostre parer al que Joan Alcover defensà a Humanització de l’art quan digué:  

 
“La humanitat i els grans artistes, a la curta o a la llarga, sempre s’han entès. Aquell qui no té 

prou força per a penetrar en l’ànima de les multituds no en dongui la culpa a l’excelsitud o a la 
puresa de la seua inspiració: és que les ales li curtegen, la inspiració li manca. [...] Sovint la 
causa de que les multituds no responguin als elegits autèntics no és la incapacitat col·lectiva per 

                                                 
1730 Ibídem. 
1731 Ibídem, pàg. 259. 
1732 Ibídem. 
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a entendre la paraula sagrada, sinó la predicació falsa i victoriosa dels que abans se proclamaren 

elegits, usurpant les insígnies del magisteri.”1733 
 

El novel·lista rus, que en el seu discurs marcava una línia de separació entre la 

paraula quotidiana i la poesia (l’art), afirmava que per mitjà de la paraula l’home 

comunica els seus pensaments, mentre que l’art és la via d’expressió de les emocions i 

dels sentiments de l’home. Joan Alcover recull el pensament de Tolstoi que combat els 

artistes que fan un art per a minories selectes, motiu pel qual esdevé obscur i fals. 

L’autor de La sonata de Kreutzer arremetia contra l’art per l’art, tancat dins la torre 

d’ivori, només per a complaença dels iniciats. Entén aquest fet com una perversió de 

l’art, que té la màxima expressió en els decadentistes, que converteixen en una virtut el 

que és incorrecte, indefinit i ineloqüent. En aquest punt, Tolstoi de la mà de Joan 

Alcover tornava a insistir en la idea esbossada suara que “És fals que la majoria dels 

homes no tenguen prou gust per apreciar les obres d’art superiors.”1734 Per a l’autor rus 

la missió de l’art és transmetre els sentiments més útils a la felicitat humana. I, en 

aquest sentit, s’acosta a un dels principis estètics que Joan Alcover defensà a 

Humanització de l’art, quan manifestà que “l’art, expressió suprema de la vida, no ha de 

divorciar-se de la vida, tancant-se dins la torre d’ivori, per a dedicar-se superbament a la 

fruïció de si mateix, sinó que ha de daurar fins allà on puga, amb un raig de la seua llum 

consoladora, totes i cada una de les hores i dels moments i dels actes de la vida pràctica 

i ordinària.”1735 I era aquest art, expressió suprema de la vida, que duia Joan Alcover a 

manifestar a Humanització de l’art que “tots els sentiments, tots els filtres del món 

espiritual, són olis que cremen en la llàntia de la contemplació.” Perquè per a Joan 

Alcover “l’art és la vida sentint-se i contemplant-se a si mateixa, sense més finalitat que 

contemplar-se.”1736 Un i altre es decanten per un art humà, social i útil per a la 

col·lectivitat, per a l’artista i per a l’art mateix, perquè entenen que l’art ha d’expressar 

quelcom important per a la humanitat, per a la societat i per a l’home. Recordem que 

Joan Alcover a Humanització de l’art s’havia declarat “propagandista de l’art utilitari”, 

“utilitari a benefici de l’artista, a benefici dels pobles i, més encara, a benefici de l’art 

mateix.”1737 

                                                 
1733 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 225. 
1734 Joan ALCOVER: “L’art segons Tolstoi”, OC, pàg. 259. 
1735 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 224. 
1736 Ibídem, pàg. 222-223. 
1737 Ibídem, pàg. 224. 
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D’altra banda, Joan Alcover encetava l’apartat de “Conformitats i 

discrepàncies”, la quarta secció d’aquest treball, amb l’acceptació de les similituds que 

l’agermanen amb Tolstoi. Sota el títol d’aquest capítol hom esperaria veure 

assenyalades per l’autor quines són les conformitats i quines són les discrepàncies que 

l’agermanen o el separen de Tolstoi. Però Joan Alcover es limita com diu al segon 

paràgraf a resumir els punts claus de la seva teoria estètica, exposada a Humanització 

de l’art. Confessava que aquestes teories sempre havien atret el seu pensament i que ell 

anys enrere ja havia tractat bona part de les teories defensades per Tolstoi a 

Humanització de l’art i a Reacció literària, que no esmenta. Joan Alcover anotava que 

no creia necessari “fer especial esment dels punts d’oposició i els de concordància amb 

el credo tolstoià” perquè creia que, en el fons de totes les doctrines sobre filosofia de 

l’art, bategava un ideal comú, la diferència estava en la manera d’explicar-se de cada 

pensador, atès que l’art, la filosofia de l’art, “té els fonaments en l’inconscient”1738 i 

bona part s’escapa al pur raciocini.   

Amb el títol de “L’art i la moral”, inclòs en la cinquena secció, Joan Alcover 

analitza sota una mirada crítica aquests dos conceptes, que resumeixen els principis 

artístics defensats per Tolstoi. Joan Alcover reprèn com a base de la seva reflexió aquest 

binomi de la doctrina tolstoiana, en què el novel·lista rus entén que l’art autèntic és 

l’expressió del sentiment humà i l’art superior és l’expressió del sentiment religiós.  

Joan Alcover s’allunya de tot aquest misticisme tolstoià, car no creu que hom 

pugui sotmetre l’art als designis de la moral perquè si arribés a realitzar-se un art 

moralista, ascètic, regit per l’ideal de la fraternitat i per l’eutrapèlia que proposa Tolstoi, 

cauria en un “avorriment que ens faria sospirar pel retorn de les discòrdies.”1739 I, d’altra 

banda, Alcover no albira una proposta nova en les teories de Tolstoi al refús de l’art 

concebut al llarg dels segles com a font de bellesa i com a font de plaer estètic. 

Tanmateix, l’art, tal com Joan Alcover apuntà a Humanització de l’art, “sense ésser 

moralista, pot ésser moral, i sense ésser didàctic, pot ésser educador.”1740 Joan Alcover 

arriba a la conclusió que l’ideal artístic que Tolstoi proposa és antinatural, perquè 

l’artista parteix del laboratori actiu de la naturalesa, és a dir, de la natura naturans, no 

d’una natura naturata, desdibuixada i domesticada. Perquè si entenem que l’art com 

l’entén el mateix Tolstoi i el mateix Joan Alcover és inherent a la vida i és l’expressió 

                                                 
1738 Joan Alcover: “L’art segons Tolstoi”, OC, pàg. 261. 
1739 Ibídem, pàg. 262. 
1740 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 227. 
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suprema de la vida, aquesta no serà mai un mar sense ones ni un arenal sense agitacions 

de coses bones i dolentes, sense la coexistència del bé i del mal. Per a Joan Alcover la 

immoralitat artística rau en “l’art que daura i vol fer amable i atractiva la perversió, l’art 

que dóna gat per llebre”1741 i no en l’art que mostra les úlceres de la humanitat i de la 

vida. D’altra manera segons Joan Alcover “la utopia tolstoiana que mutila i apaga 

la vida amb l’intent de millorar-la”1742 donaria lloc a un art castrat i antinatural. En 

canvi, Joan Alcover es mostra d’acord amb les posicions de Tolstoi envers l’art 

decadentista: ni “Tolstoi els entén” ni Alcover tampoc assegura el nostre poeta en 

aquest treball. A l’hostilitat de Tolstoi envers l’obscuritat perversa del decadentisme, 

Joan Alcover atiava el foc per carregar contra la que considerava una “pseudo-poesia 

limfàtica, exsangüe i flatulenta, pobra de substància, de forma i d’harmonia,” que 

“persegueix la suggestió per medi de la incongruència, i el misteri sibil·lític per medi de 

l’opacitat i de la buidor.”1743 

Joan Alcover recull les paraules Teodor de Wyzewa, el prologuista de Què és 

l’art?, que assenyalava que “mai una veu més alta [que la de Tolstoi] ha protestat amb 

més força contra el rebaixament de l’art contemporani” i contra l’obscuritat i la confusió 

del simbolisme francès i dels decadentistes, que venia de la mà de Baudelaire i sobretot 

de Verlaine i de Mallarmé. La ploma de Joan Alcover, contrari als excessos del 

decadentisme i del simbolisme francès, recollia en aquest assaig la protesta de Tolstoi 

sobre les teories poètiques que defensaven Verlaine i Mallarmé. Tolstoi i Alcover 

critiquen les pautes que Verlaine aconsella al poema Art poètica, on recomana que la 

musicalitat ha de prevaler part damunt del sentit (“De la musique avant toute chose”); i 

ambdós ataquen la teoria de Mallarmé, que defensava l’enigma com a essencial de la 

poesia, car hi veuen l’elevació de l’obscuritat a la categoria de dogma artístic. 

Joan Alcover s’avenia a la doctrina de la claredat, de la senzillesa i de la brevetat 

que Tolstoi oposa a l’obscuritat, a la complicació i a la retòrica emfàtica de l’art 

modern. La sinceritat de l’artista i la claredat expressiva són dos elements que ambdós 

poetes comparteixen i que són ben presents en la poesia i en el pensament estètic de 

Joan Alcover, el qual a Humanització de l’art havia afirmat que “com més sien les 

cordes del sentiment humà que la vibració del sentiment artístic logri ferir d’un cop, 

                                                 
1741 Joan ALCOVER: “L’art segons Tolstoi”, OC, pàg. 262. 
1742 Ibídem. 
1743 Ibídem, pàg. 263. 
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tindrà més eco i més durada.”1744 I enfront de l’obscuritat, defensada per Mallarmé i 

refusada per Tolstoi, Alcover aconsellava també a Humanització de l’art:  

 

 “No aduleu el gust del major nombre ni sacrifiqueu a l’èxit immediat la consciència 
artística, però tampoc vos encastelleu superbament en l’enigma inabordable on s’estavella 

l’onada popular.”1745 
 

Joan Alcover tancava el seu discurs amb una reflexió sobre “L’art i el poble” a partir de 

les tesis de socialització de l’art que Tolstoi havia defensat per tal d’acostar l’art al 

poble. En aquest sentit, Joan Alcover ja s’havia manifestat a Humanització de l’art on 

havia predicat “la reconciliació de l’art i la vida col·lectiva”1746 i havia expressat les 

seves “inclinacions a l’art obert i popularitzable.”1747  

Per a Joan Alcover el poble “és el conjunt de totes les classes socials 

considerades a una certa distància que les unifica. El poble així comprès no és una 

abstracció, és una perfecta realitat. El poble té una ànima on convergeixen i se 

confonen, despreses de les diferències d’habituds i de categories, les ànimes de tots els 

estaments. I és necessària la possible comunicació de l’art amb l’ànima popular, i si l’art 

és autèntic serà assolida aquesta comunicació.”1748 

El nostre poeta considera arbitrària la divisió en les classes socials (riques i 

pobres, pervertides i sanes) que Tolstoi estableix per aplicar les seves teories 

d’incomprensió literària. Joan Alcover assenyala que, tanmateix, “és una minoria de 

gent culta la que llegeix amb afició”1749 els poemes homèrics i les grans obres de la 

literatura i que els excessos del decadentisme (que no agradaven a Tolstoi ni a Alcover) 

tampoc no agraden ni a les classes riques ni a les classes humils. El nostre poeta creu 

que la comunicació artística es pot donar quan hi ha una harmonia entre la capacitat 

creadora de l’artista i la percepció del públic receptor d’aquest art. I aquest difícil 

equilibri no implica rebaixar ni la qualitat literària ni mantenir-se a les altures, deslligat 

del poble. Joan Alcover entenia que “la missió de l’art no obliga a renunciar a tota 

elevació per posar-se al nivell de la miopia intel·lectual, ni a mantenir-se en els cims 

                                                 
1744 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 223. 
1745 Ibídem. 
1746 Ibídem, pàg. 222. 
1747 Ibídem, pàg. 228. 
1748 Joan ALCOVER: “L’art segons Tolstoi”, OC, pàg. 264-265. 
1749 Ibídem, pàg. 266. 
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sols accessibles als privilegiats de la cultura.”1750 Joan Alcover amb gran encert afirma 

que el públic que gaudeix de l’art té un mínim de sensibilitat i de preparació literàries. 

Aposta per l’educació del gust i de la sensibilitat de les classes populars, atès que creu 

necessari facilitar al poble l’habilitat per entendre “les delicadeses de l’art sincer i fort, 

de fons humà i expressió transparent.”1751 Es mostrava contrari a la visió negativa de 

l’educació que en donava el novel·lista rus, que l’entenia com “un hàbit viciós que ens 

avesa a les coses dolentes, com el tabac i l’opi.”1752 Joan Alcover albirava els encerts 

de Tolstoi, quan aquest es guiava pel bon sentit, però el qüestionava quan queia “en les 

derivacions del seu principi dogmàtic”; considerava que la seva reflexió no estava 

“bastida en sòlids fonaments” i no l’acabaven de convèncer “les mines d’art 

llegítim”1753 que a parer de Tolstoi havien de substituir l’art fals.  

L’autor de L’art segons Tolstoi culminava el seu assaig contra la rigidesa i la 

intolerància que Tolstoi confessava en alguns punts del seu pensament estètic. Contra 

l’opinió del novel·lista rus que creia reprovable manllevar motius literaris a obres 

anteriors, Joan Alcover hi oposava que “res té d’estrany que amb les notes peculiars del 

nostre temps es mesclin notes comunes a totes les generacions,”1754 perquè creia que la 

naturalesa és sempre la mateixa. Davant la creença tolstoiana que el valor i l’energia 

estan solament al servei de l’ambició i la set de glòria de l’artista, Joan Alcover hi 

col·loca també la voluntat de servei de la caritat, de la ciència i de la fraternitat dels 

pobles, que el rus predica a ultrança. El defensor d’Humanització de l’art cau en un 

profund desencís quan veu la missió que, amb aparences de grandesa i de generositat, 

Tolstoi confia a l’art. I, amb gran pesar, lamenta que no es conformi “amb un art humà”, 

perquè “vol l’art humanitari”; no li basta l’art sotmès “als principis ètics i religiosos, el 

vol convertit en sacerdoci actiu; no li basta l’art honest, vol l’art castrat.”1755 Foren 

totes aquestes posicions rígides i intransigents del novel·lista rus les que van accentuar 

la nota més àcida de la ploma serena i equilibrada de Joan Alcover que, a voltes, ens va 

trametre des d’una visió una mica desencisada. 

 

                                                 
1750 Ibídem, pàg. 265. 
1751 Ibídem, pàg. 266. 
1752 Ibídem. 
1753 Ibídem. 
1754 Ibídem. 
1755 Ibídem. 
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ESPUR�ES 
 
El vell poeta, que tenia la mirada posada en el més enllà, impulsat per Francesc 

Matheu, el 15 de juliol de 1923 reuní un manyoc de nou Espurnes a la revista Catalana, 

que tenia escrites de bell antuvi dins el calaix. Aquest pom de poesies breus sota el títol 

d’Espurnes tornà a aparèixer amb noves composicions el 1924 a L’Almanac de les 

Lletres. Aquests poemets, com a guspires proverbials, com a instantànies que il·luminen 

el pensament del poeta, segueixen el to greu i l’estil sentenciós que havia encetat en els 

Proverbis, amb algunes dosis de reflexió moral. Aquestes espurnes poètiques responien 

al costum que Joan Alcover tenia de pensar en vers, d’expressar el seu pensament en 

forma versificada, segons digué a Francesc Matheu a la carta que li envià el 2 de juliol 

de 1923: 

 
“El vici de pensar en vers fa que sovint en compongue sense objecte, i molts n’hi ha que no 
arriben a ser escrits. Aquí en teniu uns quants que casualment s’han salvat de l’oblit. No els 
destinava a la publicitat, ni tenc altra casa inèdita. Si us serveixen per la Catalana, aprofiteu-

los.”1756 
 
Amb la ploma àgil i juganera, hi perfila diferents temes de la vida humana, com 

l’amor, la dignitat de l’home i les seves limitacions, l’enyorança i el desencís, l’art i la 

literatura, la bona caritat i la dificultat d’assolir el coneixement total d’un mateix, que es 

desprèn de la sentència socràtica �osce te ipsum. 

El poeta encetava aquest florilegi de desset espurnes amb un quartet de versos 

decasíl·labs i rima creuada (ABBA), en què comparava la profunditat de la mirada de 

l’estimada a la fondària del mar i la intensitat del seu amor a la flama encesa, signes 

d’una passió inextingible: 

 
 “Hores i hores m’estic silenciós 
 ran de marina o de l’encesa llar, 
 i s’assemblen tos ulls al foc i al mar 
 en que no em canso mai de mirar-los.”   (PC, 405) 
 

D’altra banda en l’espurna dotzena, com ja havia fet al poema Flores de 

almendro (de �uevas Poesías), la seva ploma romàntica seguia les traces de l’amor a 

ritme de ball de saló, tot evocant l’època bamba de la seva joventut, en què, perdut per 

les sales de ball del Círculo Mallorquín i captivat per la bellesa femenina, seguia les 

dames, ornades de seda i de flors: 

                                                 
1756 Contribució de l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 137. 
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         “En el baile de anoche, 
  vi desde lejos 
           que en el pecho llevabas 
  flores de almendro; 
  flores de nieve, 
           símbolo de los sueños 
  de adolescente.”   (PC, 666) 
   
Ara, el 1924 amb la mirada una mica nostàlgica d’una època esvaïda, el poeta 

rememorava aquestes escenes de l’esplendor juvenil en aquesta quinteta de versos 

heptasíl·labs (ababa), en què mostra intacte el seu desig amorós. Aquesta espurna, que 

és una versió catalana més elaborada que la castellana de �uevas poesías, tradueix 

aquest antic desig i manifesta l’anhel poètic de convertir-se en el “ramell de flors 

d’ametller”, que la dama porta al pit per estar més a prop del seu cor: 

 
  “En el ball d’aquella nit 
  ella portava un ramell 
  de flors al pit; 
  jo tremolava per ell, 
  fins que el ball va ser finit.”      (PC, 409) 
 

Joan Alcover, sempre atret per la reflexió filosòfica, reprèn el tema socràtic del 

�osce te ipsum (la veritat descansa en l’interior de cada u) en dues espurnes: la segona i 

la quinzena. En la primera d’aquestes dues, construïda a l’estil de les sextetes sobre sis 

versos heptasíl·labs (abcaba), exposa a mode de sentència que la dignitat de l’home es 

fonamenta en la coneixença de les pròpies misèries i limitacions, igualment com en el 

saber acceptar les derrotes i la pèrdua de la joventut, dels instants esplendorosos i de les 

persones estimades en el camí de la vida: 

 
  “L’home, com un desterrat, 
  de sa misèria s’adona, 
  i això sol la prova dóna 
  de la humana dignitat. 
  Sols el qui dugué corona 
  se plany d’esser destronat.”    (PC, 405) 
 

 Amb un aire una mica més solemne que l’anterior, Joan Alcover basteix sobre 

els pilars de quatre versos decasíl·labs (ABAB) la segona d’aquestes espurnes de tall 

socràtic, en què afirma com havia expressat el 1912 a l’entrevista que li féu Tous i 

Maroto que en les seves poesies havia procurat ser sincer, que sempre havia confessat 
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la veritat,1757 encara que no l’hagués vessada tota sobre el paper, perquè hi havia plecs 

de la seva ànima que desconeixia i que entrar-hi li provocava feredat. En definitiva, el 

poeta afirma la dificultat de conèixer-se un mateix, perquè sempre hi ha racons que 

se’ns presenten inaccessibles, encara que aquesta desconeixença, a voltes, és volguda 

per por de descobrir aspectes foscos i desagradables de la pròpia personalitat. Així el 

poeta, amant de la sinceritat, assegura que: 

 
  “És ben sincera ma confessió, 
  però no us dic tota la veritat. 
  Com us he de mostrar l’últim racó 
  si jo no hi entro sense feredat!”     (PC, 410) 
 
 

“Esperant un vaixell que no venia...” és la tercera composició d’aquest grup 

d’espurnes, edificada sobre cinc versos decasíl·labs i dos hexasíl·labs (que rimen en 

consonant AbAbCCB). El poeta, que sent la mort a prop del seu llit, mostra de forma 

al·legòrica com ha passat tota la vida fins a l’últim sospir amb la mirada posada en el 

més enllà, per on fugiren els que feien el viatge de la vida amb ell, com si esperàs el seu 

retorn amb una secreta esperança. La composició esdevé l’espill de l’ànima ferida del 

poeta. El jo poètic es projecta en una tercera persona anònima, rere la qual confessa 

l’anhel de reunir-se amb els éssers perduts i el dolor d’haver sobreviscut a l’esperança 

de saber que el vaixell de gràcia que havia esguardat tota la vida no havia de retornar-li 

el bé perdut. Malgrat aquesta certesa, el jo poètic, que es veu projectat en aquest 

personatge tristament desencisat, afirma que morí ple de nostàlgia amb la mirada estesa 

sobre les ones de l’infinit, on esperava retrobar-se amb els seus: 

 
  “Esperant un vaixell que no venia 
   la vida es va passar, 
  i aclucà els ulls mirant la llunyania  
   que junta cel i mar.”      (PC, 405) 
 

Aquest poema, d’altra banda, presenta algunes analogies amb la primera part de 

l’elegia Dol, on el jo poètic relata la història d’una vella consirosa, amb la qual 

s’identifica, que ha vist els seus fills partir a l’altra banda del mar i durant molt de temps 

“mira la fonda solitud, / esperant l’hora del miracle / que li retorni el bé perdut.” “Com 

                                                 
1757 Joan Alcover contestava així a les preguntes que el 1912 li va fer Josep Tous i Maroto: “He dicho lo 
que siento, pero no todo lo que siento, ni tal vez lo más íntimo y personal. Por eso, en lo que me resta de 
vida, si queda alguna savia que aprovechar, quisiera sustraerme a toda finalidad que no sea el impulso 
libérrimo de mi conciencia.” “Una visita á D. Joan Alcover”, dins Vida Isleña (1912).  
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ella guaita la marina”, el pensament del poeta escapçat també vetllava abocat a la 

finestra de l’eternitat, on romanien els seus fills i la primera esposa. (PC, 231) 

Aquesta espurna, que va veure la llum el 1924 a L’Almanac de les Lletres entre 

el pom de les Espurnes, fou escrita de puny i lletra de Joan Alcover a Palma el 18 de 

gener de 1926 en l’àlbum d’autògrafs d’Epifani de Fortuny, el fill del Baró d’Esponellà, 

el qual, essent a Mallorca, pregà Joan Alcover perquè hi deixàs la seva firma. El poeta, 

però, a més de deixar-hi la seva firma, plasmà sobre la pàgina del paper els versos 

d’aquesta espurna al·legòrica, que tradueix la nostàlgia del pare que ha vist partir enllà 

de l’horitzó la vida dels seus fills i, malgrat la consciència de l’impossible retorn, manté 

vius fins a l’últim batec el record i l’enyorança de reunir-se amb ells. Aquest poema 

manuscrit fou reproduït com un petit facsímil amb motiu de la mort de Joan Alcover a 

la Revista de Catalunya.1758 Aquest manuscrit, estampat a Palma el 18 de gener de 1926 

en aquest àlbum del fill del Baró d’Esponellà, donà peu a creure que eren els darrers 

versos de la inspiració del nostre poeta, perquè Joan Alcover morí a Palma al cap d’un 

mes d’aquesta signatura. Així, aquests foren els darrers versos de Joan Alcover gravats 

en paper, però no els últims fruits de la seva inspiració, perquè com ja hem dit 

havien sortit publicats el 1924 a L’Almanac de les Lletres. Però si la impressió d’aquests 

versos no fou el fruit de la seva darrera inspiració, demostren el grau de significació 

espiritual que tenien per al poeta, que els tengué presents fins poc abans de morir: 

mostren la certesa que tenia d’haver arribat al final del seu trajecte, palesen la 

consciència d’haver viscut fins al darrer moment amb la mirada i amb el pensament 

abocat a la finestra de l’horitzó amb un desig ocult de retrobar-se amb els éssers perduts.  

D’altra banda, amb la ploma sentenciosa a la mà, Joan Alcover en la quarta 

espurna reprenia l’estil dels proverbis per revisar el cinquè manament de la Llei de Déu, 

que castiga el qui no respecta la vida (“No mataràs”). En una dècima de nou versos 

decasíl·labs i un d’hexasíl·lab1759 el pensament del poeta arremetia contra aquells que 

atempten contra la vida de forma més subtil que l’acte físic de matar; carregava la 

ploma contra els que maltracten, contra els que vessen paraules ignominioses i contra 

els que agredeixen amb mots tan cruels i esmolats com el coltell, car entenia que 

ofendre el proïsme i vexar-lo és una agressió més punxeguda que l’arma de ferro. 

Vegem com ho sentencia en els dos versos finals: “Qui acurça, enverinant-la, qualque 

                                                 
1758 Vegeu el recull d’homenatge al poeta mallorquí “En la mort de Joan Alcover”, que aplegà en número 
extraordinari Revista de Catalunya (núm. IV, febrer de 1926), pàg. 302-303.  
1759 aBBACDDCEE.  
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vida,/ com el qui mata amb ferro, és homicida.” (PC, 406) Així, a parer del nostre poeta 

és homicida tant el qui mata amb l’espasa com el qui mata amb la paraula o amb el 

comportament. 

Amb l’esperit de la llibertat ben alt i amb la sinceritat com estendard de l’home, 

Joan Alcover en la cinquena espurna enfocava la seva ploma sobre el somriure forçat 

dels reis i sobre la hipocresia que els envolta per declarar-se content de ser lliure i de 

poder manifestar-se amable de forma sincera, lluny del protocol que obliga els sobirans 

a esbossar un somriure fals. Així en una composició de deu versos heptasíl·labs de rima 

consonant (aabccbdede), es manifestava contrari al posat hipòcrita dels reis moderns i 

reivindicava el dret a la llibertat d’expressió i de sentiments: “Val la pena de no haver / 

nascut de sang sobirana / per tenir el dret de no ser / amables de mala gana.” (PC, 406) 

Amb aquest mateix esperit crític, en l’espurna següent el poeta enfocava el seu 

objectiu a la virilitat càndida dels homes de província que ostenten una màscara de gel 

davant l’amor, com a signe de fortalesa masculina, però que es fonen abrasats en veure 

“l’ànima juvenil de l’estrangera” de parla estranya i riure més clar. En una composició 

de set versos decasíl·labs i un hexasíl·lab,1760 el poeta presentava una visió irònica sobre 

la nostra societat provinciana, que es mostra insensible envers l’amor de les dones del 

poble, perquè la seva accessibilitat el devalua, però, en canvi, es deixa seduir per la 

novetat d’una estrangera escandinava, perquè la senten més inaccessible i més atractiva 

per la seva estranya novetat. 

A la setena espurna formada per dues quartetes (abbacddc) de versos 

heptasíl·labs Joan Alcover reflexiona sobre els abusos laudatoris que sovint feia la 

crítica literària del moment. Se centra com a punt de mira en Batuala, la primera 

novel·la africana de René Maran (un escriptor negre, nascut a la Martinica, de l’Àfrica 

Equatorial Francesa). Ens trobam davant un veritable roman negre que fou publicat el 

1921 i que el 1922 obtingué el Premi Goncourt per tractar-se d’una novel·la africana 

que, per primera vegada, retratava els negres africans tal com eren i no com homes 

blancs amb el rostre pintat de negre. Segons la crítica del moment, era la primera 

novel·la escrita per un negre que mostrava una visió rupturista amb la literatura 

“missional” d’aleshores i era la primera veu que s’oposava de manera àcida i 

contundent a l’empresa colonial i als seus abusos, malgrat sentir-se francès. Així sembla 

que Joan Alcover invoca els “senyors crítics” i els exhorta a ser francs, a no deixar-se 

                                                 
1760 ABABCDDc. 
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dur per una oratòria falsa, perquè justament entén el contrari del que hom defensava 

d’aquesta novel·la. Sembla que el seu punt de vista discrepava de la intepretació que 

hom feia dels arguments literaris i dels aplaudiments que la novel·la Batuala havia 

arrancat dels crítics, segons podem observar en aquests versos: 

 
 “Batuala, obra premiada 
 per l’Acadèmia Goncourt;  
 em sembla la gent que hi surt 
 més que negra, mascarada. 
 Senyors crítics, siguem francs: 
 per l’abús de l’oratòria 
 els negres d’aquesta història 
 foren dignes d’esser blancs.”   (PC, 407-408) 
 
En aquesta línia de la censura, el poeta adreçava en la vuitena espurna una 

diatriba contra la desmesura i l’escenificació hiperbòlica dels personatges, a la qual 

tendien alguns actors del sainet. En una estrofa de quatre versos, que alterna dos 

decasíl·labs amb dos hexasíl·labs (AbAb), reivindicava la naturalitat com a norma de 

conducta de l’art escènic per tal de no desfigurar els personatges i fer-los 

inversemblants:    

 
 “Per fer el paper de lletja en el sainet 
  no et desfiguris tant; 
 ja tal com ets de natural t’admet 
  el públic tolerant.”    (PC, 408) 
 

En la novena espurna el poeta, en una mena de joc de paraules, estableix a l’estil 

del teorema de Tales la proporcionalitat de dos pensaments paral·lels que s’harmonitzen 

sobre un punt, on convergeixen dos segments de la vida, la joventut i la vellesa, per 

defugir el compromís matrimonial i justificar la negativa al matrimoni. Joan Alcover 

basteix un petit diàleg entre Tales i la seva mare, en què aquesta aconsella al seu fill 

casar-se. Però aquest defuig de la proposició maternal, que implica responsabilitat i 

pèrdua de llibertat, amb dues respostes paral·leles que s’uneixen en una sola: el refús al 

lligam matrimonial. En la primera proposició, Tales addueix que encara és jove i en la 

segona, en plena vellesa, que ja no és hora. Així en una estrofa de quatre versos 

heptasíl·labs (que rimen en assonant abab), el poeta es permetia exposar de forma 

humorística aquest pensament: 

 
 “A Thales deia sa mare: 
 –Casa’t–. I ell li contestà 
 de jove: –No és hora encara; 
 i de vell: –No és hora ja.”  (PC, 408) 
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Joan Alcover reprenia el concepte de l’Art en l’espurna desena, formada per cinc 

versos decasíl·labs i un d’hexasíl·lab (AABCBc). Encara immers en les ones expansives 

del simbolisme i en el corrent de la poesia còsmica, defensada per la filosofia 

d’Emerson i de Ruskin com ja havia dibuixat al poema Arte, de �uevas poesías, 

revelava el seu concepte d’Art amb la imatge d’un grandiós arbre arrelat a la terra i 

emmirallat en la blavor del cel. L’Art perfilat en aquest arbre còsmic, per a Joan 

Alcover, neix de la unió de l’humà i del diví, del terrenal i de l’espiritual, de la terra i 

del cel. Igualment com la vida caduca de l’ésser humà es nodreix de tot allò que és 

material i corruptible, l’Art també s’alimenta de la matèria viva de la terra per 

transformar-se en llum consoladora, en bellesa celestial i banyar-se en l’èter de l’infinit. 

L’al·legoria de l’Art com un grandiós arbre suprem havia aparegut el 1904 a 

Humanització de l’art per explicar la seva teoria estètica:  

 
“Del cel i la terra neix l’arbre; de l’esperit humà i la naturalesa, units per la contemplació (somrient 
o dolorida, serena, vibrant o tempestuosa com el cel, jamai indiferenta, perquè l’eterna calma de la 
fondària suprema no és indiferència), neix la creació de l’artista, no sempre fàcilment, però sí amb 

l’espontaneïtat fàcil o dolorosa d’un fenomen natural.”1761 
 

Així l’Art no només tenia els fonaments en la inconsciència, com havia dit el 

1904, sinó que ara estenia les seves arrels en la natura. Aquesta visió de l’art, en què les 

coses petites de la vida s’agermanen amb les coses divines de l’esperit sublim, és una 

constant que traspua tota l’obra de Joan Alcover, fidel a la idea que defensà a 

Humanització de l’art: Perquè neixi viva, l’obra del poeta ha de contenir, barrejats, “una 

mica de terra i una mica de blavor del cel”.1762 

 D’altra banda, Joan Alcover, que havia reflexionat durant molt de temps sobre la 

vida i la mort, tornà a enfilar aquest tema inherent a la condició humana a l’onzena 

espurna, composta per una quinteta de versos heptasíl·labs (aabba). Amb l’estil dels 

proverbis assenyalava que l’home s’aferra a la vida i no es resigna a deixar-la, malgrat 

totes les seves desventures, i que sovint viu preocupat per coses sense importància, 

encara que qualsevol petitesa el conhorta: 

 

  “Tots quants en el món vivim 
  ni la ventura hi fruïm 
  ni a deixar-lo ens resignam, 
  i amb poc ens aconhortam 
  i de poc ens afligim.” (PC, 409) 

                                                 
1761 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 223. 
1762 Ibídem, pàg. 229. 
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Encara imbuït d’aromes proverbials i pel ressò que havia tengut La Lliga del 

Bon Mot, creada a Barcelona per Ivon l’Escop, en l’espurna tretzena, formada per 

quatre versos decasíl·labs i un pentasíl·lab,1763 Joan Alcover reprenia el tema de 

l’amor al proïsme amb el gest d’ensenyar i d’estendre l’ús del bon parlar amb l’exemple 

entre la gent del poble. Aquesta era l’única manera d’assolir una societat més justa i més 

humana, més culta i civilitzada. Per aquest motiu considerava que els consells que hom 

donava a la població havien d’anar acompanyats de les obres per fer més efectiva i més 

real aquesta voluntat altruista i edificadora: 

 
 “El ben parlar aconsellem als pobres, 
 però a més dels consells provem amb obres 
 l’afecte germanívol que els tenim; 
 perquè si no, diran els qui sofreixen: 
 Oh!, ¡la fulla de parra ens ofereixen 
  i es queden el raïm!”     (PC, 409) 

 
 En l’espurna catorzena, bastida sobre tres quartetes de versos hexasíl·labs (abab 

cddc effe), Joan Alcover exposa el tema de la fidelitat als orígens, la conveniència 

d’obrir-se a les altres cultures sense perdre l’essència i la fesomia pròpies. A l’estil de 

les endreces, el poeta s’adreça a una parella anònima, que vivia a París i esperava un 

infant, tot desitjant que, en retrobar-los en el futur, pugui veure com aquest infant ha 

crescut entre les llums franceses, sense perdre la sang catalanesca: “Si torn al vostre niu 

/trobar voldria jo / un infantó que riu / [...] París li descobresca / son lluminós espai, 

/sens refredar-li mai / la sang catalanesca.”  (PC, 410) Aquest desig que el poeta 

expressava s’avenia amb el consell que el 1904 a Humanització de l’art havia donat a 

les generacions de joves poetes, que, si volien triomfar, no havien de renunciar als seus 

orígens i, si volien ser universals, havien de conservar l’aire de família. 

 A la setzena espurna, formada per una quarteta de versos heptasíl·labs (abba), 

Joan Alcover ironitza de forma despectiva sobre l’aparent equanimitat dels qui 

imparteixen la justícia, que anomena “gremis de curials” i són els que dicten les 

sentències de manera superficial, sense proves ni raonaments. Aquest procediment fet 

de manera arbitrària, contrasta amb la imatge de la justícia, que de bell antuvi ve 

representada per la figura clàssica de la dea Temis, la qual era dibuixada amb una 

balança i una espasa i, amb els ulls embenats, distribuïa els seus judicis de manera 

imparcial. 

                                                 
1763 AABCCb. 
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 Joan Alcover tanca el florilegi amb una espurna, formada per dos quartets de 

versos decasíl·labs i un heptasíl·lab1764, en la qual reflexiona sobre la timidesa del seu 

caràcter que durant la seva joventut no el deixà gaudir de tots els plaers que la vida li 

oferia. Mes ara, gairebé al final del seu trajecte, la timidesa d’antany es presenta als seus 

ulls, per una banda, com la mà de la prudència que el frenà de cometre errors que 

haurien derivat en remordiments i, per altra, considera que “pagà un poc cara / la pau de 

la consciència”. El poeta, que lamenta no haver fruït de les roses del moment, recrea el 

tema del carpe diem, atès que creu que la prudència i la moderació d’antany no el 

deixaren viure amb tot l’esplendor de què avui ja no pot gaudir.  

El poeta, però, encara deixà inèdites tres Espurnes desolades, que no veieren la 

llum fins que Miquel Ferrà les recollí per incorporar-les a l’edició pòstuma de les Obres 

Completes, publicades per Il·lustració Catalana. Aquestes, mereixedores del nostre 

comentari, són les que reproduïm a continuació. En la primera d’aquestes espurnes, que 

per la seva expressió hem anomenat espurnes de dolor, Joan Alcover reprèn la 

simbologia de l’arbre ferit, molt emparentada amb la imatge de l’esqueix de l’arbre 

encetat a Desolació. El jo poètic projecta el seu dolor paternal, esmicolat pels aspres 

temporals, en aquesta espurna endolada, formada per un quartet de versos decasíl·labs 

(ABAB), i mostra com la gèlida fredor del seu hivern espampolat anava escalfant 

l’anhel de vida en el més enllà: 

 
   “El tronc ferit que el temporal esbranca 

troba en son propi dol l’únic conhort, 
i la calor de vida que aquí manca  
va escalfant el misteri de la mort.” (PC, 441) 

 

En la segona d’aquestes espurnes, immers en les ones eixutes del dolor, el poeta 

adverteix el lector, en un quartet de versos decasíl·labs (ABAB), que si pogués mirar 

per la finestra del seu cor, calcigat per la fúria del temporal, s’espantaria de tanta ruïna 

que s’hi escampa, talment un camp arrasat. Amb la recança atuïda a flor de llavi, el 

poeta, esfereït, s’exclamava en contemplar la despulla arenosa, en què s’havia convertit 

el seu antic verger: 

 
   “Si el poguessis guaitar t’espantaria 
   com terra que descarna el temporal... 
   ¡Oh l’eixutor de l’esperit que un dia 
   era un verger i ara és un arenal!”               (PC, 442) 
 

                                                 
1764 ABAB CDCd. 
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 En aquestes dues espurnes reprenia algunes imatges virulentes que hem trobat a 

les Elegies, sobretot la imatge del “tronc ferit que el temporal esbranca” i la de sentir-se 

un antic verger que amb el fuet del dolor s’ha convertit en un arenal ens recorden la 

imatge de l’arbre esponerós de Desolació, que ahir feia ombra a l’hora de la sesta, però 

que el llamp i la tempesta van rompre cadascuna de les seves branques i el convertiren 

en l’esqueix d’un arbre. D’altra banda, aquesta espurna també ens evoca els versos d’un 

dels Proverbis en què el poeta ens diu: “Vora el riu que ens separa /del paratge 

inconegut, / la claror d’abans és ara / ombrívola solitud.” (PC, 343) Notem el 

paral·lelisme d’idees entre els versos d’aquesta espurna i els del proverbi. Ambdues 

idees assenyalen l’expressió d’aquest sentiment de desolació que el poeta ha anat 

arrossegant al llarg dels anys i la consciència d’haver perdut la claror que il·luminava la 

seva vida, ara convertida en un arenal i abocada a la fosca solitud.  

El cor devastat de Joan Alcover, que durant molt de temps havia consultat en els 

llibres de tots els savis i s’havia interrogat sobre el misteri de la mort, ara, malgrat no 

haver obtingut cap resposta, convertia el silenci mut de les tenebres en “la pàtria 

benvolguda”, perquè era el lloc on havien partit els éssers estimats. Aquesta visió 

romàntica de l’amor, escalfat més enllà de la mort, que encara conservava el poeta, 

demostra, en aquest quartet de versos decasíl·labs (ABAB), que l’enyorança dels éssers 

perduts creixia al compàs dels anys i que la mort es convertia en la pàtria anhelada a 

mesura que aquesta li anava esqueixant les branques:  

 
   “¿Què hi fa si una resposta no ens envia 
   la fosquedat impenetrable i muda? 
   Ells hi són i això basta perquè sia  
   pel nostre cor la pàtria benvolguda.” (PC, 443) 
  

Aquests versos, que tradueixen amb nostàlgia serena, potser obsessiva, l’anhel 

del nostre poeta de reunir-se amb els éssers enyorats, i mostren com la seva mirada i el 

seu cor ennuegat d’enyorança no s’aparten del més enllà inconegut, ens evoquen els 

versos enyoradissos d’un altre proverbi, que culmina amb aquesta mateixa ànsia de 

seguir la ruta dels seus morts: 

  
 “Si amb els morts enyorats s’és esvaïda 
 la joia que embellia el nostre món,  
 què hi hem de fer aquí? Tota la vida 
 del nostre cor emigra allà on són.”    (PC, 346) 
 
Aquesta mateixa idea de viure arrelat en la foscor muda i solitària cada vegada 

que veia apagar-se una llum de vida estimada, l’hem trobada expressada també en un 
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altre dels proverbis desolats en què ens comunica que “Cada llum aquí extingida / 

s’encén a l’altre costat”. (PC, 343) 

El poeta, que durant la seva joventut s’havia decantat per la Musa de l’enginy 

perquè havia volgut brillar com a poeta de saló, ara, fatigat de guaitar com una vella 

consirosa per les ones de l’eternitat, comprenia què d’indignes sonaven les paraules 

falses d’alguns escriptors davant la terrible veritat de la vida, davant les tragèdies 

humanes que coneixia en pròpia carn, segons es desprèn d’aquesta espurna, bastida 

sobre dos quartets de versos decasíl·labs (ABAB  CDCD): 

 
 “Eixes històries de dolor ficticis 
 amb què l’enginy commou les multituds, 
són a mos ulls indignes artificis 
per la terrible veritat vençuts. 
 
Ara em repugnen, com a cosa vana, 
les il·lusions de l’art en competència 
amb la tragèdia de la vida humana, 
que ja conec per pròpia experiència.”    (PC, 446) 

 

Aquesta composició romangué inèdita durant molts d’anys, perquè, encara que 

havia aparegut manuscrita el gener de 1921 al Butlletí dels Amics dels Bells Llibres, 

passà desapercebuda a Miquel Ferrà a l’hora de confegir l’edició pòstuma de les Obres 

Completes, publicades per Il·lustració Catalana. En aquest sentit, volem assenyalar que 

de les desset Espurnes que el 1924 publicà L’Almanac de les Lletres, Miquel Ferrà féu 

una selecció d’aquestes i dels Haikai?1765 i alhora hi afegí aquestes tres de caire elegíac, 

que hem comentat al final. 

Igualment com també passà inadvertida a Miquel Ferrà la composició inèdita “Jo 

deia a mon amic: ¿Trobes que triga / l’hora d’aclucar els ulls?...”, construïda sobre tres 

estrofes de metre divers: la primera és formada per un quartet de tres versos 

decasíl·labs, de 6+4, i un decasíl·lab clàssic (ABBA); la segona és composta per un 

quintet de quatre versos decasíl·labs i un hexasíl·lab (CCDcD); i la tercera és bastida 

sobre una mena de quinteta polimètrica amb dos versos hexasíl·labs, un heptasíl·lab, un 

decasíl·lab i un tetrasíl·lab (effEe).  

                                                 
1765 Miquel Ferrà incorporà en aquesta edició de les Obres Completes d’Ilustració Catalana cinc haikais 
(“Adéu l’olor nocturna...”; “L’home qui pensa és el primer...”; “Oh dolç abril...”; “¡Oh la mania rara...”; 
“Coronava un parral la galeria...”); set espurnes (“Esperant un vaixell...”; “Els reis moderns...”; “Hores i 
hores...”; “L’home, com un desterrat...”; “Sobre el quint manament...”; “Rosada, sol i fems...”; “El ben 
parlar aconsellem...”); més les tres noves que ja hem comentat i anotat. 
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En aquesta composició al·legòrica en forma de diàleg entre l’autor i un amic, 

amb qui es desdobla per tal de poder mantenir la tècnica literària de pregunta i resposta, 

mostra, com enmig del desencís i de l’amargor de viure, el poeta desolat s’afanya per 

mantenir ferm el timó del seu vaixell esfondrat. Joan Alcover era un home devastat per 

la dissort. I, malgrat que era com un vaixell que feia aigua per tots els costats, no 

s’abandonà mai al mar de tristesa, on la seva vida estava suspesa des de feia molts 

d’anys, segons ens diu, amb la fermesa dels estoics i amb una voluntat inviolable 

d’afrontar totes les envestides dels temporals, en aquests versos finals: 

 

  
 “Sols que m’abandonés  
 al mar de tristesa 
 a on ma vida està suspesa, 
 n’hi hauria prou perquè la mar muntés 
  i m’afonés.”   (PC, 445)  
 

Aferrat al seu tronc esbrancat, Joan Alcover trobà conhort en el propi dol i 

s’afanyà amb gran esforç per mantenir, alt, el timó del seu pensament  i  les ales de la 

seva poesia.  

Així podem dir que Joan Alcover, en el camí de la vida, havia perdut les flors 

vives de la joventut i la companyia dels éssers més estimats. Però els seus versos no 

solament reflectien les seves ferides, sinó que destil·laven un procés de purificació 

interna en què el dolor havia donat un nou sentit a la vida del poeta i havia atorgat a la 

seva ànima ferida una dimensió moral més alta. 

 

ALGUNES ENDRECES I POESIES ESPARSES  
 

Malgrat tots els vents huracanats que el poeta havia patit sobre la seva soca 

esqueixada, la seva ploma reflexiva conservà aquella espurna irònica sobre la societat i 

sobre la vanitat de l’home, segons podem veure en algunes poesies esparses dels darrers 

anys, que dormiren molt de temps entre la pols del calaix.   

Tal és el cas del quintet, format per versos decasíl·labs, 1766 que comença “No 

sap ballar, mes organitza el ball...” (PC, 450). En aquesta composició poètica, el poeta 

enfila la seva càmera satírica sobre la vanitat humana i l’afany de domini dels altres, 

com la d’aquells que ordenen la vida d’un grup o d’una comunitat sense tenir 

coneixements adients per dirigir-ne les passes. Rere la imatge d’aquest personatge 

                                                 
1766 ABBBA. 
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anònim que “No sap ballar, mes organitza el ball...” s’amaga una sàtira contra l’actitud 

petulant dels polítics, que legislen i ordenen aspectes de la vida sense saber el que tenen 

entre les mans. 

 Amb un aire més crític que satíric, al quintet de versos decasíl·labs i hexasíl·labs 

(AAbaB), que diu “L’Ajuntament amb sa terrible dalla...”, Joan Alcover denuncia la 

tala indiscriminada dels arbres de Palma que el Consistori de Ciutat dugué a terme vers 

el 1912 i, entre d’altres, deixà erm el passeig de la Rambla com un desert a l’empara del 

sol abrusador. Però el poeta no solament llançava el seu dard contra l’atemptat de 

l’Ajuntament, sinó també contra la indiferència covarda de la gent que “s’ho mira i 

calla”. Entenia que un poble que no és capaç de denunciar un fet d’aquesta magnitud, 

sempre serà un poble esclau i sotmès a la voluntat del poder: “un poble així portarà 

sempre bast.” (PC, 453). Miquel Ferrà a la conferència La Ciutat de Mallorques, llegida 

el 20 de gener de 1912 a la sala d’actes del Col·legi de la Sapiència, també evocà amb 

gran pesar la tala dels arbres que custodiaven la Rambla de Palma: 

 
“La rústica i frondosa avenguda de la Rambla, ostentant avui un pis nou i uns pedrissos 

amb dibuixos, molt ben distanciats i molt lluents (quan no plou), però talada i desprovista de 
tot allò qui convidava a seure, s’és convertida en el passeig més trist i, per dir-ho així, més 

intensament municipal que tenim a Ciutat.”1767 
 

Encara vers els inicis dels anys vint, Joan Alcover bastí l’endreça Als Boy-

Scouts, sorgida arran de la creació del Boy Scouts International Bureau (1920). El 

poeta, que s’agradava de penetrar la naturalesa amb la mirada, reprèn el tema de la 

teoria de la contemplació esbossada a Humanització de l’art i plasmada a L’ermità qui 

capta. Saluda aquest grup de “joves peregrins / que arborant banderes a so de tambor” 

alegren tots els camins per on passen i, com els herois modernistes de Carlyle, es guien 

per la llum de l’ideal. I, en aquest sentit, feia servir la metàfora de “la columna de foc”, 

títol amb el qual Gabriel Alomar el 1911 donava a conèixer el seu poemari, tot evocant 

la imatge que durant l’èxode pel desert il·luminà el camí dels jueus cap a la Terra 

Promesa. I amb aquest símbol bíblic al cap, Joan Alcover els deia: “Sou la caravana / 

seguint la columna de foc de l’ideal!” (PC, 464) 

Com l’hoste de L’ermità qui capta, que baixa del cim de la muntanya per 

esbrinar l’essència de les coses que ha vist des de l’altura, també aconsella als boy-

scouts penetrar la visió de la natura per assolir el coneixement de les coses i enriquir-se 

                                                 
1767 Miquel FERRÀ: “La Ciutat de Mallorques”, Articles i assaigs, op. cit., pàg. 68. 
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amb cadascuna de les meravelles contemplades. Al ritme verlainerià de versos 

pentasíl·labs (que alterna amb el decasíl·lab cesurat de cinc més cinc), el poeta, corprès 

per l’obra del Creador, exhortava els joves pelegrins a obrir els ulls a la curiositat i a no 

deixar-se dur per les aigües de la indolència per viure la vida en tot el seu esplendor. I 

alhora els convidava a gaudir de la bellesa de la naturalesa, car entenia que no fruir-la 

era obrar contra la mà divina: 

  
 “Amb mirada amiga 
 vulleu explorar 
el núvol que passa, la flor de garriga, 
l’estel i l’insecte, la terra i la mar, 
 fins que una per una 
de totes les coses hagueu coneixença 
de llurs fesomies i el nom de quiscuna, 
i així vostra vida serà més intensa. 
 La vida dejuna 
 de curiositat 
pel tedi corcada s’escola mesquina. 
El món és de trànsit, mes Déu l’ha creat, 
i la indiferència per l’obra divina  

és impietat.”  (PC, 464) 
 

Però el poeta no només impulsava els joves pelegrins a gaudir de la natura 

creada per Déu, sinó a desterrar la peresa, la inèrcia i la passivitat que corrompen 

l’esperit de l’home, com ja havia dit en alguns dels seus Proverbis (com els que 

comencen “La vida reposada...” i “El tresor que dus...”). D’altra banda, els convidava a 

descobrir la cultura llegendària que s’amaga entre els plecs de la natura i els valors de la 

pàtria que s’abriguen en els seus racons, alhora que els demanava que, al ritme de la 

seva alegria, escampassin tots aquests tresors entre les multituds. Així mateix els 

aconsellava a ajuntar l’estudi amb el treball enginyós, a unir virtut i energia per tal 

d’assolir els cims més elevats de l’esperit amb la fortalesa de la feina diària en 

cadascuna de les professions artesanals. Aquesta era l’única manera d’aprendre a 

enfortir-se “dins l’aire i el sol de la vida lliure, / contra la feblesa / de la por de viure!” 

(PC, 466)  

Entre les poesies esparses destaca la composició En l’Àlbum de na Margarida 

Pou i Pou, formada per vint-i-dos versos decasíl·labs majoritàriament apariats,1768 en 

què el poeta s’avança en el temps en la visió sobre la dona moderna. Hi albira la dona 

del futur en què acceptarà de més bon grat que hom valori la seva intel·ligència que no 

                                                 
1768 Devuit versos apariats amb un quartet intercalat a la penúltima estrofa (AA BB CC DD EE FF GG 
HH IJIJ KK). 
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la seva bellesa, perquè, a l’època de Joan Alcover, la dona només era valorada per la 

seva bellesa i les seves qualitats casolanes i virtuts maternals, tot quedant al marge de 

les activitats intel·lectuals, sempre reservades a l’home. Però Joan Alcover amb una 

mica més de perspectiva albirava el futur de la dona, a la qual anhelava veure realitzada 

per la seva intel·ligència com a ésser humà independent. El poeta, tot adreçant-se a la 

jove Margarida Pou i Pou, en destacar les virtuts i les qualitats de la seva personalitat 

intel·ligent (el posat humil, l’aire resolt, la bondat i la serenitat dels ulls que infonien 

respecte i fortalesa), trencava la tradició d’elogiar la bellesa de la dona com a única 

virtut que hom li havia conferit fins aleshores, com si fos un ocell sense veu o una “flor 

sense perfum”. Joan Alcover com ja havia fet a Cultura de llenguatge reivindicava 

els valors espirituals de la dona, a la qual anhelava veure autònoma, decidida i resolta 

pels seus mèrits intel·lectuals i morals. I amb aquest pensament a flor de llavi 

s’adreçava a Margarida Pou i Pou, paradigma de la dona moderna, tot dient-li: 

 
  “Ets bella, mes no vulguis que t’ho diguin; esmenta 
  que tens dret a ésser lliure i a ser intel·ligenta,  
  i a tu mateixa et bastes i, maridada o no,  
  pots escollir la via que et semblarà millor.”   (PC, 460) 
  

En aquest poema adreçat a Margarida Pou, l’actitud feinera i humil de la qual 

comparava a “les germanes de Ruth,” Joan Alcover reprenia no solament un dels motius 

de l’Antic Testament sinó també el to alliçonador que hem trobat en alguns Poemes 

bíblics.  

Aquesta visió de la dona intel·ligent, culta, lliure i independent que Joan Alcover 

reivindica en aquests versos que adreça a Margarida Pou i Pou la podem trobar 

expressada amb més contundència i vigoria a la conferència Cultura del llenguatge, que 

pronuncià el 12 de desembre de 1916 a la Sala Mozart de Barcelona, convidat per la 

Junta de Dames. El nostre poeta, que albirava la dona del futur, l’anava perfilant amb 

l’entusiasme i l’anhel de veure realitzada la dignitat de la dona com a persona en tota la 

seva magnitud: 

 
“La meva darrera ha d’ésser d’encoratjament i simpatia per les dones que no accepten els 

privilegis de la feminitat a canvi de mantenir en vaga perpètua la més noble de les potències de 
l’ànima. Jo no parlo de la igualtat de drets i de funcions, però he cregut sempre que reduir les 
dones a l’interior domèstic i als homenatges de galanteria i al regne de l’amor i la bellesa, i a les 
expansions sentimentals, obligant-les a esperar pacientment qui les doni nom i casa i 
personalitat, i s’encarregui de pensar per elles, és un agravi, és una violació de la doctrina 

evangèlica.”1769 

                                                 
1769 Joan ALCOVER: “Cultura de Llenguatge”, OC, pàg. 252-253. 
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Els motius bíblics, ara del Nou Testament, seguien impregnant la ploma 

envellida de Joan Alcover a l’endreça A les germanes Maria i Lluïsa Alzamora, a les 

quals en gest de gratitud elogia les seves virtuts de “cristiana misericòrdia”, de bones 

samaritanes i la seva “mà blanca” que obria amb abnegada harmonia la porta de 

l’hospitalitat. El poeta bastia aquesta endreça, dedicada a aquestes dues amigues de la 

caritat, sobre trenta-vuit versos decasíl·labs i hexasíl·labs, distribuïts en set estrofes 

desiguals.1770  

A l’endreça Agna Maria (Tribut a un glosador anònim), Joan Alcover estrafà 

l’estil de les gloses amoroses en aquesta composició de sis quartetes de versos 

heptasíl·labs (abba), habituals en el Cançoner popular, per retre un petit homenatge a la 

cançó tradicional i un tribut als glosadors anònims, que són els que han forjat la vera 

poesia, atès que conté l’ànima del poble.  

Amb la imatge d’aquest personatge femení, que el poeta anomena Agna Maria 

(tot simbolitzant la gràcia excelsa1771), Joan Alcover esdevé un glosador que redobla el 

seu llaüt per lloar la bellesa de la dona, emmarcada dins els tòpics de blanca finor de la 

poesia popular. El glosador que la mira desperta a la flama encesa de l’amor: 

 
 “No coneixem el poeta 
 d’aquesta glosa inventor, 
 mes fou sutil glosador 
 tan sols per haver-la feta. 
 
 Ell la febre descobrí 
 que vos anima, dormenta, 
 com flama que es transparenta 
 dins un vas alabastrí.”      (PC, 467) 

    

Al peu de cada dues estrofes, Joan Alcover reprodueix entre cometes una glosa 

popular real de caire amorós, que més tard fou recollida a Sóller per Rafel Ginard Bauçà 

en el Cançoner popular de Mallorca, dins la secció “Lloança de la bellesa” de l’apartat 

“Amoroses”1772: 

 
 “Una rosa a cada galta 

                                                 
1770 ABBa CDCDe EFF GGHiHI JJKKlL MNMNOpOP qQrSSr.  
1771 Agna Maria (Agna> Anna): Mare de Maria, segons el protoevangeli apòcrif de Jaume –segle II.  
Significació: de l’hebreu bannab, significa afavorir, ser misericordiós, compassiu, gràcia i compassió. 
Maria: Nom propi hebreu format sobre l’adjectiu maryam, equivalent a altura, eminència, excelsitud; 
significa eminent i excelsa. 
1772 Rafel GINARD I BAUÇÀ: Cançoner popular de Mallorca, vol. I (Mallorca: Editorial Moll, 1979), 
pàg. 96, glosa número 1591. 
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 teniu, perla, com dormiu, 
 però com vos deixondiu 
 teniu la color malalta”.      (PC, 467) 

 

 D’altra banda, el poeta, immers en els tòpics del Cançoner popular, recrea el 

tema de la nostàlgia que l’enamorada sent per l’absència de l’estimat, tot evocant el to 

enyoradís de les Càntigas de Amigo: 

 
 “Vostres ulls, quan reposau, 
 toca l’àngel dels amors, 
 per fer-vos obiradors 
 uns altres ulls que enyorau. 
 
 I així, per la porta oberta  
 de l’ensomni, es fa present  
 qualcú que plorau ausent 
 tot d’una que estau desperta.”   (PC, 468) 

 
Pel mes de febrer de 1923 arribà a Palma la pianista Pura Lago per donar una 

sèrie de concerts. Es proposava deleitar amb les notes musicals del seu piano les 

reunions capvesprals del Círculo Mallorquín, on acudia Joan Alcover, aleshores ja amb 

la barba blanca i la mirada esglaiada, perquè, malgrat totes les malvestats, el poeta 

seguia enamorat com un epicur dels plaers de la vida i de l’art.1773 Aquí, en els salons 

encatifats del Círculo, amb la conversa dels amics, Joan Alcover recuperà la força per 

culminar els últims revolts de la seva travessia. Aquí, aquells dies gebrats de 1923, el 

vell poeta, que s’afanyava per matenir intacte la vigoria sensual i la flama poètica, 

aconseguí adormir la nostàlgia del seu cor rere les notes harmonioses de la pianista Pura 

Lago. I, com un nèctar d’ambrosia, les begué inflamat d’un novell encís, potser 

meravellat per la bellesa sensual que destil·laven les seves mans d’ivori sobre les tecles 

cadencioses del piano, potser per aquell bon sentit de l’honor del gentelman. Així, 

rejovenit per les melodies sonores de Pura Lago, el poeta, poc acostumat a veure 

reunides les dots artístiques en la bellesa d’unes mans femenines, recuperà el seu antic 

esperit cavalleresc i s’afanyà a regraciar les dots de la pianista amb els ritmes envellits 

del seu llaüd a l’endreça A la pianista Pura Lago. Acostumat a modular endreces als 

                                                 
1773 Pura Lago era una pianista que vengué a Mallorca el febrer de 1923 i donà una sèrie de concerts al 
Círculo Mallorquín per adelitar els ciutadans que sovint hi acudien, com Joan Alcover. Un fet rellevant 
que degué causar certes expectatives entre la gent que habitualment hi assistia, segons digué Llorenç 
Villalonga a Joaquim Verdaguer en la carta del 23 de febrer de 1923, recollida per Jaume Pomar: 
“Supongo que os divertiréis ahora con los conciertos de Pura Lago. Aunque la música a la larga cansa 
algo, siempre habrá más animación en el Círculo y los salones presentarán el aspecto de las grandes 
solemnidades, como dice La Última Hora”. Llorenç VILLALONGA: 333 cartes, a cura de Jaume POMAR 

(Mallorca: Editorial Moll, 2006), pàg. 48. 
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amics artistes, el poeta elogià les qualitats de l’artista que contraposava a la bellesa de la 

dona, com únic rival del seu talent. Educat en la cortesia dels antics cavallers que es 

retien davant els encants femenins, Joan Alcover sabé aplaudir en aquesta endreça les 

dots artístiques de Pura Lago que veia difuminades o enterbolides per la seva bellesa. 

Considerava que, si la seva figura pogués passar desapercebuda, la seva música sonaria 

més alta i brillaria amb més intensitat, perquè la seva gràcia humana distorsionava el 

valor del seu talent musical, que comparava a l’esperit de Wagner. Així el poeta i el 

gentelman a les acaballes del seu periple vital encara conservava la força i la vigoria per 

honorar la dona i l’artista, unides en la figura de Pura Lago. En una primera versió 

d’aquests elogis sobre la pianista Lago, Joan Alcover digué: 

 

“Pura, cuando tu mano  
hiere el marfil sonoro del piano,  
hay algo que nos turba y nos desvía  
del cáliz de ambrosía  
que nos das a beber,  
porque en ti misma, artista, soberana, 
tienes una rival, que es la mujer,  
y sería tu triunfo más notorio  
si desprendida de tu gracia humana,  
lo mismo que la orquesta wagneriana  
tocaras invisible al auditorio.”       (PC, 948) 

 

En una segona versió d’aquesta endreça, el poeta conservà l’essència del poema, 

però en canvià la forma, segons podem observar: 

 
“Hay algo que nos turba y nos desvía  
del cáliz de ambrosía  
que nos das a beber, cuando tu mano  
hiere el marfil sonoro del piano,  
pues la mujer en lucha con la artista  
mantiene el auditorio dividido 
entre el supremo encanto de la vista  
y el musical deleite del oído.  
La rival de que nunca te separas  
el triunfo de la artista dificulta,  
mayor fuera tu gloria si tocaras  
como la artista de Baireuth oculta.”  (PC, 949) 

 
Aquest esperit galant de Joan Alcover es deixà veure entre els assistents del 

Círculo Mallorquín en ocasió de la venguda a Palma de l’actriu Berta Singerman, 

segons apuntà Domènec Guansé a les pàgines de la Revista de Catalunya. L’actriu, que 

acabava de donar un recital en la Sala de les Cariàtides, provocà una discussió 

intel·lectual sobre l’art de declamació que encetà Gabriel Alomar i l’arribada de Joan 

Alcover va interrompre:  
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“Es féu un silenci i s’obrí pas a l’ancià venerable. Ell s’acostà gentilment a l’actriu. Alguna 

cosa digué de la gràcia del gest i de la melodia de la veu. Els que els voltaven no pogueren 
recollir exactament les paraules. Fou galant, tanmateix. El rostre i el posat de Berta Singerman es 
transfiguraren. I, des d’aquell moment, quedà encisada de la galania i de l’esprit de la societat de 
Palma. Així aquell vellet auster, de més de setanta anys, era un exemple, entre la joventut, de 

galanteria oportuna, de seducció i de gràcia.”1774 
 
Joan Alcover, que amb aquestes endreces, havia reprès el costum, que hem vist a 

Cap al tard, d’homenajar els artistes amics, d’elogiar la gràcia del seu gest i les virtuts 

del seu art, també evocà la figura de Marcelino Menéndez y Pelayo, temps després del 

seu traspàs el 1912 en aquests versos, que endevinam referits a les qualitats 

intel·lectuals de l’erudit santanderí: 

 
“Al savi Marcel·lí 

 (que tenga Déu en glòria) 
son gran amic, el geni de l’història, 
la copa del ensomni li oferí. 
 
Oh, tu que per lluitar amb la foscúria 
arranques llum dels pergamins corcats, 
escorcollant, centúria per centúria, 
la vida dels llinatges enterrats! 
Beu el filtre de foc, dorm i somnia. 
 Per a premiar-te, vull 
que visites el segle a on te sia 
més grata una hora de sojorn. Escull 
la raça, el lloc, el verb, la companyia 
per viure una hora com a ciutadà 
d’Egipte, Grècia, l’Orient, el Laci... 
 ¿Què vols esser? Romà. 
¿Qui vols a Roma per amic? Horaci.”      
 

 
L’endreça Al savi Marcel·lí va aparèixer el 15 d’abril de 1923 a les pàgines de 

Catalana (número 140), procedent de l’Almanac de les Lletres. El poema anava 

acompanyat de les composicions El bes sobre els ulls, de Gabriel Alomar, i El carrer de 

les filoses, de Joan Ramis d’Ayreflor. En la fantasia lírica del nostre poeta, el jo poètic 

es permet de premiar l’il·lustre santanderí per la tasca ingent que havia dut a terme, com 

un deute de la col·lectivitat. Així, albira com el geni de la història, que en vida s’havia 

manifestat amic del savi Marcel·lí, ara en el més enllà se li apareixia per demanar-li que 

escollís com a premi d’entre les cultures que havia estudiat el lloc i el segle on volia 

romandre per a sojornar-hi una hora. I el nostre poeta, coneixedor dels seus treballs 

literaris, com la publicació d’Horacio en España, en aquesta composició li fa triar 

                                                 
1774 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, op. cit., pàg. 597-598. 
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Roma i, de tots els seus ciutadans il·lustres, Marcel·lí escull el poeta Horaci per 

companyia d’aquest instant màgic.  

 L’endreça Al savi Marcel·lí, dedicada a la memòria de Marcelino Menéndez, 

havia aparegut incorporada al final del petit article Horaci a la Trinxera, escrit el 

novembre de 1918 (i publicat el 1923 a l’Almanac de les Lletres),1775 on Joan Alcover 

explica que envià aquesta endreça a un jove poeta gascó, humanista i funcionari públic, 

que havia conegut a París pels jardins de Versalles. Joan Alcover assegura que, encara 

que les aficions literàries no els menaven pels mateixos camins, els agermanava “l’amor 

del vers pel vers, la voluptat viciosa de llavorar la matèria verbal en el torn de la 

metrificació” i “l’hostilitat al limfatisme de Francis James”.1776 El nostre poeta volgué 

que el jove gascó conegués alguns dels nostres autors i així li envià uns quants aplecs 

d’Aguiló, Maragall, Alomar, Carner... “juntament amb un cistell de la famosa fruita 

sollerica.” A l’ofrena tarongívola i poètica, el gascó correspongué amb una relació 

epistolar amb el nostre poeta. Fou així —assegura Joan Alcover— que el 1915 quan el 

poeta gascó hagué de “prendre el fusell i anar-se’n al front de guerra”, se’n dugué a la 

motxilla un llibre d’Horaci, “el mateix que cantava Menéndez i Pelayo Yo guardo con 

amor un viejo libro...”1777 Així el poeta soldat sorprengué Joan Alcover amb una 

epístola, escrita dins el llot de la trinxera, que, lluny de relatar les nafres de la guerra, 

parlava llargament “de l’estrofa alcaica... Ponderava la prosòdia llatina i la impotència 

de les llengües modernes per acostar-se a la riquesa mètrica del líric de Venusa, que 

emprava en les seves odes vint-i-dues castes de versos.”1778 La carta per a major 

admiració de Joan Alcover —segons diu a l’article— augmentà en llegir l’artística 

traducció que el soldat havia escrit, “en plena orgia de mort, entre bombardeig i 

bombardeig,” de l’oda d’Horaci A Melpomene Exegi monumentum aere perennius.1779 I 

fou arran d’aquesta emotiva traducció de l’oda d’Horaci que Joan Alcover decidí 

correspondre al poeta soldat gascó amb l’endreça Al savi Marcel·lí, ja que l’erudit 

santanderí havia estat un gran admirador d’Horaci. 

D’altra banda, aquest article amb l’endreça Al savi  Marcel·lí, escrit el novembre 

de 1918, quan tot just acabava la Primera Guerra Mundial, sembla un al·legat a favor de 

                                                 
1775 Horaci a la trinxera. Datat al novembre de 1918 i publicat per primera vegada en Almanac de les 
Lletres, (Mallorca, III, 1923), pàg. 35-37. 
1776 Joan ALCOVER: “Horaci a la Trinxera”, OC, pàg. 330. 
1777 Ibídem, pàg. 331. 
1778 Ibídem. 
1779 Ibídem. 
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la pau, atès que condemna i satiritza els cants bèl·lics d’alguns grans poetes (“que 

sostenen l’esperit dels pobles combatents”) al costat de “la gentil frivolitat del soldadet 

obscur que sap sostreure’s a les angoixes de la gran tragèdia, i en plena orgia de mort, 

entre bombardeig i bombardeig, treu l’exemplar d’Horaci, enterbolit amb gotes de sang 

seca, per engrescar-se en la subtil orfebreria dels rims.”1780 En les paraules de Joan 

Alcover hi ha un deix amarg de profunda ironia que pren força en tractar d’unir Horaci 

paradigma del poeta que fugia de la ciutat i cantava la pau idíl·lica del camp amb 

un poeta-soldat anònim enmig d’un conflicte bèl·lic, per fer més palesa la insensatesa de 

la guerra que alguns grans noms de la poesia han cantat amb les seves melodies. Aquest 

fet i la voluntat de deixar en l’anonimat l’esmentat poeta i soldat gascó, que llegeix i 

tradueix Horaci a la trinxera, ens fan pensar que es podria tractar d’un personatge fruit 

de la imaginació de Joan Alcover amb el qual pretén denunciar la incongruència i la 

barbàrie humana que suposa la guerra, com ja féu al poema bíblic Henoc i Al vencedor 

de Port-Arthur. 

Aquell mateix abril Joan Alcover havia estat l’ànima de la festa literària que es 

desenvolupà al Teatre Principal, reproduïda a les pàgines d’El Día el 4 d’abril de 1923. 

Es tractava d’uns Jocs Florals organitzats per l’Asociación de Señoras de la Cruz Roja 

de Palma, en els quals Joan Alcover actuava com a mantenedor amb una participació 

més destacada que la resta de membres del jurat, atès que anys enrere havia estat 

nomenat Mestre en Gai Saber i ja aleshores era un poeta consagrat a Mallorca i a 

Catalunya i com ja hem vist era condiderat per alguns com el “Príncep dels Poetes” 

de l’Escola Mallorquina. Amb tal honor, en aquesta festa de la Poesia, Joan Alcover 

lliurà el premi de la Flor Natural a Maria Antònia Salvà pel poema L’estiu. Llorenç 

Riber rebé l’Englantina per la poesia El vot estèril, que llegí amb gran ovació del públic, 

i Miquel Ferrà obtingué la Viola per la poesia Ancilla domini.1781  La festa fou també un 

                                                 
1780 Ibídem. 
1781 El Día (4 abril 1923) ressenyava els Jocs Florals organitzats per l’Asociación de Señoras de la Cruz 
Roja de Palma amb aquestes paraules: “Els membres del jurat estaven representats per Martínez Ferrando. 
Josep Carner participà a la festa de la Poesia. El Teatre Principal enmig d’una gran solemnitat, guarnit amb 
murtra i flors i enmig d’una selecta concurrència que omplia a vessar les llotges i l’hemicicle (hi havia un 
retrat de la Reina Victòria, les banderes d’Espanya i de la Creu Roja, escoltats per la guàrdia municipal 
que vestia de gala) atorgava els premis als guardonats: 
    Maria Antònia Salvà: Flor Natural, (per L’estiu) que la donà a Joan Alcover. I aquest anà a cercar la 
Reina de la Festa (Conchita Riera i Pou acompanyada del braç d’Alcover). 
    Llorenç Riber: l’Englantina per la poesia El vot estèril que la llegí amb gran ovació. 
    Miquel Ferrà obté la Viola per la poesia Ancilla domini.  
    Premis extraordinaris són: 
    Premi de la Reina Victòria a Llorenç Riber per la seva Oda a la pau. Premi del Capità General a Joan 
Llabrés per Biografia popular del General Barceló. Premi del Governador Civil a Joan Aguiló per Rosa 
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crit d’amor a la llengua materna, tot recordant l’esperit de Joan Alcover, que el 1906 

davant l’auditori de l’Ateneu Barcelonès l’havia impulsat a proclamar  “jo l’estim i la 

vener eixa  llengua... no per ser la millor, sinó per ser la nostra.” 

 El 28 d’octubre de 1923 va aparèixer a El Día una petita ressenya del volumet Els 

poetes d’ara: Joan Alcover, publicat per Edicions Lira. El volumet de poesies de Joan 

Alcover, que anava precedit per un pròleg de Carles Riba, aplegava poemes diversos de 

Cap al trad i de Poemes bíblics. Els poemes foren seleccionats per Tomàs Garcès, 

segons es desprèn de la carta que envià a Joan Alcover el 22 d’agost de 1923 en què li 

sol·licitava permís per dur a terme aquesta edició de la col·lecció Els poetes d’ara: 
                                                                                                                                               
esfullada. Premi de la Diputació a Joan Ramis d’Ayreflor per la col·leció de poesies Cants i visions. Premi 
Alexandre Rosselló s’atorga a Gabriel Llabrés per l’estudi Jovellanos en Bellver. Premi Lluís Alemany a 
Josep M. Tous i Maroto pel poema La visió dels pins. Premi de Lluís Pasqual a Miquel Forteza per L’amor 
traïda. El Premi Antoni Maura s’atorga a Josep Carner pel poema De cara al foc. Premi Joan Massanet a 
Joan Pons per la traducció de l’elegia X del Llibre I de Tibullus. Premi Josep Socies a Maria Antònia 
Salvà per una col·lecció de poemes titulada Minúcies.  
  El discurs de Daniel Martínez Ferrando tancà la festa de la Poesia tot atribuint l’èxit d’aquest certamen a 
l’excels poeta Joan Alcover: 
  ‘No té expressió el nostre entusiasme davant l’esclat de vida sentimental i intel·lectual que es manifesta 
en aquest racó del món, únic per sa bellesa. L’èxit prodigiós d’aquest certamen és degut en una part 
principalíssima ¿sabeu a què? A l’ombra gloriosa del patriarca de les lletres mallorquines, a l’excels poeta, 
cantor immortal de la serra immensa — que l’illa travessa, que l’illa defensa— de la tramontana; a la 
venerable i augusta figura d’En Joan Alcover. (Grans aplaudiments). Per ell se posaren en marxa les 
blanques veles de la inspiració...’ ‘El nostre entusiasme és més gran encara al veure aquí la manifestació 
evident de la unió espiritual dels tres pobles mediterranis; el pi de les tres branques  va creixent poc a poc i 
traspassant els alts núvols amb son esplèndida cabellera, lluitant amb les ventades que assalten la ribera 
com un gegant guerrer,  igual que aquell altre pi de Formentor més poderós que el roure, símbol de 
l’ànima indestructible d’aquesta terra gloriosa.’ 
   ‘La nostra llengua no és ni més ni menys important que les altres del món; és simplement la nostra 
llengua. Aquesta és la realitat,  l’únic fet que ens interessa. La nostra mare més sàvia  o més inculta és, 
sobre totes les altres, la nostra mare i mai renegarem d’ella. 
   Admiradors fervents dels altres idiomes de gran extensió geogràfica, nosaltres vàrem nàixer amb el 
nostre i morirem amb ell en els llavis. Parlar-lo no és un crit de guerra, és l’esclat del cor en una font de 
dolçors, és l’agredolça recordança del passat, és en el país estrany la imatge de la terra nadiua que mig riu 
amorosament. ¡Amor! Això tenen per a nosaltres les seues paraules plenes d’harmonia. ¿Com voleu, 
doncs, que deixem morir el nostre amor més gran, en el que glateixen tots els altres?  
   No oblidem l’altre fet:  
   Parlar la nostra llengua és esser nosaltres.’   
   La representació de l’Ajuntament de Palma estava format per Guillem Forteza, batlle de Palma, i altres 
regidors. Els membres del jurat eren Antoni Rubió i Lluch, president, Joan Alcover, Daniel Martínez 
Ferrando i Guillem Colom com a Secretari. 
Guillem Colom fa un discurs en honor a les senyores de la Creu Roja.  
   Destacable és el discurs del president dels Jocs Florals Antoni Rubió i Lluch quan fa una referència a la 
mort de Miquel Costa i Llobera: 
   ‘Mes per a mi, la recordança més intensa i més gloriosa de la meva primera estada a Palma, és l’haver 
conegut el vostre poeta representatiu per excel·lència, el que nasqué més que cap altre de les vives i fondes 
entranyes de sa terra, i la reflectí en sa ànima serena, com en un llac d’aigües puríssimes, en tota sa 
integritat, i sa bellesa. Ja haveu endevinat que em refereixo a mossèn Costa i Llobera. Acaba gairebé de 
tancar-se sa tomba. Al trobar-me avui tan aprop d’ella és mon dever cobrir-la de flors. 
   Ell és el poeta dels més grans enyoraments de Mallorca; ni un racó ha oblidat d’ella. [...] Fins a mossèn 
Costa, com diu amb molt encert En Joan Alcover, l’ànima de Mallorca no trobà la seva veu, ni es recobrà a 
si mateixa. Sa inspiració nasqué espontània en les costes ossiàniques [sic] de Formentor, i d’allí prengué 
son vol d’àliga triomfal. La naturalesa de l’illa es transfigura en ell en un sublim Tolbor [sic], i pren una 
fonda significància espiritual.” 
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“Distingit Sr. i amic Joan Alcover: 
Anem a publicar, de seguida, una col·lecció de petites antologies de poetes catalans. 
Hem pensat, és clar, incloure el vostre nom entre els volums de la 1ª sèrie. 
Jo faria la tria dels vostres versos i Carles Riba una nota preliminar. Ens cal, però, el vostre 

permís, que li sol·licito amb tot l’interès i espero que voldreu concedir-me’l. 
Maneu sempre del vostre afm. 
  Tomàs Garcés. 
PD. Teniu algun dibuix-retrat que pugui anar al començament del volum? Si tinguéssiu la 

bondat de dir-m’ho vos ho agrairia molt.”1782 
 
 De Cap al tard Tomàs Garcés, curador del volumet,  seleccionà La Balanguera, 

La Serra i La sirena (incloses a les “Cançons de la Serra”), L’hoste i Record de Sóller 

(de la secció “Endreces”) i les sis “Elegies” i dels Poemes bíblics trià Agar i El Ginebró.  

Carles Riba al prefaci del volumet evocà el canvi lingüístic de Joan Alcover, tot 

resolent “el seu problema de sinceritat artística”. Assenyalava que en la llengua 

materna, “alhora ancestral i creació individual, alhora natura i llibertat”, Joan Alcover 

havia trobat “l’harmonia entre la vida del seu esperit i l’expressió poètica.”1783 I, amb 

aquesta tria, Carles Riba deia que el nostre poeta havia vençut la fugacitat del pas del 

temps i havia assegurat la seva perennitat. Corprès per la poesia alcoveriana, Riba 

manifestà ben contundent:  

 
“No existeix en català una poesia més humana que la de Joan Alcover. No elucubra sobre 

dades excepcionals de la seva consciència, no n’explora les regions vagues, no arbora tampoc, 
magus privilegiat, una antorxa d’ideal sobre la turba llusca; menys encara cerca d’encantar-la, 

histriònicament, amb els doctes sons de la seva lira.”1784 
 

La humanitat que vessa d’aquestes poesies i la defensa que Joan Alcover havia fet 

de la poesia al llarg dels anys i, de manera concreta, a Humanització de l’art, feren que 

Carles Riba afirmàs, tot parafrasejant el nostre poeta, que “Joan Alcover és poeta en tant 

que, home, se sembla als altres homes de la seva raça i del seu país; en tant que, enmig 

de la vida col·lectiva, es situa en un punt fix, del qual estant contempla el que passa i 

s’escola i es renova: contempla i expressa.”1785 Destacava la seva clarividència i la 

capacitat que tenia el nostre poeta per objectivar el seu dolor i les seves emocions en els 

altres personatges. Tal és el cas de Dol, en què el nostre poeta projecta el seu dolor 

sobre un personatge que mira a certa distància, com el de la vella consirosa “a qui sos 

fills varen deixar”. Rere les imatges d’aquests personatges que emmirallen el dolor del 

                                                 
1782 [ARM-JA, 92]. 
1783 Carles RIBA: “Pròleg” a  Els Poetes d’ara. Joan Alcover (Barcelona: Edicions Lira, 1923), pàg. 7-8. 
1784 Ibídem, pàg. 8. 
1785 Ibídem, pàg. 8-9. 
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poeta, a parer de Carles Riba, batega “una sentència, que rares vegades caldrà que 

esdevingui explícita. És com una lliçó que l’oient troba en el ressò de la música que ha 

callat.”1786 

 

JOSEP LLUÍS PO�S I GALLARZA SOTA LA MIRADA DEL DEIXEBLE 
 
Joan Alcover perfilà un dibuix d’homenatge a Josep Lluís Pons i Gallarza¸ l’antic 

mestre que li havia despertat la vocació poètica per les aules de l’Institut Balear. El 

retrat, escrit inicialment en llengua castellana, fou reproduït a les pàgines de La 

Vanguardia el 25 de novembre de 1924 i el 28 del mateix mes a La Almudaina. Aquesta 

conferència va aparèixer en català a L’Almanac de les Lletres el desembre de 1925.  

Joan Alcover explicà que el mestre va venir el 1861 a l’Institut Balear de Palma 

com a catedràtic d’Història i Geografia, procedent de l’Institut de Barcelona, on abans 

havia estat catedràtic de Retòrica. Anotà les impressions de Miquel dels Sants Oliver, 

que implícitament feia seves, car Pons i Gallarza fou el mestre d’ambdós escriptors. 

Respecte de l’obra poètica i assagística de Pons, en la qual predominava l’ús de 

l’expressió poètica en castellà, Alcover assenyalava que, malgrat tot, “Era apòstol 

convençut del català com a llenguatge poètic, però seguí promiscuant, i en les estrofes 

escrites en la nostra llengua resta encara qualque ressabi del primer període, com 

l’extremada cura d’evitar, a voltes incorrectament, els finals aguts.”1787 Tanmateix el 

poeta tenia algunes poesies en llengua catalana escampades d’ací d’allà. Gràcies a 

l’impuls de Joan Alcover, Pons i Gallarza es decidí a publicar-les en un volum, tal com 

assegura a aquest article: 

 
“Sia’m permesa una petita vanaglòria. En Pons no creia mai arribada l’hora de recollir en un 

volum les poesies catalanes, i a instàncies meues consentí a fer-ne l’única edició existent fins ara. 
No la tenc a la vista ni l’he menester, i tal és un dels indicis de superioritat incontestable imposar-

se de manera que el lector citi de memòria els fragments escollits.”1788  
 

Girà l’ullada enrere i atalaià els anys tendres de formació a l’Institut al costat del 

mestre, el temps bell en què, “quasi tota la nostra joventut se congregava al seu entorn.” 

Durant aquells anys juvenils el nostre poeta aprengué del mestre a congregar a mode de 

petites tertúlies personatges afanyats per les lletres i per la cultura, encara que tenien un 

aire social afavorida per la presència de la dona: “A casa seua obrí l’únic saló d’ambient 

                                                 
1786 Ibídem, pàg. 10. 
1787 Joan ALCOVER: OC, pàg. 194. 
1788 Ibídem, pàg. 194. 
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intel·lectual, embellit per la concurrència femenina, on el culte a les lletres s’animava 

amb aires d’honesta mundanitat. Va organitzar i presidir el primer Ateneu.”  Vet aquí 

com Joan Alcover remarca que es deixà influir més per la tendència social i 

comunicativa del mestre que per les disciplines que impartia. En aquest discurs anotà 

que “D’En Pons rebia estímuls i consells”, encara que “No era el mestre que més 

m’influís per les seues orientacions, però sí per la seua sociabilitat”.1789   

 

UN PROJECTE DE MONUMENT EN HOMENATGE A JOAN ALCOVER 
 

 Pels volts de 1920 el nostre poeta vivia entre els llorers que la poesia li havia 

concedit a canvi d’un riu de llàgrimes vessat. A mitjans d’octubre de 1920 la 

Corporació municipal de Palma, empesa per les joves generacions de poetes de la ciutat, 

decidí aixecar un monument a la figura de Joan Alcover com a homenatge a la seva 

obra. La iniciativa sorgí dels seus amics “Gabriel Alomar i Joan Estelrich, els quals 

proposaren d’erigir-li un bust que perpetués la seva memòria. A Miquel Ferrà li plagué 

extraordinàriament la idea de l’homenatge, però no que aquest homenatge cristal·litzés 

en un bust. / Joan Alcover no ho acceptaria digué.”1790 Joan Alcover, assabentat per 

la premsa, s’hi negà en rodó, tal com havia endevinat Miquel Ferrà. Amatent com era, el 

19 d’octubre de 1920 escrigué unes paraules de gratitud al batle de Palma, tot reiterant-

li la seva negativa per motius ètics irrenunciables a la construcció d’aquesta escultura. 

La negativa del poeta fluïa de la seva ploma decidida amb aquest to de fermesa 

contundent: 

 
“Distinguido amigo y señor mío: por el extracto publicado en los periódicos me enteré de la 

acogida que el Ayuntamiento, en una de sus últimas sesiones, dispensó al designio de algunos 
jóvenes que tratan de ofrecer a la ciudad una representación escultórica de mi modesta obra 
poética. 

Quedo profundamente agradecido al honroso testimonio de estimación y simpatía, y mi 
gratitud será todavía mayor si se desiste de llevar a efecto en los términos anunciados, el 
acuerdo. Éste por sí solo, constituye un título de gloria sin necesidad de exteriorizarlo a plena 
luz. 

Escrúpulos irreductibles me impiden prestar conformidad a cualquier tributo de carácter 
monumental y público; y ya que los iniciadores del obsequio y la Corporación Municipal me 
colocan tan por encima de mis merecimientos, espero que completarán su generosidad, 
evitándome el amargo trance de tener que insistir en mi resistencia a consagraciones 

ostentosas.”1791  
 

                                                 
1789 Ibídem, pàg. 195-196. 
1790 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, op. cit., pàg. 600. 
1791 [ARM-JA, 98]. 
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Al cap de poc, el dia 3 de novembre d’aquell mateix any, Miquel Ferrà, des de 

Barcelona, s’apressà a encoratjar Joan Alcover per tal que vencés els escrúpols que li 

impedien fruir de l’homenatge merescut que Mallorca li volia dedicar. Amb bones 

paraules, el deixeble, que admirava el seu mestre part damunt de tot, s’atreví a exhortar-

lo perquè obrís la finestra del seu cor als intel·lectuals mallorquins que, com ell, li 

volien manifestar la seva estima per la profunditat de la seva poesia i pel camí poètic 

que havia trillat per a les futures generacions.  Miquel Ferrà, amb la ploma noucentista a 

la mà, s’encaminà a esbandir els temors que podien capficar l’esperit sensible de Joan 

Alcover i com una dolça carícia li digué: “Esper que l’homenatge que desitjam fer-li 

serà, no solament digne de vostè, sinó prou discret i cordial perquè pugui acceptar-lo 

sense escrúpol. Això, maldament vostè mereixi una glorificació més solemne.”1792 

Domènec Guansé al retrat que féu del poeta, poc temps després de la seva mort, descriu 

com Joan Alcover, davant la creació d’aquest monument, acceptà la proposta de Miquel 

Ferrà amb la condició que en lloc del seu nom figurassin uns versos d’alguns dels seus 

poemes, car ell es negava a veure el seu nom en una plaça pública: 

 
“Quan tot era preparat, Miquel Ferrà va encarregar-se de participar-ho a Joan Alcover. La missió 

era un xic difícil. Alcover, de moment, va negar-se a acceptar l’homenatge. Tan sols quan li 
digueren que ja estava tot llest i li mostraren els plans i els bocets, accedí. Encara, però, volia que 
no hi hagués el seu nom.  

Trieu uns versos deia i poseu-los-hi en lloc del nom. És més elegant.”1793 
   
Però Miquel Ferrà no només s’havia limitat a convèncer Joan Alcover amb el 

diàleg de la seva paraula alada, sinó que també ho féu amb la seva ploma àgil i laboriosa 

des de les pàgines de La Almudaina, on el 7 de novembre de 1920 reivindicà “El 

homenaje a Alcover”. Des d’aquest fòrum defensà la construcció del monument, que es 

plasmaria en una font al·legòrica de la poesia de Joan Alcover, presidida per una figura 

femenina, en representació simbòlica del poema La serra. Ben aviat les paraules sàvies 

de Miquel Ferrà ablaniren l’acritud del poeta, tancat en banda, i aconseguiren que 

afluixàs les cadenes de la seva negativa. Així, encara que al principi s’havia oposat de 

manera enèrgica al monòlit, perquè feia olor de monument a la seva persona, ara podia 

admetre l’escultura com una al·legoria d’un dels seus poemes i com a obsequi per la 

seva obra. El poeta entenia que, igualment com la lletra d’una poesia acompanya la 

melodia d’una sonata, bé una figura al·legòrica d’un dels seus poemes podia 

acompanyar una font pública. Perquè Joan Alcover temia que aquest obsequi, de ser un 
                                                 
1792 [ARM-JA,197]. 
1793 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, op. cit., pàg. 600. 
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tribut a la seva persona, exacerbaria els odis i les enveges dels seus enemics. Així ho 

manifestava el 27 de novembre de 1920 a Miquel Ferrà en un gest cordial i amatent, en 

què el nostre poeta li agraïa les paraules que havia expressat a les pàgines de La 

Almudaina per la defensa d’aquest regal, que entenia com un gest delicat i graciós a la 

seva obra i no a la seva persona, la qual volia preservar de la maledicència: 

 
“Grans mercès pel seu article al·lusiu al projectat obsequi. Està ple de conceptes que no poden 

ésser més enaltidors. Si la cosa arriba a prendre forma, li recoman que se li doni més l’aspecte 
d’un tema escollit entre les meues poesies, que d’un tribut a l’autor. No dubti que si jo consentís 
qualsevol forma d’homenatge que es pogués qualificar de monument, me llevarien la pell. Cal 
prendre totes les precaucions per evitar-ho. Quan vostè me va donar notícia de la idea, jo vaig 
pensar: un músic pot escollir per motiu d’una sonata qualsevol poesia sense llicència de l’autor, i 
el mateix dret hi ha per fer-ne una interpretació escultòrica. Ja no tendria jo aquesta defensa si 
l’al·lusió delicada i graciosa (que això és en realitat) se convertís en quelcom estrident i aparatós. 

No em correspon ni ho podria acceptar.”1794 
 

Malgrat totes aquestes prevencions Joan Alcover “ni així s’escapà de la 

murmuració”, segons apunta Domènec Guansé.  Com ja hem vist més amunt, Mossèn 

Antoni M. Alcover fou un dels que més van atiar el foc contra Joan Alcover i àdhuc 

aprofità l’avinentesa d’aquest projecte d’homenatge per exacerbar una de les diatribes 

més furibundes contra el nostre poeta. Tothom coneixia el dard del canonge i la glòria 

del nostre poeta “feia potser ombra a algú que duia el seu mateix nom segons apunta 

Domènec Guansé. Alcover, però, quan acceptava una cosa, ja no tornava enrera. 

L’actitud dels que malparlaren d’ell l’indignà. No li costà de saber quins eren o qui era 

el que el blasmava.”1795 

El 29 de setembre de 1921 la Diputació Provincial de Balears aprovà dur-lo 

endavant. Ja s’havia perfilat la fesomia de l’escultura al·legòrica i El Día del 30 de 

setembre de 1921 publicava la notícia del projecte, que consistia a “levantar en el jardín 

de la Glorieta una fuente monumental que perpetúe la musa alada del autor de La 

serra.” Els promotors de l’homenatge a l’hora de triar el monument per al poeta havien 

tengut present les paraules que Joan Alcover havia pronunciat a Humanització de l’art, 

en què havia dit: 

 
“Si jo tengués la doble sort d’assistir a la meva immortalitat i em donessin a triar el 

monument, jo diria: que sia un lloc d’habitació humana; si la vida no pot aixoplugar-s’hi, que hi 
habiti la mort; enterreu-hi els meus ossos; i si no ha d’ésser ni temple ni llar, ni fossa, ni redós, 
sinó una de tantes abstraccions en marbre on hi falta fins la calor d’un niu, que a lo manco hi 

                                                 
1794 Carta del 27 de novembre de 1920 de Joan Alcover a Miquel Ferrà. Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, 
pàg. 717. 
1795 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, op. cit., pàg. 600. 
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brolli una font pública, i les veïnes, cap al tard, hi conversin, mentre el doll de l’aigua remoreja 

caient a dins dels càntirs. Voldria, sí, que una mica d’ànima hi habités.”1796 
  

Tal com el poeta havia expressat a Humanització de l’art, la Diputació volgué 

que l’homenatge tengués un caràcter popular, per la qual cosa acordaren obrir unes 

llistes de subscripció, que es feren extensives a tots els ajuntaments de l’illa. La Junta de 

la Diputació féu públic a les pàgines d’El Día un manifest en què demanava la 

col·laboració al poble de Mallorca amb aquestes paraules:  

 
“Los promotores del Homenaje a Juan Alcover solicitan hoy el concurso del pueblo mallorquín 

para testimoniar al egregio poeta la admiración y la simpatía de todos. Al buscar la manera de 
hacerlo en forma digna de él y de Mallorca, acudieron a nuestra memoria unas palabras de su áurea 
conferencia sobre Humanización del arte: ‘Si yo tuviese la doble suerte de ser un hombre ilustre y 
asistir a mi inmortalidad, y me diesen a escoger el monumento, yo diría: que sea un lugar de 
habitación humana. Y de no serlo, que brote en él a lo menos una fuente pública, donde al 
atardecer charlen los vecinos mientras el chorro del agua rumorea llenando los cántaros. Quisiera 
sí, que allí habitase un poco de alma.’ 

Ningún tributo a Juan Alcover nos seduce tanto como ofrecerle la realización plástica de su bello 
pensamiento. Ninguna encarnación más delicada de nuestro homenaje que esa fuente alegórica 
coronada por la grácil imagen de su musa, entorno de la cual flote como un halo el espíritu de sus 
versos, en un ambiente de noble dignidad artística. 

Estamos ciertos de que con el más vivo espíritu responderán a este llamamiento las 
Corporaciones oficiales de nuestra tierra, nuestras Sociedades privadas y todos los que estimen el 
nombre del hijo ilustre a quién principalmente debe Mallorca su prestigiosa ciudadanía 

literaria.”1797 
 
Aquest manifest quedà signat pel President de la Diputació i per alguns prohoms 

i polítics de la ciutat, com el batlle de Palma, dos diputats a corts, dos senadors i els 

intel·lectuals Gabriel Alomar, Miquel Ferrà, Josep Ramis d’Ayreflor Sureda, Guillem 

Forteza, Guillem Roca Waring, Joan Estelrich i Elvir Sans. 

El 20 de novembre de 1921, Miquel Ferrà escrivia des de Barcelona a Joan 

Alcover per manifestar-li que endevinava que els organitzadors del seu projectat 

monument no havien captat la idea de senzillesa a què ells dos aspiraven, car un i altre 

refusaven qualsevol tipus d’ostentació. Atesos aquests temors, exhortava el poeta a 

suggerir a les autoritats les seves preferències per la naturalitat i pel gust delicat que es 

plasmava en el projecte d’escultura de Monegal. Era la manera d’evitar que 

encarregassin el projecte a un altre artista, tot pensant que podria acomplir les 

expectatives més ostentoses d’alguns membres de la comissió organitzadora de 

l’homenatge: 

 

                                                 
1796 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, pàg. 229. 
1797 El Día (30 de setembre de 1921). 



 1059 

“Tenc alguna notícia de Mallorca referent a la font al·legòrica projectada en honor de vostè, que 
em fa témer que ens costi una mica la realització de la idea en la forma discreta i pura 
artísticament amb què fou concebuda per nosaltres. Feliçment són molts qui l’han recollida, i si 
la bona voluntat és patrimoni de tots, el bon gust sols ho és d’uns quants. Tenc por que qualsevol 
dia soni la fatídica paraula concurs, amb tot lo que ve darrera. I no crec que, amb concurs ni 
sense, hi hagi ningú a Mallorca capaç de millorar el projecte, que vostè coneix segurament, 
encarregat a En Monegal amb la col·laboració d’En Joan Pons i d’En Guillem Forteza. Sembla 
que hi ha qui el troba massa simple... 
Crec que en aquest punt el seu vot, dit confidencialment a cau d’orella a aquells amics de la 
Comissió que no s’han fet bé càrrec, seria decisiu. 
Potser no m’atreviria a fer-li aquesta indicació, respectant absolutament lo que vostè cregui 
prudent fer, si al meu interès en que el monument sia una cosa bella no s’hi ajuntassin raons de 
delicadesa envers l’escriptor, qui hi posa amb entusiasme el seu treball personal i mereix que se 

li respecti la consciència artística.”1798 
 
Al cap de set dies, el 27 de novembre, Joan Alcover es mostrava totalment 

d’acord amb els principis de Miquel Ferrà, que responien de ple als seus. Confessava 

que, com ell, s’oposava a la idea d’obrir un concurs que pogués atorgar la realització del 

projecte a un altre escultor, car havia estat el gust delicat de Monegal el que, finalment, 

l’havia inclinat a acceptar aquest monument d’homenatge a la seva obra, que en cap 

altre cas no hauria acceptat. Assegurava que havia parlat amb Gabriel Alomar perquè 

amb el seu vot afavorís Monegal i frenàs qualsevol altra possibilitat. El poeta, que 

s’havia tancat en el silenci sobre aquest fet, pregava perquè el projecte que s’havia de 

dur a terme sorgís guiat per la senzillesa, car l’espantava la idea d’un tribut 

monumental. D’altra banda, agraïa la generositat d’aquest homenatge a Miquel Ferrà i 

als altres intel·lectuals que l’havien promogut: 

 
“Tenc notícia del projecte de font al·legòrica; però no l’he vist. En aquest assumpte m’he 

tancat dins el silenci. Estic ple d’agraïment a vostè i a tants que amb tanta generositat han respost 
a la idea; i també pas un poc de pena, pregant a Maria Santíssima que inspiri als organitzadors la 
forma més modesta possible, de manera que almenys puguin defensar-se contra censures 
possibles i sostenir que no es tracta de cap tribut monumental (la paraula m’espanta). 

Del perill que vostè m’indica sols podia parlar-ne amb En Forteza i En Pons (que segurament 
estan conformes amb vostè) i l’Alomar, que en l’aspecte artístic tendrà sens dubte influència dins 
la comissió. He parlat amb l’Alomar. No té cap notícia de que ningú haja iniciat això del 
concurs, que realment seria absurda. Li he pregat no sols que voti si ve el cas, sinó que procuri a 
tota costa que s’accepti el projecte concebut p’En Monegal amb la col·laboració d’En Pons i En 
Forteza, i res de donar-li més promocions ni d’obrir concursos. M’assegura que així ho farà. 

Té vostè moltíssima raó respecte dels motius de delicadesa amb l’escultor. Tant és així que 
aquest punt de partida, l’obra de l’escultor, va ser l’obstacle principal perquè jo des d’un principi 
no prengués la resolució a què em sentia inclinat: oposar-me resoltament a tot homenatge 

perpetuat en la plaça pública.”1799 
 

El 6 de novembre de 1922, la Comissió de monuments de l’Ajuntament de 

Palma decidí dur endavant la construcció del projectat monument d’homenatge a Joan 

                                                 
1798 [ARM-JA, 197]. 
1799 Joan ALCOVER: “Epistolari”, OC, pàg. 722. 
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Alcover en el jardí de la Glorieta de Palma.1800 La Comissió municipal acordà 

encarregar al batle realitzar les gestions necessàries per bastir el monument al poeta. 

Encarregà a un marmolista la construcció de la base de la font al·legòrica sobre la qual 

havia de descansar una escultura de bronze d’Esteve Monegal. La font al·legòrica fou 

dissenyada per l’arquitecte Guillem Forteza Pinya, que llavors era regidor de 

l’Ajuntament de Palma. El marbre sobre el qual s’erigia l’escultura al·legòrica La serra 

fou regalat per Manuel Salas. A partir de llavors s’obrí la subscripció, que durà prop 

d’un any, per pagar el monument dedicat a Joan Alcover.  

Els plànols inicials del monument ja estaven enllestits l’any 1922, encara en vida 

del poeta; però, l’arribada de la dictadura de Primo de Rivera retardà l’execució del 

projecte.  A més a més, durant aquest compàs d’espera, per motius de salut Monegal 

hagué de cedir la seva tasca a Casanoves per acabar l’escultura, segons explicà 

Domènec Guansé:  

 
                                                 
1800 Alexandre Rosselló, que llavors era  diputat a Corts per Mallorca, el dia 6 d’octubre d’aquell any  
també s’adherí a l’homenatge de Joan Alcover. I el 18 de novembre de 1921 El Día publicà la primera 
llista de subscriptors a l’homenatge de Joan Alcover, encapçalada pel President de la Diputació i els 
intel·lectuals que havien signat el manifest i d’altres. També contribuïren amb una quota algunes 
institucions, com el Col·legi de Procuradors, l’Escola Professional de Comerç de Palma, el Col·legi 
d’Advocats, així com el banquer Joan March i Ordines i diversos ajuntaments d’arreu de l’illa de Mallorca 
(Manacor, Inca, Andratx...), el Centre Maurista, Associació de la Premsa, Societat Mallorquina Protectora 
d’Animals i Plantes, la Cambra de Comerç, Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, Societat de 
Tramvies Elèctrics, Unió Protectora Mercantil, Foment Agrícola de Mallorca, Reial Club de Regates, 
Assistència Palmesana, l’Orfeó Mallorquí, la Societat Arqueològica Lul·liana... Així dia 6 d’abril de 1922 
ja havien recaptat un total de 6.643’55 pessetes.  Vegeu El Día  (18 de novembre de 1921). 
   Segons la informació que va aparèixer el dia 2 de desembre de 1921 al periòdic El Día, s’assabenta al 
públic lector que la Diputació Provincial de Girona, en la seva darrera sessió, aprovà la proposta d’adhesió 
a l’homenatge a Joan Alcover, que Josep Pla i altres diputats havien presentat. El comunicat que anava 
firmat per R. Noguer i Cornet, Miquel Roger, Josep Pla, Isidre Ruiz, Alberto de Quintana i León, deia el 
següent: 
   “Los Diputados que suscriben enterados de que la Excelentísima Diputación de Palma de Mallorca ha 
acordado rendir homenaje al insigne poeta Juan Alcover y Maspons, y de que el homenaje se ciñe a los 
límites de la isla dorada; atendiendo a que por muy intensa que sea la manifestación administrativa no 
resultará proporcionada a la magnitud del talento homenajeado, se honran en proponer: 
    Que la Excelentísima Diputación se adhiera entusiastamente a la iniciativa de la Excelentísima 
Diputación de Palma, y que, movida por el deseo de que sea toda Cataluña la que rinda tributo de 
admiración al citado poeta, se haga todo lo necesario para llegar a tal consecución.” (Vegeu El Día  del 2 
de desembre de 1921).  
    Poc temps després, aquesta idea de bastir un monument al poeta passà a mans de la Comissió municipal 
de monuments. El 8  novembre de 1922 El Día duia la notícia que  Mallorca volia festejar el seu poeta. 
“Anteayer por la tarde se reunió la Comisión Municipal de monumentos y entre los asuntos de que se trató 
figura la construcción del monumento que se proyecta emplazar en el jardín de la Glorieta, y en cuya 
erección consiste el homenaje que Mallorca dedica a su egregio Poeta don Juan Alcover. 
    Acordó la Comisión encargar al Alcalde que prosiga los trabajos encaminados a que sea cuanto antes un 
hecho la realización del homenaje o sea la construcción del Monumento.” 
    La Comissió acordà encarregar a un marmolista la base de la font al·legòrica sobre la qual havia de 
descansar l’escultura de Monegal. El marbre fou regalat per un tal Manuel Salas. Per aquest motiu s’havia 
obert una subscripció, que durà prop d’un any per pagar el monument dedicat a Joan Alcover. Per aquells 
dies ja s’havien recaptat un total de 8.979’55 pessetes.  (Vegeu El Día del 8 novembre de 1922). 
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“Per motius de salut, Monegal no pogué acabar el seu treball. L’encarregaren aleshores a 
Casanoves. A Casanoves li va plaure el bocet de Monegal i l’acceptà. L’interpretà, però, com és 
natural, a la seva manera. I així sorgí aquella noia de l’ocell, de formes tan harmonioses i tan 

catalanes, bell símbol, realment, de la poesia d’Alcover!”1801 
 

Segons la revista La �ostra Terra, de setembre de 1928, “La figureta de bronze 

que culmina la font, coronant-la amb la personificació simbòlica de La Serra, d’una 

gràcia impecable, honora els escultors catalans Srs. Monegal i Casanovas, autors de la 

mateixa. La base que sustenta la figura, dirigida per Guillem Forteza i executada en 

pedra de Solleric pels escultors mallorquins Srs. Rosselló i Grauxes, no pot ésser més 

senzilla i de línies més geomètriques, d’un encert admirable per no interrompre la figura 

que es mira dins el petit estany, voltat de plantes i de verdor.”1802  

 Però, encara que tot estàs encaminat per aixecar el monument en honor a Joan 

Alcover, aquest no assistí a la seva immortalitat, perquè el procés seguí el seu curs amb 

passes lentes i la font amb l’escultura d’Esteve Monegal no quedà enllestida ni ubicada 

a la Glorieta de la Reina fins al 1928. 

 
  Però Joan Alcover no sols va rebre un sentit homenatge per la seva obra 

poètica, sinó que entorn de 1924 els companys de l’Audiència de Palma n’hi van retre 

un altre no menys sentit per la seva tasca de funcionari, que exercia cada dia amb 

puntualitat metòdica i amb gran diligència i responsabilitat en l’exercici dels càrrecs de 

Relator i de Magistrat.  I, malgrat que Joan Alcover a El voltor de Miramar hagués 

expressat que la feina diària del buròcrata li impedia estendre les ales de poeta pels 

amples horitzons de l’art, a l’hora del comiat assegurà que aquesta felicitació dels 

companys de l’Audiència havia estat la que més l’havia complagut i la que acceptava 

amb més sincera gratitud. Domènec Guansé en les notes biogràfiques que esmerçà sobre 

Joan Alcover recollí els sentiments emotius que colmaren de satisfacció el vell poeta, 

que en aquest moment es retirava de la vida de buròcrata: 

 
“Cal esmentar, també, la felicitació que dels seus companys d’Audiència rebé Joan Alcover, 

amb motiu d’aquest homenatge popular. No el felicitaren com a poeta. El felicitaren per la 
puntualitat i per la rectitud amb què complia amb el seu càrrec de relator. 
És digué Joan Alcover, de totes les felicitacions que he rebut en la meva vida, la que 

més m’ha complagut. 
És, potser també, la que més esforços li costà de guanyar. El seu treball de buròcrata no li 

havia d’ésser, ni de molt, tan agradable com els seus esplais de poeta. Tanmateix, temperament 
antibohemi per excel·lència, en lloc de menysprear-lo, l’ennoblia, posant-hi tota la seva clara 
intel·ligència. Tanta bona fe hi posava, que fins el molestava que els jutges li donessin raonades 
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1802 La �ostra Terra (setembre de 1928). 
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les sentències. Els jutges, generalment, respectaven el seu desig, i era ell qui les raonava. Quan 
no era així, ell, almenys, introduïa alguna modificació al raonament. 

No vol dir això que fos un buròcrata per vocació.”1803 
 

 
 PRÒLEG A LAS BRUJAS 
 
  Vers el 1922 Joan Alcover va escriure un pròleg per acompanyar la novel·la de 

costums valencians de Daniel Martínez Ferrando, titulada Las brujas, que sortí 

publicada a Barcelona el 1923 a l’editorial Cervantes. Aquest pròleg responia a la 

petició que Daniel Martínez Ferrando havia fet a Joan Alcover quan el 1921 s’instal·là a 

Mallorca com a catedràtic de llengua anglesa a l’Escola de Comerç. Assistent habitual 

de les tertúlies literàries que els diumenges capvespre Joan Alcover oferia a casa seva, 

tot ocupant el buit que havien deixat els amics poetes desapareguts segons evoca Joan 

Alcover en aquest pròleg l’autor de Las brujas li hauria demanat unes paraules per 

figurar al capdavant d’aquesta novel·la de costums valencians a mode d’apadrinament 

literari. Es tractava d’un pròleg fet més per compromís que per delit, segons es desprèn 

de les paraules subtils de Joan Alcover:  

 
“Me honra y me halaga con el deseo de que mi nombre figure al frente de su narración 

novelesca Las brujas. Lo escribo aquí, no como fiador, que no lo necesita, sino por el solo gusto 

de acompañarle.”1804 
 

Joan Alcover situava l’autor de Las brujas com a membre d’una família 

d’escriptors que havien contribuït al nexe d’unió entre els pobles de Catalunya, 

València i Mallorca, impulsats per l’esperit catalanesc, sota la cúpula blava de la 

Mediterrània, tot evocant uns versos de L’Espurna. El prologuista al·ludia sense menció 

explícita la figura del seu germà Jesús Ernest, destacat contista i narrador de la seva 

època per les narracions Les llunyanies suggestives (1918), El farsant i l’enamorada 

(1919) i Vida d’infant (1921), a les quals més tard seguirien Històries i fantasies (1924) 

i Primavera inquieta (1926). Als ulls de Joan Alcover aquests escriptors es 

manifestaven allunyats de la política i de les modes literàries, però la seva ploma 

traspuava l’ànima de Llull i el verb d’Ausiàs March.   

D’ençà que en plena joventut, el 1911, Daniel Martínez Ferrando havia publicat 

La cançó de l’isolat, Joan Alcover havia seguit les traces líriques d’aquest poeta 

                                                 
1803 Domènec GUANSÉ: “Joan Alcover”, op. cit., pàg. 601-602. 
1804 Joan ALCOVER: “Prólogo” a  Las brujas: �ovela de costumbres valencianas (Barcelona: Cervantes, 
1923), pàg. X. 
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valencià, que el 1915 donà a conèixer el segon volum de poesia amb el nom de Vora la 

mar del �ord i el 1916 tragué a la llum Visions de l’Horta. D’aquest darrer el 

prologuista destacava el predomini de “la sensibilidad sobre el ingenio” i la intensa 

emoció que transmetia al lector.  

Joan Alcover, després de referir-se als orígens de l’autor i a la seva coneixença, 

es proposava comentar el llibre tot assenyalant com en altres ocasions que no tenia 

prou formació per jutjar un novel·lista. Justificava aquesta manca de criteri perquè ja 

tenia una certa edat i vivia un moment en què encara brillaven les veus dels grans 

novel·listes del segle XIX (Galdós, Valera, Clarín, Oller...) enmig de la creixent 

publicació de novel·les d’autors novells que ell, com a lector més aviat de poesia, no 

podia abastar: 

 
“Pero ahora se me depara muy de tarde en tarde la ocasión de leer novelas, y además la 

abundancia creciente y abrumadora de las que van saliendo, me ha producido, lo confieso, una 
cierta inapetencia. Por esto, no tengo de la actualidad conocimiento bastante para discernir el 

puesto que en ella corresponde a un autor novel.”1805 
 
Malgrat aquestes prevencions, Joan Alcover es permetia afirmar les bones 

qualitats literàries que es desprenien de Las brujas, tot revelant el talent del novel·lista. 

La novel·la afirmava Joan Alcover seguia un poc l’estil dels drames rurals de 

Blasco Ibáñez, no amb voluntat de còpia, sinó perquè Daniel Martínez partia d’un 

mateix escenari rural i d’uns personatges que es mostraven condicionats per aquest 

ambient. Situada en l’horta de València, així l’acció i els personatges es desenvolupaven 

amb la mateixa virulència que podem trobar en les obres de l’autor de La barraca. 

Assegura Joan Alcover que Martínez Ferrando per traçar el seu quadre novel·lístic 

s’inspira en la realitat viscuda, en l’observació directa de la realitat que pren força en 

cadascuna de les notes vigoroses d’aquesta novel·la: “Sólo esta personal experiencia 

comunica el secreto de la evocación ràpida y exacta.”1806 El títol de Las brujas s’avé 

anota Joan Alcover a la trama argumental, atès que retrata la injustícia que pateixen 

les dues protagonistes d’aquesta novel·la rural, víctimes dels maleficis i de tots els 

infortunis de què les acusa la multitud. Com en una pintura d’aiguaforts en aquest 

drama brillen els conflictes humans i les passions de l’home, sovint arrossegat per la 

maldat i la injustícia. Joan Alcover assenyala que, malgrat això, la novel·la no és 

pessimista, sinó que el pessimisme que s’hi reflecteix “consiste en la negrura 

                                                 
1805 Ibídem, pàg. XI. 
1806 Ibídem, pàg. XII. 
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sistematizada, no en la interpretación leal i franca de la vida, que pone de relieve así los 

fermentos de ponzoña como los gérmenes de bondad que hay en el fondo de la 

condición humana.”  Joan Alcover, emportat per un cert moralisme, culmina el seu breu 

comentari tot afirmant que no en trauríem res de tancar els ulls davant la barbàrie 

humana, ans al contrari creia que és “generoso y noble suscitar el vituperio de las 

conciencias contra el desenfreno de los malos instintos.”1807  

 

 PSICOLOGIA DE LA POESIA LÍRICA 
 

A mesura que s’endinsava en la terra fonda dels anys, Joan Alcover esdevenia 

més fràgil i més solitari. Poc amic de mostrar les seves ferides i de concedir cap 

entrevista, l’1 de desembre de 1924, en contra del seu costum, va respondre a una 

enquesta sobre Psicologia de la poesia lírica, una mena de reflexió en veu alta, on el 

poeta confessà alguns aspectes interns del seu quefer poètic.  

 La poeta danesa Rosali Jacobsen, presidenta de l’Associació mundial de Poetes, 

des de Mònaco, on residia, impulsà una Enquesta sobre la Psicologia de la Poesia 

lírica. Per mitjà d’Alfons Maseras, delegat català d’aquesta associació, Rosali Jacobsen 

va trametre la seva enquesta a La Revista perquè els poetes catalans la poguessin 

respondre. La Revista es feia responsable d’enviar-les a la presidenta i de ser-ne el 

fòrum difusor. Fou així que el setembre de 1924 Rosali Jacobsen publicava a les 

pàgines de La Revista un article que contenia els fonaments teòrics de la seva enquesta.  

L’avinentesa del Primer Congrés de l’Associació mundial de Poetes, que havia 

de reunir-se a Mònaco o Londres la primavera de 1925, impulsà l’escriptora danesa a 

posar en marxa les bases d’aquest congrés a partir de les respostes de cada poeta sobre 

la gènesi creativa. La presidenta formulava tres preguntes, cadascuna de les quals anava 

acompanyada d’una reflexió prèvia, il·lustrativa dels temes que plantejava. De manera 

que el seu discurs s’estructurava en una petita introducció i tres parts ben delimitades 

que contenien cadascuna de les preguntes amb les reflexions aclaridores de l’autora. 

Jacobsen pretenia unir les diverses opinions dels poetes d’arreu del món per 

mostrar que, malgrat la diferència de llengües, de països i de tendències, els mecanismes 

de la creació artística operen de manera semblant en l’esperit dels poetes. Més enllà de 

la vanitat i de l’oratòria que predominaven en els congressos de poesia, la presidenta 

pretenia formular una tesi sobre els ressorts psicològics que actuen en la creació 
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artística, a partir de la confessió íntima de cadascun dels creadors lírics. Rosali 

Jacobsen, que creia en la sinceritat com a premissa de la creació artística, partia dels 

versos d’Henrik Ibsen que deien: “Fer poesia és sotmetre’s un mateix a judici, com en el 

dia suprem davant del Senyor.”1808 La poeta danesa, que havia estudiat el temperament 

humà i poètic d’Ibsen a l’assaig Ibsen, poeta líric, considerava que, malgrat que aquesta 

sentència tenia un caràcter massa ètic i sever per assolir una llei poètica universal, 

reflectia fins a quin punt la creació poètica traspua l’esperit humà. Amb aquesta 

enquesta l’autora intentava “penetrar dins d’aquest esperit poètic, aixecar el vel que 

separa el que és conscient del que és inconscient en les millors creacions i sondejar les 

condicions més favorables a la producció de les obres d’art poètic.”1809 I amb la voluntat 

de trobar en cada poeta la resposta individual dels mecanismes responsables de la seva 

creació, exposà la que seria la primera pregunta de l’enquesta, que deia així:  

 
“La concepció i la idea clara, fortament construïdes, són primordials en les vostres creacions més 
inspirades?  O bé, heu estat sol·licitats primer per la imatge, la visió, la melodia, o el ritme del 
vers?  I encara: la concepció, la visió i el ritme, us han vingut junts i d’un sol cop?”1810 

 

Rosali Jacobsen advertia que la segona pregunta que adreçava als poetes tenia un 

caire menys artístic, però més humà, atès que se centrava en les motivacions que 

impulsaven el poeta a cantar. L’autora de l’enquesta formulava la segona pregunta 

enfocada a esbrinar si la poesia es fonamentava en el dolor o en el goig. I ho feia a partir 

de les paraules de Walt Whitman, que entenia que la poesia il·luminava els moments 

foscos de la nostra vida, de Zeno Aristobolus, poeta grec que creia que el dolor i la 

desesperació de l’home ofeguen la inspiració poètica, i de Heine, que afirmava que dels 

seus grans dolors treia petites cançons immortals. A partir d’aquests principis, adreçava 

la segona pregunta als poetes:  

 
“Heu estat amb preferència inspirat per les fases venturoses o doloroses de la vostra vida? Dit 

filosòficament: la vostra art té un fons positiu o negatiu?”1811 
 

Aquesta dissertació sobre la psicologia lírica, que intervé a l’hora de la creació 

estètica, portava Rosali Jacobsen a afirmar “que l’home, l’ésser humà, és, dins la natura 

viva i morta, l’única criatura que aspira a quelcom que està fora dels límits del seu ésser, 

                                                 
1808 Rosali JACOBSEN: “Enquesta sobre la Psicologia de la Poesia Lírica”, La Revista, CCXV-CCXVI 
(Setembre I-XVI, 1924), pàg. 123-125. 
1809 Ibídem, pàg. 123. 
1810 Ibídem, pàg. 124. 
1811 Ibídem. 
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a devenir ço que no és, a tenir ço que no posseeix, a sol·licitar i deixar-se temptar per ço 

que no pot assolir.”1812  

Després d’un llarg recorregut pel món de la poesia, Jacobsen assenyalava haver 

descobert les incoherències entre la vida i l’obra d’alguns poetes, atès que aquests en els 

seus cants havien cantat el que no eren i havien donat una imatge falsa de si mateixos. I 

la poesia se n’havia venjat tot convertint-los en grans artistes. La poeta danesa arribava 

a la conclusió que “la vida és més forta que la Poesia que és la seva imatge. La 

literatura és, en un cert sentit, un paràsit de la vida.”1813 Amb aquesta reflexió Jacobsen 

traçava la tercera i última pregunta per als poetes que gentilment volguessin contestar 

aquest qüestionari: 

 
“La vostra natura i la vostra individualitat, veritables i humanes, parlen en les vostres 

creacions més inspirades? O bé, pel contrari, cedeixen justament el lloc a les vostres 
inspiracions, a ço que us manca, per tal que no les haveu pogut assolir? En les vostres 
composicions, expresseu l’home o el vostre ideal artístic?”1814 
 
La presidenta de l’Associació mundial de Poetes tancava en un epíleg la 

presentació d’aquesta enquesta, en la qual convidava el poetes a confessar els secrets de 

llur geni. I, tot reprenent les paraules d’Ibsen sobre el poeta i la poesia, assegurava que 

si no es presentaven “per ésser judicats davant d’ells mateixos, s’hi presentaran, 

almenys, davant de llur musa.”1815 

A la primera pregunta de si escrivia emportat per la concepció d’una idea clara i 

precisa o si, pel contrari, era el ritme del vers, la visió d’una imatge o el so d’una 

melodia que guiaven la seva ploma, Joan Alcover contestà amb gran saviesa que és 

difícil explorar “els fenòmens del món interior” de manera que hom pugui saber “el 

procés de la gènesi poètica” que s’obra en cada home. Evocava la dita popular que 

afirma que “Cada home és un món. I amb més motiu si l’home és un poeta.” Era la 

manera d’expressar que cada home és singular, que cada u, amb la seva idiosincràcia 

personal, respon i actua de manera única davant els reptes de la vida i davant els 

impulsos de la creació artística. Entenia que en l’acte de creació hi havia un fons de 

misteri, de màgia, que s’escapa al control de la mà creadora. Perquè el poeta assegurava 

com ja havia manifestat a Humanització de l’art que “l’art té les arrels en la 

inconsciència, i d’aquí ve l’auriola de misteri sagrat que el posa per damunt de totes les 
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humanes disciplines.”1816 Els mecanismes de la creació, que la poeta danesa pretenia 

descobrir, són al bon entendre de Joan Alcover indesxifrables, perquè s’escapen a la raó 

i en cada cas obren de manera diferent: “Els procediments, els mètodes, els secrets de 

laboratoris, són inclassificables. En cada cas varien, fora d’unes poques regles a l’abast 

dels alumnes de retòrica.”1817 El nostre poeta entenia que la poesia viu de tots els 

aspectes que la vida li ofereix: unes vegades és el pensament filosòfic, d’altres l’emoció 

i els sentiments, o la impressió rebuda per una imatge. Tots són elements “despertadors 

i predominants”, que contribueixen a posar en marxa el misteri sagrat de la creació. La 

poesia es nodreix de tots aquests elements, que es presenten entrelligats uns amb els 

altres de forma invisible, “però en l’essència de la poesia hi ha quelcom inefable que 

s’escapa a l’anàlisi del propi creador.” Afirmava que el poeta gairebé no s’adona 

d’aquests instants màgics que, emportat per l’efervescència creadora, “li dicten les 

millors estrofes.” 1818 

Joan Alcover entenia que la idea clara i precisa, com a esquema inicial de la 

creació, només podia tenir cabuda en el gènere del teatre, però que en el camp del 

lirisme el dibuix previ no era necessari. El nostre poeta entenia que la idea sols és el 

combustible que sosté la poesia, la flama poètica; però comprenia que la idea no és 

l’essencial poètic. Encara que la idea en principi sembli “l’únic objecte de la 

composició”, és sols el mitjà simbòlic que dóna cos a una emoció o a un pensament. 

Assegurava que “hi ha moments que la concepció, la visió i el ritme vénen junts i d’un 

sol cop”, tot responent la pregunta de Rosali Jacobsen. Però aquests moments de 

frenesia creativa són tan rars que cal “aprofitar-ne d’altres i, per això provocar la 

inspiració.”1819 Convençut que el poeta havia d’ajudar-se de les dots d’artista que 

posseeix, afirmava ben contundent que, “si la musa no ens visita, l’activitat artística és 

un medi de sortir-li a camí.”1820 Joan Alcover no creia en la inspiració poètica per ella 

sola, sinó que creia en la disciplina, en l’esforç i en la voluntat del poeta per fer camí en 

el vast terreny de la poesia. Només d’aquesta manera el fruit de la poesia va madurant 

de manera lenta, natural i espontània fins assolir la plenitud de la seva faisó. 

                                                 
1816 Joan ALCOVER: Psicologia de la poesia lírica (En resposta a una enquesta), feta l’1 de desembre de 
1925, OC, pàg. 335. 
1817 Ibídem, pàg. 335. 
1818 Ibídem. 
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A la segona pregunta, que pretenia descobrir si el poeta tenia preferència per la 

ventura o pel dolor com a font d’inspiració poètica, Joan Alcover respongué que tant la 

ventura com la desventura, tant els sentiments de joia com els de dolor tenen la mateixa 

categoria com a matèria de la creació. Però, atesa la seva experiència dolorosa, 

assegurava que en la vida predominava el sentiment de dolor per damunt el de goig i la 

poesia, que s’hi emmirallava, necessàriament s’havia de  tenyir d’aquests clarobscurs. 

Conscient que bona part de la seva poesia havia reflectit l’amarg privilegi que li havia 

tocat viure, assegurava: “Jo no tinc preferència pel dolor com a font d’inspiració; és el 

dolor que ha tingut preferència per mi. Aquest amarg privilegi s’ha de conèixer per 

força en bona part de les meves expansions líriques.”1821 Assegurava que no havia creat 

una poesia subordinada a l’ideal estètic, al marge de la seva experiència vital, sinó que 

en cadascuna d’aquestes expansions líriques el poeta sempre havia estat al servei de 

l’home. Joan Alcover confessava que aquesta poesia havia sorgit com un “espontani 

tribut de dol i d’enyorança”, empesa pel desig “d’ésser piadosament acompanyat en la 

memòria dels absents.”1822 

A la tercera pregunta formulada per Jacobsen sobre si el poeta a l’hora de la 

creació havia estat sincer, si s’havia mostrat tal com era o si, més aviat, havia reflectit 

les aspiracions que li mancaven; si havia deixat traspuar l’home que glatia en el seu 

interior o si, pel contrari, només havia reflectit un ideal estètic, Joan Alcover respongué 

que no li preocupaven gaire les seves mancances, que si pogués esmenaria la seva 

“humil persona” i que ell era com la majoria dels homes. Considerava que plasmar una 

imatge diferent a la del propi ésser, que idealitzar o falsificar la condició humana era 

més pròpia de les composicions teatrals, però “mai de la lírica.” Perquè entenia que la 

poesia exigeix un alt grau de sinceritat que no s’avé amb cap d’aquestes 

transformacions o idealitzacions. Conscient de les limitacions que com a ésser humà 

tenia, confessà: “Jo aspir a revelar-me tal com som, no tal com voldria ésser.” I, en 

aquest sentit, assegurava que, per manifestar-se tal com era, en les seves creacions 

artístiques més d’una vegada havia usat el vers com a mesura disciplinant, àdhuc per 

acusar-se de les “pròpies flaqueses.”  Vet aquí com Joan Alcover es considerà poeta en 

tant que home i fou un home que, malgrat la seva dissort, sublimà el seu dolor personal i 

sabé convertir-lo en bellesa excelsa.  
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Les respostes de Joan Alcover a l’Enquesta sobre la Psicologia de la Poesia 

lírica van aparèixer publicades l’1 de desembre de 1924 a les pàgines de La Revista, 

juntament amb les respostes dels poetes Josep Sebastià Pons, Guerau de Liost, Josep 

Lleonart i Josep M. Millàs-Raurell. 

  
 D’altra banda, Joan Alcover continuà reflexionant sobre la poesia i la gènesi 

poètica amb altres escriptors, ja fos per carta, ja fos a casa seva en les tertúlies literàries, 

perquè la poesia era quelcom que sentia de manera profunda i que sempre 

l’acompanyava al llarg del camí per la vida. Així, un temps més tard, l’1 de setembre de 

1925, Joan Alcover tornà a expressar la seva visió sobre la poesia i l’acte de creació 

poètica a Joan Arús amb motiu de la publicació de �otes sobre creació poètica, que 

aquest autor acabava de treure a la llum. Joan Alcover assegurava, en aquesta carta, que 

havia llegit amb fruïció aquest “estudi lluminós, ric de substància doctrinal i avalorat 

per l’experiència íntima del poeta.”1823 Joan Arús, que admirava el nostre poeta i el tenia 

en tan gran estima, a �otes sobre creació poètica el considerà entre els catalans com el 

poeta ideal, perquè l’endevinava “situat en un punt equidistant del realisme i de 

l’idealisme, del sentiment i de la reflexió, que formen la substància de la poesia 

lírica.”1824 

En la lectura d’aquestes notes Joan Alcover trobava plasmada bona part de la seva 

concepció artística, que s’avenia amb el pensament estètic de Joan Arús, segons es 

desprèn de les paraules que li expressà en aquesta carta de l’1 de setembre de 1925: 

 
“Abunden [en les vostres �otes sobre creació poètica] els conceptes que jo suscriuria, per 

exemple: la poesia és el ‘producte del contacte del poeta amb la vida’; ‘La vida modela el poeta, i 
el poeta torna a crear la vida a través de la seva obra’; ‘La sinceritat i l’espontaneïtat són dues 
qualitats distintes i en certa manera contràries’, etc. [...] 

La poesia és per tot, i la qualitat del poeta consisteix en sentir-la més intensament que els altres i 
en el do de comunicar-la. El poeta no representa una especialitat sinó una superació, no un nou 
sentit, sinó una major acuitat dels sentits comuns a tots els homes. 

Anc que la poesia és una essència indefinible, els treballs d’exploració fets amb l’amor i 
coneixement de la matèria que vós demostreu, atreuen els devots, aclareixen les lleis fonamentals i 
són d’un interès tan estimulant com els viatges a les regions polars, per més que sapiguem que mai 
[no] arribarem al pol. 

Grans mercès pel lloc tan honrós que m’adjudiqueu entre els poetes. Venint d’un pensador com 

vós, aquest judici és d’un preu inestimable pel vostre amic devotíssim.”1825 
 

                                                 
1823 Carta de Joan Alcover a Joan Arús, inclosa dins Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., 
pàg. 150-151. 
1824 Citat per Miquel Gayà a la carta que Joan Alcover envià a Joan Arús, inclosa dins Contribució a 
l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 150-151, nota 2. 
1825 Carta de Joan Alcover a Joan Arús, inclosa dins Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., 
pàg. 150-151. 
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 La idea que “la poesia és el producte del contacte del poeta amb la vida” és una 

contant que Joan Alcover havia anat assenyalant al llarg de les reflexions que esmerçà a 

Humanització de l’art, a Reacció literària, a L’art segons Tolstoi i a Psicologia de la 

poesia lírica. A Humanització de l’art ja havia propugnat la idea que l’Art es fonamenta 

en la vida real dels homes i l’art construït totalment deslligat de la vida dels homes és un 

art buit, perquè la missió de l’art segons Joan Alcover és aportar una mica de llum 

consoladora en totes i en cadascuna de les hores de la vida pràctica i ordinària dels 

homes. En el pròleg de Cap al tard Joan Alcover confessà que, davant la proliferació 

d’una poesia freda i marmòria, deslligada de la vida humana, ell s’acontentava amb 

esser home i de cap manera volia convertir-se en un poeta eixut d’emocions i buit de 

sentiments. Joan Alcover, que nombroses vegades defensà la sinceritat en l’art, 

assenyalà que en bé d’aquesta sinceritat artística calia refrenar l’expressió dels 

sentiments, calia fermar la rauxa d’una mà excessivament impetuosa i espontània que 

podia desvirtuar la sinceritat mateixa que esgrimia.   

D’altra banda, Joan Alcover que solia concebre la poesia en qualsevol 

moment en què es trobàs, ja fos en el despatx de la relatoria, de camí a l’Audiència de 

Palma, mentre es passejava pel Born o per la murada, ja fos contemplant el paisatge o 

una obra de teatre, havia d’avenir-se amb la idea d’Arús per qui la poesia es troba 

pertot arreu i veia la virtut del poeta com la capacitat de sentir-la i de saber-la comunicar 

de forma més intensa que els altres humans.   

 

ELS DARRERS PARLAMENTS DE JOAN ALCOVER: HOMENATGES A 

MARIAN AGUILÓ I A SANTIAGO RUSIÑOL (1925) 

  
Encara el 25 març de 1925, El Día donava com a notícia que la nit anterior Joan 

Alcover havia fet una lectura de poesies. La lectura va tenir lloc el dia 24 de març de 

1925, en el saló d’actes de l’Associació per la Cultura de Mallorca, després de ser 

ajornada durant tres dies perquè Joan Alcover estava malalt. A les 7 del capvespre 

d’aquest dia totes les butaques van ser ocupades per una distingida munió de persones 

àvides d’assaborir les melodies excelses de la poètica de Joan Alcover, que eren 

realçades per les dots declamatòries del poeta. Així, mentre al carrer feia molt de fred i 

plovia a bots i barrals, el saló es va omplir de gom a gom i Joan Alcover, abans de 

començar l’acte, pronuncià paraules elogioses envers l’Associació que, amb la seva 

tasca, contribuïa a deixondir l’ànima adormida de la societat illenca. I, després 
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d’excusar-se per les males qualitats físiques de la seva veu, començà a llegir alguns dels 

seus poemes davant d’un públic enfervorit, entre els quals hi havia Gabriel Alomar, 

Guillem Colom, Daniel Martínez Ferrando... Aquella nit Joan Alcover llegí amb 

l’esguard encès Les esposalles, Certamen, El foraster a Mallorca, En la badia de 

Pollença, Desolació, Proverbis, Hai-kais, Glosa, Al vencedor de Port-Arthur, �otes de 

Deià, El Rei, La balanguera, Enyorança, Agar i L’Hoste, dedicada a Rubén Darío, la 

qual fou recitada amb una energia i un entusiasme embriagador. En acabar fou molt 

aplaudit pel públic assistent.  

 
Dos mesos més tard, el 24 de maig de 1925, Joan Alcover evocà emocionat la 

figura de Marian Aguiló en la vetllada d’homenatge al patriarca de les lletres catalanes, 

organitzada per l’Associació per la Cultura de Mallorca.1826 Aquella diada se celebrava 

el centenari del seu naixement i per aquest motiu s’inaugurà una làpida commemorativa 

a la casa on nasqué Marià Aguiló, al carrer de les Monges, número 10 de Palma.1827 El 

batle de Palma Alfred Llompart i Julià, Pompeu Fabra i Joan Alcover van pronunciar 

cadascun d’ells un parlament en memòria del poeta romàntic, filòleg i folklorista. 

Amb el discurs titulat Marian Aguiló. Records personals, Joan Alcover bastí un 

homenatge particular al poeta festejat. Arguïa que es proposava parlar de Marian Aguiló 

a partir dels records que estojava en la memòria, perquè, de no ser així, hauria hagut de 

plagiar Miquel dels Sants Oliver, el qual havia traçat el perfil d’Aguiló en diverses 

ocasions. Joan Alcover anà enfilant els records que l’havien unit a la figura del poeta de 

la Renaixença. I, girant la mirada enrere, evocà com en plena joventut va conèixer 

l’obra del poeta “una nit d’hivern a la redacció de la Revista Balear”, en el despatx de 

Jeroni Rosselló, mentre aquest llegia alguns poemes del patriarca que havien 

d’aparèixer a una antologia de poetes mallorquins que preparava. En el perfil d’aquest 

traç assenyalà com, poc temps després, essent un jove estudiant de Dret a Barcelona, 

Marià Aguiló el va acollir a les tertúlies literàries de casa seva, situada al carrer de Casp. 

Evocà l’entusiasme de la seva conversa, la febre que posava en tots els temes 

                                                 
1826 Publicada al bolletí de l’Associació per la Cultura de Mallorca, Quadern extraordinari, III (1925), 
números 22/24, pàg. 252-255 i reproduït a les pàgines del periòdic El Día. La Almudaina també donà 
compte dels actes celebrats el 24 de maig en commemoració del Centenari del naixement de Marià Aguiló, 
que, a més del descobriment de la làpida a la casa on nasqué el poeta de la Renaixença catalana, resseguí la 
veu dels parlaments que hi tengueren lloc. El batle Alfred Llompart i Julià, Pompeu Fabra, Joan Alcover 
van pronunciar un discurs; i els poetes Josep M. de Sagarra, Guillem Colom, Joan Ramis d’Ayreflor, Josep 
M. Tous i Maroto i Maria Antònia Salvà hi llegiren poesies originals i del poeta homenatjat. La festa 
finalitzà amb un parlament d’Emili Darder, president de l’Associació per la Cultura de Mallorca. Vegeu 
Miquel GAYÀ: Contribució a l’Epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 148, nota 4. 
1827 Joan PONS I MARQUÈS: “Nota bibliogràfica”, OC, pàg. 789. 
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“relacionats amb la causa de la literatura regional”, de manera que la cambra del seu 

estudi s’amarava de riquesa poètica i, lliurat a l’admiració dels estudiants que hi anaven 

a fer tertúlia, els despertava l’amor a la llengua i a la poesia. Joan Alcover recordava 

com més d’una vegada Marià Aguiló li va fer l’honor de llegir-li alguna poesia inèdita i 

com la seva melodia omplia aquells instans “de fruïció inoblidable.”  El nostre orador 

aprofità l’avinentesa per afirmar que l’oblit que durant un temps havia embolcallat la 

poesia d’Aguiló “no era tot culpa del noucentisme”; sinó més aviat de la manca 

d’edicions de la seva obra “que facilités la cabal coneixença del poeta.” Assenyalava 

que aquesta mancança ben aviat seria esmenada per la nova edició de la poesia completa 

de Marià Aguiló, que Francesc Matheu “il·lustre patrici, benefactor de les lletres 

catalanes, més amic de la glòria dels altres que de la pròpia” preparava per respondre 

a la demanda de la gent de bon gust. Joan Alcover culminava el panegíric amb una 

valoració estètica de l’obra marianguiloniana: afirmava que, encara que la mètrica 

d’Aguiló era “un poc monòtona i mancada de flexibilitat i d’harmonia” per la pobresa 

de recursos tècnics, el poeta havia sabut excel·lir en moltes composicions, que brillaven 

inspirades per la vigoria de conceptes i per “l’emoció viril”, plasmada “en la diafanitat 

d’una forma gentil i graciosa.”1828  

El 23 de maig Francesc Matheu havia assabentat a Joan Alcover que ja tenia 

enllestida l’edició de les poesies completes de Marian Aguiló. L’editor, que sempre 

mirava per la glòria dels escriptors catalans, li demanava el seu vot per propagar-les 

entre els intel·lectuals mallorquins, així com fer d’enllaç amb l’Ajuntament de Palma 

per mirar d’interessar-los en aquesta publicació, sense altre objectiu que reduir el cost 

de l’edició, ateses les pèrdues que albirava: 

 
... “altra vegada entrem en campanya. Podeu pensar que em refereixo a la publicació de les 

Poesies Completes d’En Marian Aguiló, quals prospectes, que us envio en paquet a part, us 
prego que vullau repartir entre els amics perquè facin la propaganda possible. Si poguésseu 
lograr [sic] que els diaris en parlessin, us ho agrairia molt. 

Suposo difícil intentar res en [l’]Ajuntament, [la] Diputació, &. Però si creieu que pot fer-se 
alguna cosa, ja m’ho direu i seguiré les vostres instruccions. 

És un mal moment, però no l’he triat; o ara o mai. Aixís com l’edició de Mn. Costa va donar 
un sobrant, que ara he dedicat a perdre’s en un tomet popular (dues-centes i pico de planes per 
dues pessetes), ja sé que l’Aguiló ha de donar un dèficit; i això és lo que procuro disminuir en lo 

possible.”1829 
 

                                                 
1828 Joan ALCOVER: “Marian Aguiló. Records personals”, OC, pàg. 201. 
1829 [ARM-JA, 300]. 
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 El 25 de maig de 1925 Joan Alcover va escriure a Francesc Matheu i li 

comunicà que durant les jornades d’homenatge a Marian Aguiló amb motiu del 

centenari, ell, “com era de justícia”,1830 l’havia citat en el seu discurs com hem tengut 

ocasió de veure suara. I el 6 de juny de 1925, Francesc Matheu responia amb 

entusiasme i gratitud a Joan Alcover per les paraules d’elogi que havia tengut envers la 

seva persona com a editor, tot fent-se ressò de la nova edició de la Poesia completa del 

poeta homenatjat. I així li digué: 

 
“Estimat amic: rebí a son temps la vostra del 27 de maig i vaig llegir als mateixos dies els 

discursos en la inauguració de la làpida al mestre Aguiló. Naturalment, el vostre era el més 
interessant, i allí vaig trobar l’anunci de l’edició que preparem i un piropo immerescut que em 

féu tornar vermell. Gràcies per tot, i Déu vos pagui la vostra bondat.”1831 
 
 

Quan l’agost de 1925 l’Ajuntament de Palma volgué oferir un homenatge a 

l’artista modernista Santiago Rusiñol, que havia plasmat el nom de Mallorca en les 

seves teles i l’havia cantada en gran estima a L’illa de la calma, encarregà el perfil 

biogràfic a Joan Alcover, atès el prestigi literari que aleshores gaudia a l’illa. El nostre 

poeta, malgrat sentir-se com un esbaldregat que ho havia perdut tot pel camí, mai no es 

negava a col·laborar en coses de literatura, perquè era un esperó que el vivificava. Així 

acceptà de bon grat la proposta del Consistori. I el 25 d’agost de 1925 perfilà amb gran 

mestria les dots artístiques de Santiago Rusiñol davant l’Ajuntament de Palma en un 

parlament que fou publicat a la premsa local. Aquell dia encès del mes d’agost, Joan 

Alcover, que ja havia complert setanta-un anys i en feia un bon grapat que caminava per 

la vida com un captaire afollat, començà a parlar amb aquell posat amatent i elegant 

―que tan el distingia― tot agraint als prohoms del Consistori el privilegi de poder 

representar la veu literària de Mallorca: “L’Excel·lentíssim Ajuntament de Palma m’ha 

fet l’honor, no sé si d’oblidar-se dels meus anys o bé de recordar-los com un privilegi, 

perquè jo dugui en aquest acte la veu de Mallorca; l’honor és gran i no gaire difícil.” 

1832 

Tanmateix, Joan Alcover assegurà que no pretenia fer una semblança crítica del 

líric, malalt de febre d’ideal, ni del pintor, que havia sabut abocar en les seves teles 

                                                 
1830 Carta de Joan Alcover a Francesc Matheu.  Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, op. cit., pàg. 
146. 
1831 [ARM-JA, 300]. 
1832 Joan ALCOVER: “Parlament oferint l’homenatge que li dedicà l’Ajuntament de Palma (agost de 
1925)”, OC, pàg. 218. 
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l’ànima dels jardins abandonats, ni del novel·lista, que amb finesa humorística havia 

sabut retratar els costums de la burgesia catalana, ni del dramaturg, que amb ploma 

ardida havia maldat per enarborar la bandera de l’art. El nostre poeta, amic d’aquest 

caminant de la terra, d’aquest bohemi que vengué a l’illa “per una hora de flirt” i s’hi 

quedà llarga estona “en místic desposori”, digué que només volia “expressar els vincles 

especials que ens uneixen a l’egregi artista, el sentiment de simpatia i de reconeixença 

que desperta en la nostra illa, gojosa de sentir-se contemplada pel seu esguard somrient, 

i, en un mot, l’ambició de proclamar-lo nostre.”1833  

 Recordà la seva antiga presència a l’illa, que es remuntava trenta-cinc anys 

enrere, i com en un llarg recorregut per Mallorca deixà la seva visió impressionista en 

l’obra L’illa de la calma. Joan Alcover parlava d’aquell pelegrí de galta pàl·lida, de 

riure un poc amarg, que, amb l’esguard il·luminat, es passejava arreu del món. Amb 

aquest perfil de Santiago Rusiñol  rememorà “la imatge típica de l’artista, amb les 

qualitats de naixença i la correspondència de totes les hores de la vida i tots els actes de 

la voluntat a la nadiua vocació que fa de l’artista veritable i complet una simpàtica 

dissonància dins la grisenca monotonia de la societat contemporània.”1834 El nostre 

poeta, que ja feia trenta-cinc anys que havia quedat impressionat per aquell artista total 

que vivia d’art i per a l’art, ara reiterava la seva admiració i el definia com un “artista de 

raça”, una qualitat que es reflectia ―deia Alcover― en qualsevol acte de la seva vida, 

ja fos quan pintava, quan explicava coverbos, quan escrivia, quan bromejava... i en 

qualsevol lloc del món on es trobava. Emportat per l’aurèola de Rusiñol, Joan Alcover 

assenyalà la seva profunda capacitat d’observació, aquella actitud contemplativa que 

defensà a Humanització de l’art, i les seves dots de poeta visionari: 

 
 “Tot ho veu, tot ho recull, tot fa bona presa per la fantasia absorbent. No hi ha cosa petita que li 

passi per alt, ni cosa gran que contempli amb interès estrany a la fal·lera artística, de la qual tots els 

altres egoismes vénen a ser tributaris.” 1835  
 

La vida de Rusiñol era per a Joan Alcover un exemple de vida artística, un model 

que incitava a la emulació per als que aspiraven a viure de l’art, per als artistes 

mallorquins que anhelaven fer de l’art la seva màxima aspiració. Aquesta visió 

idealitzada del nostre poeta envers l’escriptor i poeta català quedà plasmada amb 

aquestes paraules metafòriques que el definien com: “Una corda en vibració contínua 
                                                 
1833 Ibídem, pàg. 218. 
1834 Ibídem, pàg. 218. 
1835 Ibídem, pàg. 218-219. 
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polsada per la passió de l’art.” Aquesta corda sempre en vibració per fer sonar la lira de 

l’art feia dir a Joan Alcover de Rusiñol que no el podia concebre d’altra manera que no 

fos preocupant-se per qualsevol aspecte que no fos l’art; “cosa envejable per a Joan 

Alcover, perquè [entenia que] en aquest món la manera de passar-ho lo menys mal 

possible és la intensa labor de l’esperit, desvetlat per la flama d’un ideal.” 1836 

Encara que Rusiñol era un artista que tenia la vida resolta, no es deixà anorrear 

per la peresa ni per la negligència, ni per la vacil·lació. Ans el contrari, Joan Alcover 

pensava que havia sabut sostreure’s a la seva força destructora i havia sabut extreure 

tota la saba de la vida, tota la força de la seva llibertat i del seu esperit, dels quals sabé 

destil·lar tota la seva expressió en l’essència de l’art, que fructificà en noves branques 

esponeroses:  

 
“En Rusiñol és un independent que no sacrifica per res del món la seva llibertat, i, d’aquesta 

llibertat, sempre en fa ús per afegir noves branques a l’obra exuberant on fructifica, visible per 
tothom, la saba que l’ha de sobreviure. Si és un bohemi per la inadaptació a la vulgar disciplina 
social, no ho és per la indolència; ben al contrari, sap que la vida és curta, i no vol aclucar els ulls 

amb la recança de no haver aprofitat la seua riquesa espiritual.” 1837   
 

Joan Alcover, que sovint s’havia hagut d’espolsar la peresa de les solapes del 

seu gec, perquè sentia que la seva ànima artística s’arnava, admirava aquesta voluntat 

fèrria de Santiago Rusiñol.  Sovint l’esperit abatut de Joan Alcover s’havia aixecat amb 

rebel·lia contra el pes de la indolència que l’aclaparava com un corcó, perquè sabia que 

“la quietud engendra pestilència”, segons hem tengut ocasió d’observar en alguns versos 

dels Proverbis, comentats més amunt. Admirava Rusiñol perquè no havia deixat 

corrompre el seu esperit, inquiet i bellugadís, per l’aigua embassada i l’admirava per la 

seva saviesa, natural i desperta, que tenia la vida real com a font d’inspiració artística, 

car en les seves obres plasmava la vida que havia viscut. Així, amb gran vigoria, 

malgrat la feblesa dels anys, el nostre poeta s’interrogava sobre aquesta capacitat de 

Rusiñol:  “¿I en quina Universitat ha fet el seu aprenentatge? Jo no sé que haja llegit 

gaire en els llibres impresos; però ha viscut, ha llegit en el gran llibre del món, que és la 

millor de les escoles.” 1838   

Joan Alcover elogiava aquesta virtut romàntica, que ell mateix posseïa, i que era 

un ressò de les teories filosòfiques de Ruskin, el qual veia en la natura una font 

d’inesgotable varietat de meravelles, de tons i de matisos. Era aquesta multiplicitat de 
                                                 
1836 Ibídem, pàg. 219. 
1837 Ibídem. 
1838 Ibídem.  
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tons i de matisos que Joan Alcover veia plasmada en l’obra de Rusiñol. Amb l’esperit 

enlluernat, el nostre poeta assenyalà els diversos colors amb què la ploma fèrtil de 

Rusiñol havia abocat sobre el paper o sobre la tela tota l’escampadissa portentosa del 

seu imaginari i com en cadascuna de les seves obres d’art havia tramès la seva 

idiosincràcia personal i la seva ànima catalana: 

 
“Humorista, sentimental, agredolç, líric dels paisatges, deliqüescent de les Oracions i els Jardins 

abandonats, viatger Del Born al Plata, novel·lista, dramaturg... Si per una banda du a les seues 
teles i als seus llibres el tremolor de la nerviositat neo-romàntica, per altra banda és un barceloní de 

rel, caricaturista de les costums de barri en L’Auca del senyor Esteve.” 1839  
 

La veu fervorosa de Joan Alcover, irisada d’encís, maldava per arrodonir el perfil 

d’aquesta “figura d’indiscutible magnitud”, com “una de les poquíssimes d’Espanya que 

tenen aire de família amb aquells autors de genial fertilitat que produeixen a la bona de 

Déu, com per a joc, i no coneixen la llima...”1840 Evocà el traç deliciós amb què el pintor 

poeta havia dibuixat Mallorca a L’illa de la calma, que havia causat algun enuig entre 

els mallorquins en no saber destriar la gràcia inofensiva de la ironia amarga. Mes, per a 

Joan Alcover, el llibre era un obsequi que l’artista, enamorat de la Mallorca pintoresca, 

feia a l’illa i als seus ciutadans: un obsequi que “Lluny d’ésser un agravi és una carícia, i 

si peca de qualque cosa, és d’un excés d’optimisme que es desprèn tant dels elogis com 

de les notes humorístiques.” 1841 De manera que els lectors, que no coneixen la roca 

insular, en llegir L’illa de la calma ―deia Joan Alcover― se senten atrets per aquesta 

Mallorca, que Santiago Rusiñol retrata amb el somriure melancòlic i enamorat. 

Encara el desembre de 1925 Joan Alcover, amb setanta-un anys a l’espatlla, 

encapçalà com a President honorífic el comitè d’honor de l’homenatge a Santiago 

Rusiñol, que s’havia de celebrar a Sitges el 10 de gener de l’any vinent.1842  Entre els 

diversos periòdics que es feren ressò (La Publicitat, La Campana de Gràcia, L’Esquella 

de la Torratxa i La �oche) d’aquest homenatge no esmenten Joan Alcover entre els 

nombrosos assistents, la qual cosa ens fa pensar que el nostre poeta no hi assistí 

                                                 
1839 Ibídem. 
1840 Ibídem, pàg. 219-220. 
1841 Ibídem, pàg. 220. 
1842  Formaven part d’aquesta comissió Oleguer Junyent, president del Cercle Artístic, Pompeu Fabra, 
president de l’Ateneu Barcelonès, Enriuc Borràs, Enric Morera, Josep M. Sagarra, Ramon Casas, Antoni 
López, Gabriel Alomar, Màriues Aguilar, Josep Sebastià Pons, Eduard López Chavarri, Gregorio Martínez 
Sierra i Francesc Camps Margarit, secretari del comitè. Vegeu Margarida CASACUBERTA: Santiago 
Rusiñol: Vida, Literatura i Mite (Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1997), pàg. 584, nota 29. 
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probablement per raons de salut, atès que al cap de poc temps caigué malalt de 

bronquitis aguda, que ben aviat derivà en una broncopneumònia.  

 

LA MORT DE JOAN ALCOVER  
 

Miquel Ferrà, admirador incondicional de la poesia i del talent crític de Joan 

Alcover, li havia demanat un pròleg per encapçalar un dels seus llibres. I, per engrescar-

lo a sortir del seu estat decaigut, li proposà la preparació una nova edició de les seves 

poesies. També Joan Estelrich sembla que li havia proposat aplegar en volum el manyoc 

de la seva prosa, que anà ajornant per peresa i fatiga. Però Joan Alcover, encara que 

havia tastat la glòria de ser un poeta estimat pel seu poble, ja no creia en la seva paraula 

ni en la força de la seva melodia, perquè cada dia se sentia més lluny del món literari de 

l’època. La mort i el temps implacable havien delmat totes les seves branques i el seu 

esperit abatut havia perdut la fe en si mateix i en el seu bon gust poètic que sempre 

l’havia guiat.  

Havia caigut en el llot de la trista vellesa espampolada, sense les tanyades més 

estimades al seu costat i ara es deixava bressolar per les ones estancades de la fatiga i de 

la indolència, car endemés endevinava que les cordes de la seva lira s’havien esgrogueït 

i que la seva música sonava estranya en un món, que avançava per nous camins estètics. 

El 5 de febrer de 1926 Joan Alcover confessava a Miquel Ferrà aquest fort desencís i 

aquest sentiment d’estranyesa i de desconfiança, encara que s’avenia a prologar el seu 

llibre: 

 
 “Estimat amic: acab de rebre la seva lletra del 2. Tendré especial gust en fer el prologuet que 
vostè desitja. No sé si li convé; un temps tenia jo certa confiança en el meu tast, ara em trob a un 
món distint dels que passen per poetes i crítics, som un estantís que podria cantar com don Bartolo 
‘la música del meu temps era altra cosa’. Tot això seria motiu llegítim perquè vostè prescindís de 
mi, però no ho és de cap manera perquè jo li negui la meva companyia, si vostè la vol. I em 
consider molt honrat. 
 Una nova edició dels meus versos, no em decideixo a fer-la per ara. Ja veurem. Abans m’he 
d’ocupar del volum en prosa, que l’Estelrich m'ha demanat fa estona, i per peresa no l’he 
compaginat encara. 
 Vaig rebre el llibre de versos de Ramon Tor. Deixant de banda l’aspecte literari, és un cas 
especialíssim que m’ha impressionat. Algunes paraules del pròleg no deixen lloc a dubte sobre la 

tragèdia íntima  que l’autor deixa entreveure amb una resignada tranquil·litat que sorprèn.”1843 
  

Joan Alcover havia deixat enrere una estela d’amors esfullats pel fossar de Son 

Tril·lo a Palma i el seu pensament volava ardorós d’abraçar els éssers que havia perdut 

pel camí de les Quatre Campanes.  

                                                 
1843 Carta de Joan Alcover a Miquel Ferrà [Arxiu Miquel FERRÀ]. 
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Les fredors gèlides del Nadal de 1925 s’havien apoderat del seu cos afeblit i, a 

poc a poc, quedà atrapat entre les xarxes d’una broncopneumònia. La infecció pulmonar 

començà a estenallar amb virulència l’esperit invencible del poeta, que, entre alenada i 

alenada, maldava per vèncer. Debades s’afanyava Maria D’Haro amb els consells del 

metge per alleugerir la febre que l’assotava. La Balanguera misteriosa anava teixint amb 

subtilesa el vel de la seva mortalla. Tanmateix, Joan Alcover, que duia “l’ànima ferida” 

com un captaire afollat, es deixà seduir per les carícies de la mort, perquè sabia que el 

millor d’ell ja ho tenia, com havia dit a Enyorança. “De la foscor mai explorada 

/pujaven alens d’oratge fred” i feien tremolar la seva existència amenaçada. A prop 

sentia la carícia de l’absent que afalagava el seu cor envellit. Havia arribat l’hora de 

deixar-se emportar per les aigües plàcides d’aquell riu que el separava en ombrívola 

solitud dels seus morts més estimats. Havia arribat l’hora de la mort temuda, que es 

nimbava tota d’un encís diví a l’altre costat, per on albirava una blanca nuvolada de 

llums encesos, que l’atreien en deler amorós. 

Com ja hem vist a l’apartat de les Espurnes, el 18 de gener de 1926, quan arribà a 

Palma en viatge per Mallorca el senyor Baró d’Esponellà, pregà a Joan Alcover, després 

de ser presentats, que posés la seva firma en l’àlbum d’autògrafs del seu fill Epifani de 

Fortuny. Mes el nostre poeta volgué fer més del que el Baró li demanaven i deixà 

impresa en un full en blanc aquesta poesia, que sonà com una funesta premonició, llarg 

temps cobejada en silenci, perquè feia temps que la duia clavada en la seva ànima 

ferida: 

 
  “Esperant un vaixell que no venia  
         la vida es va passar, 
  i aclucà els ulls mirant la llunyania 
         que junta cel i mar. 
  És trist; però no tant en comparança 
  d’aquell que sobreviu a l’esperança 

  i ja sap que el vaixell no ha d’arribar.”1844 (OC, 71)  
 

Joan Alcover havia sobreviscut al dolor de saber que el vaixell amb el qual 

partiren els seus morts més estimats no havia de retornar a la terra. Amb dolorosa ànsia 

havia anhelat pujar en aquest vaixell per seguir mar endins l’estela que l’havia de dur a 

la seva riba. Llarga estona havia romàs en ombrívola solitud vora del riu que el separava 

del paratge inconegut, esperant l’hora de rebre el sol conhort d’iniciar el viatge cap al 
                                                 
1844 Aquest poema apareix datat el 18 de gener de 1926, fou escrit amb motiu de la vinguda a Mallorca del 
senyor Baró d’Esponellà. Fou publicat en el monogràfic titulat “En la mort de Joan Alcover”, a la Revista 
de Catalunya, núm. IV, (II, 1926), pàg. 302-303. 
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més enllà. “Com el captaire que en la porteria /del monestir s’asseu”, el poeta s’havia 

“assegut enfront de l’ombra incerta” i havia esmerçat tota la seva vida esperant que li 

fos oberta la porta on havia tocat. Les gèlides fredors del mes de febrer intensificaren 

l’embat d’una bronquitis aguda, que derivà en una bronco-pneumònia. La febre 

s’apoderà del cor afeblit del poeta, que treballà enfervorit fins a l’últim instant, segons 

comentava la premsa d’aquells dies. La Veu Catalunya, a primera hora del matí del 25 

de febrer d’aquell 1926, es feia ressò de l’estat crític de Joan Alcover i s’avançava a 

donar la notícia d’última hora, arribada la nit anterior en telegrama de Mallorca per a La 

�oche: “El poeta En Joan Alcover gravíssim.” I la lletra menuda, carregada de mals 

auguris, prosseguia: 

 
 “La �oche publicà ahir el següent telegrama de Mallorca:  
Palma. 25.- La ciutat ha rebut consternada la notícia que En Joan Alcover estava gravíssim 

d’una congestió pulmonar. 
Ahir encara treballà tot el dia, però avui s’ha agreujat de tal manera, que ha estat viaticat.  
 La casa del poeta és visitadíssima. Els metges desconfien de salvar la vida al gran 

poeta.”1845 
  

Els mals pronòstics s’acompliren aquell mateix vespre del 25 de febrer de 1926 

entre el posat adust dels metges, les llàgrimes de Maria De Haro i del seu fill Pau 

Alcover. Havia arribat l’hora del seu traspàs i sense demora: a les onze i vint-i-tres de la 

nit, el vaixell, que el poeta tant havia anhelat, s’acostà a l’espona del seu llit i Joan 

Alcover s’abandonà a la freda carícia de la mort descarnada, que li allargà el braç 

perquè iniciàs el viatge definitiu cap a l’eternitat al costat dels éssers enyorats.  

Joan Alcover tenia setanta-un anys quan aclucà els ulls amb la mirada posada en 

la llunyania de l’horitzó i quan el seu cor s’adormí en la pau dels benaurats.1846 Llavors 

s’apagà la veu del poeta, que deixà orfe el món de les lletres catalanes,1847 però 

l’espurna de la seva poesia quedà encesa com un estel lluminós en el Temple Sagrat de 

l’Eternitat. 

                                                 
1845 La Veu de Catalunya (25 de febrer de 1926). 
1846 L’acta de defunció del poeta Joan Alcover, signada pel jutge municipal Josep Vidal i Fiol, encarregat 
del registre de l’estat civil del Districte de la Catedral, de la ciutat de Palma certifica que el dia 26 de 
febrer de 1926 es va procedir a inscriure la defunció de D. Joan Alcover i Maspons, de 71 anys, que 
“falleció en su domicilio el día de ayer a las veinte y tres, a consecuencia de bronco-pneumonía, según 
resulta de la certificación facultativa y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir sepultura 
en el Cementerio de Palma.” Signat per Josep Vidal. 
1847 L’Institut d’Estudis Catalans, que no pogué enviar cap dels seus alts càrrecs a les exèquies de 
l’il·lustre poeta mallorquí, envià un telegrama de condol a la família i demanà a Gabriel Alomar que 
representàs la institució catalana en els funerals de Joan Alcover.  
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Arribats al punt final d’aquesta tesi, podem dir que hem intentat donar una visió 

completa de la figura i de l’obra de Joan Alcover i Maspons. Per teixir la tela de la seva 

personalitat hem recorregut, per una banda, a la seva producció literària i, per l’altra, a 

tota la documentació personal del poeta que hem tengut a l’abast.  La part més 

important d’aquest conjunt de documents abraça una profusa correspondència epistolar 

del poeta amb altres escriptors i familiars. Però també hem resseguit els articles i els 

comentaris de l’època, que despertaren l’atracció de nombroses plomes distingides, 

repartides en diverses revistes i periòdics.  

Encara que Joan Alcover no va escriure mai unes memòries o una autobiografia, 

l’estudi de la seva obra poètica i de la seva prosa assagística, a més d’aquest material 

epistolar i documental que hem tengut a les mans, ens ha permès dibuixar tot l’itinerari 

de la seva vida i de la seva obra. I aquest dibuix es justifica perquè el més essencial de 

l’obra de Joan Alcover descansa sobre les columnes de l’experiència personal. Així, la 

seva poesia i la seva prosa ens han fornit nombrosos elements que ens han donat la 

mesura i la fondària de la seva talla humana i espiritual. Aquesta experiència de vida 

plasmada en els versos o en alguns fragments de la seva obra assagística obeeix a la 

voluntat del poeta de mostrar-se tal com era, no tal com hauria volgut esser segons 

confessa a Psicologia de la poesia lírica. La seva obra poètica respon a una decidida 

voluntat de ser sincer amb el lector i amb ell mateix i reflecteix una ferma voluntat de 

presentar-se en les seves composicions com a home part damunt del poeta. Encara que 

no havia dit tot el que sentia i que s’havia deixat algunes coses en el tinter, Joan Alcover 

afirmà el 1912 a Josep Tous i Maroto que sempre havia estat sincer a l’hora 

d’expressar-se en la melodia de la seva arpa, no sols en els moments més difícils de la 

seva vida, sinó també quan encara no havia descobert l’autèntica poesia i es deixava 

emportar per la Musa de l’enginy, en un afany de brillar com a poeta. Perquè Joan 

Alcover era poeta en tant que home i considerava que el poeta havia d’estar al servei de 

l’home i mai l’home no havia d’estar subordinat a l’ideal estètic de l’artista. En el seu 

cas, el poeta massa sovint havia hagut de posar-se al servei del pare afligit, massa sovint 

havia hagut d’allargar les mans a la Musa per trobar una mica de conhort a les seves 

ferides. Massa sovint l’hem descobert aferrat a l’arpa, amb una decidida voluntat 

d’esculpir un monument d’amor en l’alta muntanya de la poesia en memòria dels éssers 

perduts. D’aquí que bona part d’aquestes composicions, sobretot les elegíaques, no 

solament tenen una funció catàrtica, sinó que traspuen un desig sincer de ser 

pietosament acompanyat en el seu dolor i un anhel de compartir les seves llàgrimes amb 
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els lectors. I, com en el cas d’Al vencedor de Port-Arthur, Joan Alcover pretén dur una 

mica de conhort als que com ell han patit una experiència dolorosa semblant, 

perquè entenia que “la missió de l’art és transmetre els sentiments més útils a la felicitat 

humana”1848—segons diu a L’art segons Tolstoi. La Poesia havia estat per a Joan 

Alcover una via d’expressió de la seva tragèdia personal i una font inestroncable que 

sorgia intensa i colpidora de la seva mà, fusionada amb el seu cor. De manera que el 

1924, davant la pregunta (formulada per Rosali Jacobsen) de si havia preferit el dolor 

com a font d’inspiració de la seva poesia, Joan Alcover respongué que era el dolor el 

que havia tingut preferència per ell i que aquest amarg privilegi per força s’havia de 

conèixer en bona part de les seves expansions líriques.  

D’altra banda, hem seguit l’itinerari poètic de Joan Alcover immers en el seu 

context historicocultural i en les seves circumstàncies personals, que van condicionar 

tota la seva obra. Com en una mena de viatge per les ones del passat, ens hem situat de 

ple en aquella Mallorca del segle XIX i de la primeria del XX, sempre emmirallada en 

el marc politicosocial i literari de la Catalunya d’aquesta època i per extensió d’aquella 

Espanya convulsa de la Restauració, que patí la crisi colonial i, més tard, es veié 

sotragada per la Setmana Tràgica. Guiat per l’amistat que Joan Alcover mantengué amb 

Antoni Maura, hem vist l’impacte que el maurisme provocà en la nostra societat 

intel·lectual, així com l’entusiasme inicial que el polític mallorquí despertà en el jove 

poeta. El protagonista d’aquesta tesi es deixava seduir per la paraula brillant d’Antoni 

Maura i pel lideratge que sabia exercir entre la població com si fos un guia modernista, 

un salvador de masses que havia de dur el progrés i el benestar a tota la societat. En més 

d’una ocasió, l’hem vist fer campanya electoral al seu costat i donar-li suport moral i 

polític amb els poemes bíblics Abigaïl i El ginebró en els moments difícils que Maura 

patí quan perdé la confiança del rei Alfons XIII i de bona part del seu partit. Al marge 

de divergències polítiques, Joan Alcover sempre es mantengué fidel a l’amic de la 

infantesa, perquè l’amistat era un bé molt preuat per al nostre poeta. Així hem seguit les 

passes de Joan Alcover pel món de la política i l’hem atalaiat durant els anys de la seva 

joventut al costat de l’abassegador Antoni Maura i del seu germà Gabriel Maura, que als 

ulls de Joan Alcover era un poderós artista de la paraula, amb el qual l’uní una intensa 

amistat. Més tard, l’hem vist allunyar-se, desencisat, de la política i del maurisme per 

acostar-se al catalanisme polític de la Lliga Regionalista d’Enric Prat de la Riba i de 

                                                 
1848 Joan ALCOVER: “L’art segons Tolstoi”, OC, pàg. 259. 
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Francesc Cambó, amb els quals compartí l’afany de redreçar la cultura catalana. De bon 

principi, Joan Alcover entrà en les files del Partit Liberal, que era presidit per Maura. I, 

des d’aquesta posició, fou elegit regidor de l’Ajuntament de Palma (1879) per, després, 

sortir escollit diputat provincial per Manacor (1883-1886) fins que ocupà un escó al 

Congrés dels Diputats de les Corts espanyoles (1893). En el deambular juvenil per les 

primeres cambres de la política, l’hem descobert, a vegades amb posat decidit i d’altres 

amb una discreta presència per la sala de sessions de l’Ajuntament de Palma, immers en 

els debats quotidians de la vida ciutadana. Impulsat per les aigües del riu de la política, 

l’hem vist travessar de puntetes, quasi bé desapercebut, per la Diputació Provincial i, 

arrossegat per aquest mateix cabal impetuós, l’hem contemplat desencisat i mut pels 

passadissos del Congrés de Diputats de Madrid, més ansiós de parlar de literatura amb 

Víctor Balaguer, que de seguir el ritme monòton de les sessions ordinàries del Congrés. 

L’experiència política fou tan decebedora que gairebé no deixà cap rastre important, 

digne de ser ressenyat en aquestes conclusions excepte que el 1893 intervengué com 

a Secretari de la comissió del Congrés de Diputats en la cessió de les murades de Palma 

a l’ajuntament de la ciutat per a la seva demolició. El pas fugaç per les Corts espanyoles 

no estotjà cap record destacat en el cor del nostre poeta que ens reveli cap sentiment 

d’entusiasme per la política, més aviat com ha quedat plasmat al llarg d’aquesta 

tesi, l’hem vist arrossegat per l’impuls abassegador d’Antoni Maura. Ara bé, això no 

significa que el poeta no manifestàs més d’una vegada les seves conviccions polítiques, 

que oscil·len entre un liberalisme conservador i un nacionalisme catalanista de caire 

moderat, que sorgí anys més tard. Algun cop deixà entreveure un cert fàstic envers el 

món de la política, car els debats parlamentaris esdevingueren als seus ulls com un 

soliloqui que poc s’acordava amb la seva idiosincràsia humana. El vaivé dels partits i la 

constant inestabilitat dels governs, que sovint navegaven enmig d’una marea de falsedat 

i d’hipocresia, anaren congriant en l’ànima de Joan Alcover una visió desencisada, que 

lentament es tenyí de desconfiança envers la classe política. A poc a poc, se’n distancià 

perquè ben aviat va comprendre que la seva autèntica vocació era la poesia i que el seu 

temperament no s’avenia amb el joc maquiavèlic que acompanyava les intrigues de la 

política. D’aquest desencís, expressat a Josep Pla i a Miquel Ferrà, se’n desprèn que els 

anys que Joan Alcover navegà per les aigües d’aquest riu només fou per acompanyar 

Antoni Maura, l’amic de la infantesa, que durant molt de temps el va considerar el 

millor orador d’Espanya. 
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 Amb aquests dots de gran orador, l’hem vist desenvolupar el paper de guia entre 

el grup d’intel·lectuals mallorquins que, des de 1895 fins a la primeria dels anys vint, 

cada diumenge horabaixa acudien a casa seva, situada al carrer de Sant Alonso, per 

parlar d’art i de literatura, per escoltar la seva paraula, harmonitzadora i resplendent de 

bon gust, que esdevenia decisiva i precisa en tots els seus judicis de valor. En aquest 

sentit —segons Miquel Ferrà—, Joan Alcover ajudà de manera espontània qualsevol 

“intent de socialització de l’art i de la cultura”,1849 amb franca col·laboració amb els 

més joves. I, amb aquesta virtut màgica, l’hem vist presidir dins Mallorca tota 

manifestació literària. 

Al costat d’aquesta activitat pública i social, Joan Alcover, durant la seva 

joventut, tot seguint l’impuls de la seva vocació poètica, escrivia versos que reflectien 

els tòpics literaris de l’època i es complaïa més en la imitació dels models que en la 

creació d’un art autèntic. Encara que havia estat deixeble de Josep Lluís Pons i Gallarza, 

de Jeroni Rosselló i de Marià Aguiló, Joan Alcover havia estat educat en un moment en 

què la llengua de prestigi era la castellana i s’havia format en la lectura dels grans 

escriptors castellans del Segle d’Or. Immers en els ritmes de la poesia castellana, Joan 

Alcover va escriure els seus primers llibres en castellà, empès per l’educació que havia 

rebut. Però també es deixà acariciar pels aires de la Renaixença que per aquells dies 

havien arribat a les costes de Mallorca, afavorits per la ploma d’aquests escriptors 

mallorquins. La poesia de Joan Alcover, situada a la cruïlla dels segles XIX i XX, 

s’estrenà en les fonts de l’estètica romàntica en els primers poemes juvenils i aleshores 

començà a publicar a la Revista Balear i, més tard, a Museo Balear ambdues dirigides 

per Josep Lluís Pons i Gallarza i al periòdic El Isleño. En aquesta primera etapa de 

joventut, seduït per la musa castellana, s’inicià en el camí de la poesia amb 

composicions mimètiques, que sonaven empal·lidides en la seva arpa perquè imitaven 

els motius i els ritmes de les melodies de Lope de Vega, de Zorrilla o d’Espronceda. La 

influència de Bécquer també es deixà sentir amb força en algunes poesies de tall més 

sentimental, que aparegueren reunides a Poesías sota l’epígraf de Hojas al viento. Però 

no totes aquestes composicions traspuen un aire becquerià, sinó que algunes com 

Belleza inmortal i la seva versió catalana S’Hermosura reflecteixen els ideals de 

Bellesa que cercaven els poetes del Dolce stil novo, Dante i Petrarca. Aquests poemes 

de caire sentimental de Joan Alcover vessen aquella alenada romàntica de recerca 

                                                 
1849 Miquel FERRÀ: “Introducció, Joan Alcover”, OC, pàg. XXVII. 
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constant d’una bellesa espiritual. Alguns altres traspuen l’orquestració de Victor Hugo, 

del qual Joan Alcover versionà al castellà sis poemes d’un marcat to romàntic, de gust 

oriental i de pinzellades fúnebres. D’altra banda, també podem trobar reminiscències de 

Gaspar Núñez de Arce al poema El Sepulcro i en composicions posteriors com 

Travesía o El nido podem descobrir la petja admirada que sentia per Campoamor.  

Mentrestant, el jove poeta, que també festejava amb la musa catalana, l’ofrenà 

amb algunes peces romàntiques de to menor i d’altres de caire històric, molt del gust de 

la Renaixença i dels Jocs Florals, com L’Orient, Guillem de Moncada, Harmonies, 

S’Hermosura, Una altra besadeta, Mallorca i Ramon Llull, La Creu... Aquesta darrera 

va merèixer un premi extraordinari als Jocs Florals de Barcelona el 1888 (i no el 1877, 

com s’ha repetit tantes vegades). Però, tant les composicions castellanes com les 

catalanes primigènies, des de la nostra perspectiva actual, vessen un regust estantís de 

cosa passada de moda i una aroma de fruita resclosida, puix que unes i altres responen 

als tòpics literaris d’aquesta època del romanticisme tardà. Malgrat aquesta bigàmia 

lingüística, la influència de la lírica castellana pesà molt més que la catalana. La florida 

poètica fruit del seu maridatge amb la musa castellana fou molt més abundosa que la 

tanyada que brostà amb la musa catalana, amb qui s’uní de manera definitiva a la tardor 

dels seus dies. Perquè Joan Alcover era “un enamorat de la literatura clàssica castellana” 

i duia “la seua influència dins la medul·la”, segons confessà el 1903 a la conferència La 

llengua materna.1850 Com bona part dels escriptors de la seva època, el nostre poeta es 

veié sol·licitat per la veu de les dues muses i, davant la dualitat dels seus llenguatges, 

vacil·là durant un temps i la inspiració poètica, que li corria per les venes, es debilità i 

l’expressió lírica s’empal·lidí de manera incolora, perquè parlava amb una veu 

manllevada. I, conscient que els mallorquins no s’expressaven de manera fluïda ni en la 

llengua castellana ni en la llengua catalana, afirmà que aquesta manca d’habilitat es 

devia al fet que Mallorca “no té ni el castellà en els llavis ni el mallorquí en el cor.”1851  

Per aquella època Joan Alcover, encara amb l’esperit una mica provincià, es veié 

seduït per l’aura de mundanitat, per l’afany d’esser reconegut com a poeta en els cercles 

literaris de Madrid. I, amb aquesta voluntat, a partir de 1887 es decantà per la Musa 

castellana, que llavors considerava més poderosa i encisadora que la Musa catalana. 

Aquest afany de brillar en els salons literaris de Madrid venia atiat pel seu amic Joan 

                                                 
1850 Joan ALCOVER: “La llengua materna. Discurs llegit en el certamen literari celebrat a Palma de 
Mallorca, amb motiu de les Fires i Festes, el 14 d’agost de 1903”, OC, pàg. 291. 
1851 Ibídem, pàg. 290. 
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Lluís Estelrich i pels intel·lectuals Marcelino Menéndez y Pelayo i Juan Valera, que 

l’impulsaven a modular els ritmes de la llengua castellana amb més vigoria. Aquest 

amor juvenil que sentí per la Musa castellana li inspirà cinc aplecs de tall neoromàntic: 

Poesías (1887) amb una segona edició augmentada, que veié la llum el 1892, 

�uevas poesías (1892), Poemas y armonías (1894) i Meteoros Poemas, apólogos y 

cuentos― (1901). La poesia castellana de Joan Alcover traspassà l’àmbit reduït de la 

nostra illa i aconseguí els elogis de Menéndez y Pelayo i de Juan Valera, sobretot pels 

darrers poemaris. Ambdós escriptors li van reconèixer l’estil elegant i pulcre, així com 

el respecte constant a les lleis de la llengua i de la versificació castellanes. Però fou Juan 

Valera qui aconsellà al nostre poeta, encara inexpert, que escoltàs la seva veu interior i 

que cercàs la sinceritat en el fons de la seva ànima, en comptes d’imitar la retòrica 

afectada i el prosaisme de Campoamor. També Josep Lluís Pons i Gallarza, el mestre 

que sabia despertar aficions literàries en els seus deixebles, en sortir a la llum el primer 

llibre de Poesías, indicà al jove Alcover que convenia evitar l’estela poètica de 

Campoamor en els seus versos i l’advertí que algunes d’aquestes poesies castellanes, 

sorgides a l’impuls de la imaginació i de la fantasia mallorquines, haurien sonat més 

intenses en la lira catalana.  

Una part d’aquest contingent poètic de Joan Alcover escrit en llengua castellana 

presenta un llenguatge adés prosaic i adés retòric. Val a dir que en aquests primers 

llibres el poeta seguia fidelment els cànons establerts per la societat burgesa de l’època, 

que tenia el castellà com a llengua de prestigi. Ben mirat ens trobam davant una lírica de 

moda, entesa com un joc d’enginy i d’artifici, amarada de petites fragàncies 

filosòfiques, amb la qual el nostre poeta cercava més el prestigi social i literari que la 

vera comunicació. Bona part d’aquesta poesia castellana primigènia adopta un caire 

parèmic, com els apòlegs que trobam al llibre de Poesías i al de Meteoros. Es tracta 

d’una poesia narrativa de caràcter sentenciós o moral un poc a l’estil de les faules 

antigues d’Iriarte, de Samaniego o de Ramon Llull, com podem observar al poema La 

nube y la fuente, que, versionada al català amb el títol de Maternitat, fou incorporada a 

Cap al tard. Tanmateix, Joan Alcover no deixà mai del tot aquest caire sentenciós, que 

va reprendre anys més tard amb més profunditat als Proverbis i en altres sèries de 

poemes aplegats sota el títol d’Espurnes i de Haikais? Al costat d’aquest to sentenciós i 

proverbial en podem descobrir un altre de caire irònic, que es fa molt present en l’obra 

castellana i que reapareix amb una visió més aguda i més sensual en alguna poesia 

esparsa de Cap al tard, com podem observar als poemes Anacreòntica, La sirena, �otes 
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de Deià, Record de Sóller... Malgrat les afirmacions d’alguns crítics, consideram que no 

totes les poesies castellanes de Joan Alcover són buides ni superficials, sinó que algunes 

contenen notes delicades del seu jo més líric i àdhuc són l’embrió del que més endavant 

desenvoluparà a Cap al tard, car algunes d’elles ja traspuen l’essència de la seva teoria 

estètica, defensada a Humanització de l’art, i sovint presenten tènues pinzellades 

elegíaques. Entre l’esplet de la poesia castellana de Joan Alcover podem espigolar 

algunes composicions que ja evidencien la força lírica i la profunditat elegíaca que 

trobarem a Cap al tard (1909) i a Poemes bíblics (1918), com són El ciprés de mi 

huerto (antecedent de la Relíquia), Contemplación (preludi de L’ermità qui capta i de 

La Serra), Beethoven (on incorpora l’Albatros de Baudelaire, que suprimeix en la versió 

catalana), �oche de Reyes (d’una intensitat emotiva semblant a la que trobarem en 

alguna de les Elegies)... 

Aquestes consideracions evidencien que, ja de bell antuvi, en el si de Joan 

Alcover convivien en bona harmonia aquestes dues línies: la tendència irònica i 

sentenciosa al costat de l’elegíaca. Aquests exemples, amb d’altres que hem resseguit al 

llarg d’aquesta tesi, posen en relleu que les dues muses, la castellana i la catalana, sovint 

es donaven la mà i palesen la constant relació que hi havia entre la poesia castellana i la 

catalana de Joan Alcover. Aquest fet ens revela que hi ha una línia contínua en el procés 

creatiu de Joan Alcover: una constant evolució que ens mostra que, a diferència del que 

anys enrere alguns crítics havien afirmat, les dues muses alcoverianes no són dos mons 

oposats, sinó que ambdues es donen la mà en el camí poètic i una és la baula de l’altra. 

Al nostre parer, el Joan Alcover sentenciós i filosòfic, irònic i elegíac de Cap al tard, 

dels Poemes bíblics i dels Proverbis arriba en aquesta plenitud després d’haver assajat 

aquests tons i aquestes modulacions en els ritmes d’algunes composicions castellanes. 

Val a dir que el Joan Alcover que, el 1906, reivindica el català com a única expressió 

possible de l’escriptor-artista de la societat catalana ha experimentat un procés de 

maduració, al final del qual ha trobat la pròpia veu, que li ha refermat el seu 

temperament sentenciós i filosòfic, irònic i elegíac, amb una visió nova, més profunda i 

més intensa. 

El pas de la llengua castellana a la catalana fou motivat per una sèrie de 

circumstàncies, tant de caire personal com cultural. Malgrat els elogis de Marcelino 

Menéndez, Joan Alcover no va triomfar en els cenacles literaris madrilenys. El silenci 

reiterat dels crítics castellans afavorí juntament amb altres circumstàncies el canvi 

definitiu cap a la musa catalana, amb qui feia anys que festejava i de la qual estava 
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fondament enamorat, segons confessà el 1899 a La llengua pàtria. Ja el 1887 en el 

primer llibre de Poesías Joan Alcover va incorporar una secció de Poesías catalanas, 

que en l’edició augmentada de 1892 acompanyà amb una nota que, sostinguda sobre 

l’autoritat de Tomàs Forteza, justificava haver usat el nom de català en aquestes poesies 

perquè creia en la unitat de la nostra llengua. Aquest fet demostra que en el si de Joan 

Alcover ja existia la llavor del poeta català que, a poc a poc, va anar creixent i 

refermant-se fins que es convertí en un arbre de poderoses arrels. Encara a principis del 

segle XX, Joan Alcover mantenia una posició ambigua i vacil·lant: si el 1900 

manifestava una defensa moderada de la llengua en el discurs dels Jocs Florals de 

València, el 26 de març de 1901 confessava a Joan Lluís Estelrich que creia que la 

llengua castellana s’havia de filtrar en el cor de Mallorca i que aquesta terra s’havia 

d’aclimatar a la literatura castellana. Aquestes vacil·lacions, que semblen contradir el 

sentiment profund d’amor per la llengua materna, desapareixen el mateix 1901 en què 

publica el poema �ova Musa a la revista Joventut on reivindica la poesia popular i 

pronuncia el discurs A la Capella de Manacor, en el qual aconsella als mallorquins que 

han de preservar la seva identitat lingüística i cultural per créixer i per prosperar com a 

poble. 

El canvi lingüístic s’esdevé quan Joan Alcover pren consciència del seu jo 

arrelat en una terra i en una cultura que s’expressa amb una llengua pròpia, diferent de 

la llengua que havia après als llibres. Aquest moment en què es mostra decidit a usar la 

llengua catalana com a únic mitjà d’expressió literària es veu afavorit pels vents 

modernistes, que bufaven de Catalunya, atiats per Santiago Rusiñol i Joan Maragall, els 

quals li exacerben el desig de ser més sincer i d’assolir un major grau de comunicació 

amb la seva gent, un anhel que ja havia insinuat al poema Contemplación de �uevas 

Poesías (1892). La visió impressionista de la natura i l’ànsia modernista de trobar 

l’ànima del poble el duran fins a la musa popular, que conté l’essència de les tradicions 

de la pàtria. I és d’aquesta recerca de les arrels i de la dificultat d’expressar els 

sentiments vius i de plasmar la fesomia d’aquesta terra en una llengua aliena malgrat 

tot el seu prestigi que neixen les primeres Cançons de la Serra, truncades al cap de 

poc per un vent d’infortuni en veure morir el 1901 la seva filla Teresa i el 1905 el seu 

primogènit Pere. Fou així que les Cançons de la Serra donaren pas a les Elegies, que el 

dugueren fins al centre de la seva ànima. Aquestes dues seccions són els dos eixos 

principals de Cap al tard, que era el primer fruit del seu amor amb la llengua catalana. 
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Era el primer llibre escrit en llengua materna, després d’una llarga trajectòria com a 

poeta en llengua castellana. Tanmateix la llavor del poeta elegíac ja s’havia estrenat 

anys enrere, quan el 1887 patí el primer impacte virulent de la mort sobre el seu cor en 

perdre la primera esposa Rosa Pujol, a la qual plorà en uns versos planyívols (“Mon 

esperit a son dolor s’aferra...”) que per pudor estotjà al fons del calaix. Era la primera 

poesia escrita en llengua catalana dictada per la Musa del sentiment. Aquest poema, que 

sense cap vacil·lació podem considerar una primera elegia, mostra com la veta elegíaca 

de Joan Alcover ja havia trobat cabuda ben dejorn en la seva ploma. Altres 

composicions novelles, com Plor d’infants, La llàgrima, La Creu i Mallorca i Ramon 

Llull, palesen la inclinació del nostre poeta cap a la musa catalana, que jeia en el seu si 

mig condormida. Només calia abonar una mica més la ploma insegura de Joan Alcover 

perquè pogués desenvolupar-se amb tot el seu esplendor vital i poètic. 

La voluntat de reflectir l’ànima del poble i d’expressar el dolor per la mort de la 

filla Teresa (al qual s’afegí el 1905 el dolor per la mort del seu fill Pere) són els dos 

factors essencials que van provocar que el 1901 la crisi de l’home coincidís amb la crisi 

de l’artista. Va ser llavors quan el poeta es va decantar, de manera definitiva, pel català, 

perquè aleshores va comprendre que “el so de l’arpa la poesia és l’eco d’un ritme 

interior” (PC, 444). Així el poeta, que fins en aquell moment havia refrenat l’emoció 

per elegantitzar-la, s’adonà que només podia cantar a la terra i als éssers perduts amb la 

llengua amb què els havia estimat. I des de llavors “tota parla que no fos la materna, va 

refusar-la el llavi febrosenc, com el contacte de quelcom inexpressiu, fred i 

metàl·lic.”1852 Era l’inici d’un nou poeta bastit d’humanitat, que es decantava per la 

Musa del sentiment i s’allunyava de la Musa de l’enginy, a la qual durant tants d’anys 

s’havia consagrat en llengua castellana. Així, el 1906, amb motiu del Primer Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana, Joan Alcover justificava davant els congressistes 

de l’Ateneu Barcelonès la seva bigàmia inicial i el pas definitiu que havia donat. Amb la 

consciència als llavis i amb la sinceritat al cor, afirmava que fins llavors havia estat com 

un infant donat a dida que es distreu temporalment en les faldes de la segona mare. 

Admetia que fins llavors la seva veu havia cantussejat amb les notes musicals d’altri 

com qui surt d’un concert i entona els ritmes que ha escoltat i que encara li brunzen per 

dins l’orella.  

                                                 
1852 Joan ALCOVER: “Discurs pronunciat a l’Ateneu Barcelonès”, OC, pàg. 278. 
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Aquest canvi de veu i de llengua el 1908 assolia plena maduresa a L’Espurna. Si 

La llengua pàtria (1899) encara només és una declaració d’amor a la llengua catalana, 

L’Espurna és una defensa abrandada de convicció patriòtica i de germanor entre els 

pobles de Catalunya i de Mallorca. A L’Espurna la llengua ja no és aquella Musa 

oblidada “de perfums mesella” que retorna la joventut perduda al poeta, sinó la Musa 

“vestida de porpra triomfal” que, amb crits de joia i ornada amb virtuts poderoses, 

desvetlla la germanor de tot un poble i “encén els cirials d’un culte nou a la pàtria”.  

El poeta, conscient que s’havia unit massa tard amb la Musa catalana i amb 

l’autèntica poesia,  reflectí un sentiment de recança en el títol de Cap al tard: una 

imatge poètica que traspua la consciència de sentir com el fuet del temps pesa de 

manera implacable sobre el seu cap i la impossibilitat de recuperar-lo per consagrar-s’hi 

plenament. Un sentiment de noble tardor plana sobre aquest poemari, de gust romàntic, 

amb algunes notes del simbolisme i alguns perfums del decadentisme. Escrit en el 

crepuscle de la seva vida, espremuda en la llàntia del dolor, Cap al tard traspua l’esperit 

elegíac de Joan Alcover, que gira la mirada nostàlgica vers el Paradís Perdut d’un món 

esbucat.  

Situat en el context modernista, encara que Joan Alcover refusà algunes 

tendències d’aquest moviment, la seva creació poètica catalana i, en menor grau la 

castellana, reflectí algunes pinzellades d’aquesta sensibilitat novella en l’observació 

impressionista de la natura, en la imitació de les formes populars i en la reivindicació 

d’un art basat en la sinceritat. Aquestes característiques modernistes, de ressons 

romàntics, arrelen en el si de Joan Alcover amb una expressió serena i equilibrada, que 

manté al llarg de tota la seva trajectòria poètica i literària.  

Així Joan Alcover coincidí amb alguns aspectes de la sensibilitat artística del 

modernisme perquè el considerava un crit de llibertat creadora de l’esperit humà i una 

expansió de les emocions més íntimes del jo poètic. Al discurs Rusiñol i el modernisme 

a Espanya assenyalà els aspectes beneficiosos que la tendència modernista havia creat 

en el terrer erm de Catalunya i d’Espanya. Considerava que el modernisme havia 

despertat el gust per la música popular; havia espiritualitzat i ennoblit la pintura; havia 

dut “a l’atmosfera de l’art, ensopida i silenciosa, lluita, calor, animació”, i havia 

“escampada la llavor de la nova florida” que llavors apuntava.1853  Per a Joan Alcover, 

el modernisme havia posat una nota de llum i de color dins la grisa monotonia de la 

                                                 
1853 Joan ALCOVER, “Rusiñol i el modernisme a España”, OC, pàg. 215. 
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societat, com una resposta al prosaisme que sofria la societat del canvi de segle. Era un 

crit de llibertat, que sorgí com una reacció romàntica contra el realisme eixorc i 

fotogràfic, contra el positivisme i contra l’esperit materialista de la societat burgesa. Per 

al poeta mallorquí, aquest moviment responia a una voluntat d’espiritualització de tots 

els conceptes de la vida a través de l’art i de la bellesa. Joan Alcover veié en Santiago 

Rusiñol el paradigma del modernisme que sabé cultivar amb gràcia i bon gust les 

diferents arts. Als seus ulls, Rusiñol era l’autèntic creador que havia aconseguit realitzar 

“amb la paraula, el pinzell i la ploma” el concepte d’Art total. Tanmateix refusà les 

“aberracions” i les extravagàncies de les diverses escoles que el moviment aplegà per la 

seva varietat desordenada i confusa. I, en aquest sentit, es manifestà contrari tant a 

l’esperit anàrquic, com a les tintes apagades, esllanguides i malaltisses del decadentisme 

i de l’Art per l’Art. Defugí l’exageració i la desmesura d’un art que, en convertir-se en 

una moda, derivà en una profusió de tòpics. S’allunyà de l’Art per l’Art, d’aquell art 

elitista, separat de la vida i tancat en la torre d’ivori i es decantà per un art humà i útil a 

favor de l’artista i de la societat, un art acostat a la terra i a la seva gent.  Joan Alcover, 

amant de tot el que feia olor d’humanitat, considerà que l’home ha d’estar part damunt 

de qualsevol tendència estètica, especialment d’aquella actitud marmòria que 

propugnava el parnassianisme, atès que aquesta escola bandejava qualsevol espurna 

d’emoció i de sentiment. Temorós de ser acusat pels parnassians d’exhibir en públic les 

seves ferides a les Elegies com si fos un espectacle, s’oposà de manera categòrica i 

rotunda als “impassibles, que fonamenten la dignitat de l’art en l’anestèsia moral”, dient 

que ell s’acontentava amb ser home i que no volia marmorisar-se “per decorar el temple 

d’un mite sense entranyes.”1854  

 Joan Alcover, però, assumí algunes notes de l’estètica simbolista en alguns 

poemes de Cap al tard, en els quals el poeta sabé trobar aquelles correspondències 

profundes entre els elements de la natura i el seu jo més íntim, imatges d’un món ideal a 

Cançons de la Serra i de dolor a les Elegies. Sovint el paisatge a la poesia de Joan 

Alcover esdevé un símbol viu, protagonista del poema, a través del qual aconsegueix 

establir un diàleg amb la bellesa espiritual d’un món superior. D’aquesta manera, Joan 

Alcover reprèn, com féu Costa i Llobera, la tradició del paisatge a la poesia de les Illes, 

iniciada per Pons i Gallarza a L’olivera mallorquina i pels poetes de la Renaixença. 

Com els simbolistes, Joan Alcover sabé penetrar en el cor dels éssers i de les coses amb 

                                                 
1854 Joan ALCOVER: “Pròleg” a Cap al tard, PC, pàg. 174. 
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aquella capacitat pregona d’interpretar “le langage des fleurs et des choses muettes”, 

l’ideal al qual aspirava Charles Baudelaire i que proposava com a norma de vida a 

Élévation. La relació que s’estableix entre el jo poètic i la natura s’intensifica amb la 

contemplació del paisatge com una via de coneixement i de possessió de la realitat, amb 

la qual el poeta participa de la grandesa del cosmos. Tanmateix, el paisatge que Joan 

Alcover dibuixa en les Cançons de la Serra és una projecció dels seus anhels  més 

íntims, de les seves emocions i de la seva ànima, un paisatge sempre poblat d’éssers 

humans que en són la part essencial. L’home i la natura són els seus límits: l’home 

projecta sobre la natura els seus estats anímics i la natura s’emmiralla amb tota la 

intensitat sobre l’home. Aquesta comunió del poeta amb la naturalesa prové del 

romanticisme, del qual s’havia nodrit l’esperit del nostre poeta. Joan Alcover, d’acord 

amb la concepció artística que proposà a Humanització de l’Art, sempre a la recerca de 

la petja humana, basteix el seu paisatge poètic amb figures. En alguns poemes, com La 

Serra, �otes de Deià, La Balanguera o L’ermità qui capta, el poeta explora el batec 

humà pels camins de la natura. Els personatges anònims d’aquest paisatge representen 

el sentir de la vida quotidiana i es converteixen en testimonis de l’itinerari líric del 

poeta, amb els quals comparteix el dolor i l’alegria. D’aquesta manera, La Serra, síntesi 

del paisatge mallorquí, és el mirall on es reflecteix la petja vital de l’home enmig d’una 

natura que representa un ideal de vida inassolible, que el poeta converteix en una bella 

Arcàdia, símbol de la pàtria. Aquesta visió de l’home projectat en la natura es desprèn 

de l’amor que el poeta sentia pel paisatge i del seu gust per l’excursionisme que 

sovintejava amb diversos amics intel·lectuals. 

 D’altra banda, l’harmonia de l’home immers en el paisatge, que Joan Alcover 

reflecteix en algunes poesies, connecta amb la filosofia de Rousseau, que defensa la pau 

i la fraternitat entre els homes i condemna la guerra. Els poemes Al vencedor de Port-

Arthur, El vianant, En la badia de Pollença, Als Boy-Scouts, els poemes bíblics Henoc, 

Set, Abigaïl... i la prosa Horaci a la trinxera són el paradigma d’aquesta filosofia 

rousseauniana de Joan Alcover, que denuncia la barbàrie de l’home contra l’home. Es 

tracta d’una poesia embolcallada sempre en un rerefons moral i amarada d’una ètica 

humana, que li atorga una dimensió universal.  

Però Cap al tard també mostra el paisatge interior del poeta i, com si fos un ram 

de flors variades, aplega un bon grapat de poemes diversos, cada un dels quals és 

independent i té vida pròpia. En aquest poemari la veu lírica de Joan Alcover, emparat 

en el simbolisme francès, sovint es desdobla en personatges i elements diversos, amb els 
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quals s’identifica per deixar fluir la veu de la seva ànima. De fet, el nostre poeta per 

expressar algunes emocions intenses incorpora alguns símbols com l’arbre esqueixat per 

l’impacte del dolor o l’arbre arrelat a la fossa dels seus fills, la porta tancada que veda la 

comunicació amb els seus morts, el captaire esbaldregat que mostra la devastació de la 

seva ànima, els cops del martell damunt l’enclusa del dolor del poeta, la vella consirosa 

que debades espera que el mar li retorni els fills perduts, el voltor engabiat que expressa 

la seva incapacitat de dedicar-se exclusivament a l’art, la jove pagesa de la Serra que 

representa l’ideal d’un món inassolible, la corda de l’engronsadora que esdevé la 

despulla podrida d’un món enfonsat, la Balanguera que com una vella filadora tix el 

destí dels homes d’un poble... 

Cap al tard respon, punt per punt, al pensament estètic de Joan Alcover, 

expressat, principalment, a Humanització de l’art. Malgrat les vacil·lacions que hem 

observat al llarg d’aquest itinerari vital i poètic, Joan Alcover es manté sempre fidel a 

unes coordenades estètiques que basculen entre el romanticisme i el modernisme i no es 

desvien mai del rumb traçat a Humanització de l’art. El missatge estètic d’aquest 

discurs impregna tota l’obra poètica i assagística catalanes de Joan Alcover i ja és 

present en l’obra castellana. Aquesta filosofia estètica, que centra la mirada en l’home i 

en la natura, en la terra i en les tradicions populars, es remunta a anys enrere, quan 

encara el poeta iniciava la singladura poètica entre vacil·lacions pel camí de la poesia i 

de l’art. Els fonaments d’Humanització de l’art ja es troben en el poema Arte de �uevas 

Poesías (1892) i en la conferència El concepto del arte (1894), on Joan Alcover afirma 

que l’art, pel fet de ser realitzat per la mà de l’home, està íntimament lligat a la condició 

humana. Per aquest motiu, creu que el poeta no pot trair els sentiments morals que 

sojornen en el fons del seu cor. Aquesta idea de l’art lligat a la vida de l’home, 

esbossada a El concepto del arte, apareix magnificada a Humanització de l’art, quan 

afirma que l’art, expressió suprema de la vida, no ha de divorciar-se de la vida, car tots 

els seus aspectes, tots els seus assumptes són el combustible que crema dins la llàntia de 

l’art i la matèria que nodreix la seva flama.  

 Joan Alcover construí l’essència de la seva teoria estètica sobre la base del 

romanticisme, que propugnava l’expressió emotiva i sincera del jo poètic, més tard 

represa pel modernisme. Capficat en la pruïja de la creació artística, Joan Alcover trobà 

a Arte una expressió clara i precisa de la bellesa que cercava. Arte és un poema de tall 

simbolista, immers en el corrent de la poesia còsmica, influïda per la filosofia 

d’Emerson i de Ruskin. En aquest poema castellà, el nostre poeta identifica l’Art amb 
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un arbre immens i esplendorós, que es nodreix de la vida terrenal i s’afanya per rebre la 

llum celestial de l’esperit. Amb la saba fusionada del goig i del dolor humà, el tronc de 

l’Art s’enfila cap a la serenitat de l’ideal i abasta el cosmos sencer amb branques que 

floreixen estrelles, símbol de la bellesa divina. Aquest Art humà, arrelat a la naturalesa, 

és l’autèntic perquè ennobleix l’esperit de l’home, el treu del fang i l’acosta a Déu. 

L’Art, exemplificat en aquest arbre còsmic, per a Joan Alcover neix de la unió de 

l’humà i del diví, del terrenal i de l’espiritual, units per la contemplació. Igualment com 

la vida caduca es nodreix de tot allò que és material i corruptible, l’Art també s’alimenta 

de la matèria viva de la terra per transformar-se en llum consoladora, en bellesa celestial 

i banyar-se en l’èter de l’infinit. L’al·legoria de l’Art com un grandiós arbre suprem 

apareixerà dotze anys més tard a Humanització de l’art per explicar la seva teoria 

estètica, que referma aquesta visió del poeta: 

 
“Del cel i la terra neix l’arbre; de l’esperit humà i la naturalesa, units per la contemplació (somrient 
o dolorida, serena, vibrant o tempestuosa com el cel, jamai indiferenta, perquè l’eterna calma de la 
fondària suprema no és indiferència), neix la creació de l’artista, no sempre fàcilment, però sí amb 

l’espontaneïtat fàcil o dolorosa d’un fenomen natural.”1855 
 
  Amb aquesta visió poètica de l’art que connecta amb una certa concepció 

platònica de la realitat, l’arbre esdevindrà una imatge constant del paisatge alcoverià 

com a símbol de les actituds, dels sentiments i dels ideals de l’home immers en el seu 

entorn. La imatge simbòlica de l’arbre arrelat a la terra, que es nodreix de la matèria per 

elevar les seves branques cel amunt vers el món espiritual, també serví a Joan Alcover 

per expressar la perennitat de l’Art, del qual afirmava que l’Art per a néixer vivent havia 

de contenir barrejats una mica de terra i una mica de blavor del cel. Així l’arbre, per la 

seva configuració arrelada a la terra i per la seva tendència a elevar-se cap al cel, 

exemplifica també, en el pensament de Joan Alcover, la imatge de l’home, constituït per 

aquesta dualitat material i espiritual. El símbol de l’arbre li serveix per explicar el 

concepte de l’art i de la creació artística. 

La simbologia de l’arbre és un punt clau i peculiar de l’imaginari de Joan Alcover, 

que es presenta de forma reiterada en alguns poemes de l’obra catalana: La relíquia, 

Desolació, Col·loqui, Dol, Cançó dels pins, La Balanguera, Mira l’arbre secular, El 

tronc ferit que el temporal esbranca, Rosada, fems i podridura... Aquesta simbologia 

arbòria, que ja s’havia iniciat en algunes poesies castellanes (com El ciprés de mi 

huerto, Arte o A Mallorca en la muerte de Quadrado), es podria relacionar amb la 
                                                 
1855 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 223. 
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imatge simbòlica de l’arbre que trobam a l’Arbre de ciència i a l’Arbre de Filosofia 

d’Amor de Ramon Llull. 

 L’actitud contemplativa de Joan Alcover, també lligada al pensament lul·lià, és 

una característica fonamental de la seva teoria estètica, atès que el nostre poeta entenia 

que la creació poètica es congriava en la contemplació de la naturalesa, en la capacitat 

de penetrar en els misteris que abriga i en el do d’atènyer l’ànima que hi batega. 

L’antecedent més immediat de la teoria de la contemplació de Joan Alcover es troba en 

Victor Hugo. La visió del poeta com un ésser que extreu la matèria poètica i copsa 

l’essència de les coses en la contemplació de la natura apareix al segon poema del 

primer llibre de Les Contemplations (1856) de Victor Hugo. En aquest poema, 

l’escriptor francès descriu com la natura mira el poeta amb ulls amorosos quan aquest 

passa tot admirat pels seus contorns, com després dirà Baudelaire a les 

Correspondances. Així, la teoria de la contemplació, que Joan Alcover exposa a 

Humanització de l’art, troba el seu fonament en Les Contemplations victorhuguesques i 

evoca la filosofia lul·liana de la contemplació que apareix en el darrer llibre del 

Blanquerna, quan aquest heroi cristià es retira a l’alta muntanya com a ermità per fer 

vida contemplativa i escriure l’Art de contemplació i el Llibre d’amic e amat. Aquesta 

visió romàntica de la creació artística com a fruit de la contemplació enllaçava també 

amb els corrents moderns de l’època i connectava amb la filosofia de Ruskin, el qual 

havia sentit el pols de la naturalesa i l’endevinava com una harmonia còsmica, com 

també l’endevina Joan Alcover a Ave-Maria. El tema de la contemplació a Joan Alcover 

es remunta al poema Contemplación, que tanca el llibre �uevas poesías (1892), on, des 

d’una posició enlairada, observa com més tard farà a La Serra el devenir de la vida 

quotidiana i anhela penetrar en el cor de la gent, que contempla dins cada llar, per 

convertir-se en el poeta del poble. L’anhel de contemplar els sentiments de l’home i 

d’establir una comunicació amb la gent de la contrada serà reprès amb més volada lírica 

a L’ermità qui capta. 

 Humanització de l’art és el centre d’irradiació que embalsama tota l’obra poètica 

de Joan Alcover, el qual propugnà la llibertat artística i es mostrà contrari a la “tirania 

de les escoles”, perquè pensava que els corrents estètics constrenyen l’expressió literària 

i l’allunyen del sentiment humà. Així, considerava que el que preval al llarg dels segles 

és l’autenticitat poètica i que les grans figures perduren més enllà de les modes. En 

aquest sentit, convidava els joves a tensar totes les cordes del sentiment humà perquè la 

seva poesia tengués més eco i la durada de la seva melodia fos més intensa. Els 
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exhortava a ser especialistes de l’art sense deixar de ser homes. Al seu parer, el poeta 

podia escriure una poesia refinada i elaborada, però sense perdre l’essència de l’home, 

car, si la perdia, la poesia esdevindria un pur artifici, un simple artefacte buit.  

Joan Alcover, que creia més en els individus que en les escoles estètiques, defugia 

de qualsevol posicionament radical. Per aquest motiu, proposa un art basat en l’equilibri 

i l’harmonia entre la realitat i l’ideal, entre la raó i el sentiment, entre l’espontaneisme i 

el formalisme. Joan Alcover per temperament es mostrà inclinat a l’equilibri i a la 

serenitat proposats pels clàssics, però refusà aquell classicisme que és sinònim de 

neutralitat incolora i d’estampa acadèmica, amb clara al·lusió al noucentisme, al qual 

s’oposarà el 1910 de manera contundent a Reacció literària. En aquesta conferència, 

reivindica tornar a les fonts vives de la tradició popular i no deixar-se seduir per “una 

falsa norma aristocràtica” ni per l’excés de cosmopolitisme o d’universalisme, que 

defensaven alguns modernistes i alguns noucentistes. Joan Alcover creia en l’art humà i 

bandejava l’art cosmopolita, perquè entenia que desfigurava la pròpia personalitat de 

l’artista i l’essència genuïna de l’art. Pensava que calia reaccionar contra l’excés de 

civilitat que duia els noucentistes a odiar tot el que feia olor de pagesia, en la qual el 

nostre poeta albirava l’ànima de la pàtria. Considerava que encara no s’havia consolidat 

la recuperació lingüística i literària que la Renaixença havia posat en marxa. S’aferrava 

a les fonts vives de l’art popular per recuperar l’ànima adormida del poble i fer-la 

créixer en la literatura i en la cultura catalanes, car entenia que “el país canta per boca 

del poeta”.1856 En alguns discursos (com Humanització de l’art i Reacció literària) 

havia afirmat que l’art, per prosperar, s’havia d’incorporar a la vida col·lectiva. Amb 

aquesta idea, Joan Alcover a Reacció literària bandejava les tesis proposades per Jaume 

Brossa, que s’oposava al nacionalisme artístic en nom d’un fals cosmopolitisme i d’un 

pretès universalisme, alhora que, en nom de l’avenç, de la cultura i de l’educació, 

menyspreava la tradició. En canvi, entenia que la cultura i el progrés van lligats a la 

tradició: la tradició i el progrés són una baula que no es pot interrompre, perquè no 

tendria cap sentit incorporar les noves tendències que demà les futures generacions 

haurien de trencar per haver-se convertit en tradició. Joan Alcover es va permetre de 

recordar aquests principis el 1912 a l’autor de La Ben Plantada, que refusava tot el que 

feia olor de romanticisme, el qual, encara que reconeixia les dots artístiques de Joan 

Alcover i el seu mestratge poètic envers la joventut noucentista, se’n distancià des del 

                                                 
1856 Joan ALCOVER: “La llengua materna...”, OC, pàg. 291. 
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punt de vista estètic i, per aquest motiu, només el considerà “oncle honorari del 

noucentisme.” Amb la mirada posada a la tradició que havien dut a terme els homes de 

la Renaixença, Joan Alcover advertia a Eugeni d’Ors que, “sense els dies febrosos dels 

Segadors no haurien arribat els dies serens de l’Institut d’Estudis Catalans,” sense “la 

llavor dels vuitcentistes, no hauria florit la meravella” somniada del noucentisme.1857 

Per aquest motiu, a Reacció Literària (1910) Joan Alcover elogiava com a 

exemple a seguir la florida intel·lectual de la jove Alemanya, a què havien contribuït 

Goethe i Schiller. Convidava la jove Catalunya noucentista a seguir les passes dels 

grans poetes de la Renaixença alemanya, “presidida per Goethe, l’immortal restaurador 

del lied i la balada, el model insuperable, el més universal, el més culte i el més humà 

dels poetes.”1858 Fascinat per la musa popular i per l’art humà, Joan Alcover trobà en 

l’art poètic d’aquests grans autors alemanys el valor més sublim per elevar l’esperit de 

l’home per damunt la boira somorta de la vida mundana i per fer créixer la cultura 

nacional amb tota la seva plenitud i tot el seu esplendor.  

  Al llarg d’aquesta tesi hem seguit la petja que la poesia romàntica deixà en la 

lírica de Joan Alcover, tant a Cap al tard com a Poemes bíblics. Format en el 

romanticisme europeu, podem trobar alguna empremta de Leopardi i de Schiller a La 

Balanguera. De fet, les figures que apareixen a La Balanguera (la vella que fila, els 

joves que riuen i canten a la plaça de la vila, la parella que ve de noces...) ens evoquen 

l’estampa que Giacomo Leopardi retrata al poema El dissabte de la vila, on el poeta de 

Recanati també retrata la joia fugitiva d’un dia de festa enmig de la plaça de la vila i 

reflexiona sobre la fugacitat del temps i sobre la felicitat de l’ésser humà que camina 

inexorablement cap a la mort. D’altra banda, La Balanguera també presenta algunes 

reminiscències de la Cançó de la Campana de Schiller, del qual Joan Alcover havia 

traduït alguns poemes esparsos. Perquè ambdós poetes contemplen la vida efímera dels 

individus que desfilen, generació rere generació, en una vila que perdura en les seves 

tradicions. El poeta alemany ens recorda que la vida terrenal és com el so de la campana 

que s’apaga com un eco en l’infinit. Igualment a L’ermità qui capta Joan Alcover es fa 

ressò d’aquell pensament de Goethe que deia que, per avançar en l’Infinit, calia recórrer 

tots els àmbits del Finit.  

                                                 
1857 Joan ALCOVER: “La Ben Plantada”, OC, pàg. 327. 
1858 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 237. 
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A més de Leopardi, Schiller i Goethe, podem trobar la petja romàntica i 

simbolista que van deixar alguns poetes francesos en alguns poemes de Cap al tard, 

com podem veure a Col·loqui (escrit amb la forma del diàleg de La nit de maig d’Alfred 

de Musset), a La Relíquia, amb ritme musical de Paul Verlaine, a El voltor de Miramar 

i a L’ermità qui capta, amb ressons de L’albatros i d’Élévation de Baudelaire, i en 

algunes Elegies i en alguns Proverbis podem descobrir l’aire elegíac dels poemes de 

Victor Hugo escrits en memòria de la seva filla Léopoldine.  

Però Joan Alcover també centrà la mirada en els aspectes més humans dels 

personatges que poblen les diverses escenes dels Poemes bíblics i, en aquest trajecte, 

seguí l’òrbita romàntica d’Alfred de Vigny, d’Alphonse de Lamartine i de Victor Hugo. 

El Möise d’Alfred de Vigny, la tragèdia de Saül i Le Génie de Lamartine, el Booz 

endormi i La conscience (aplegats a La légende des siècles) i Le feu du ciel (inclòs a Les 

Orientales) de Victor Hugo foren els paradigmes literaris que impulsaren la ploma 

bíblica de Joan Alcover a resseguir el posat humà de les escenes de l’Antic Testament.  

Aquest gust pel món bíblic com a motiu de recreació poètica es remunta a 

l’època llunyana en què Joan Alcover encara escrivia poesia en llengua castellana. Els 

poemes La vanguardia i Sed, recollits el 1901 en el volum de Meteoros, perfilen dues 

escenes de l’Antic Testament centrades en la figura i en les gestes del rei David, on Joan 

Alcover es posiciona a favor de la pau i contra la guerra, véngui d’on véngui, encara que 

sigui presentada com una gesta heroica. A més, el poema Beethoven (tant la versió 

castellana de Meteoros com la versió catalana de Cap al tard) adopta el motiu bíblic del 

rei David, com un guia que lluita pel seu poble contra el materialisme i l’endarreriment. 

A Cap al tard també apareix una manifestació bíblica a La llengua pàtria amb els 

personatges de Lia i de Raquel, les dues esposes de Jacob, per exemplificar de manera 

simbòlica la bigàmia lingüística que subjugà el nostre poeta durant una època de 

vacil·lacions.  

La tendència èpica i narrativa que Joan Alcover manifestà en algunes 

composicions castellanes no feia més que seguir la fascinació romàntica per les figures 

de l’antic Orient. Aquesta ascendència bíblica que plana sobre Alcover s’emmarca en 

aquesta tradició romàntica francesa que trobam en poemes de La légende des siécles i 

de Les Orientales de Victor Hugo i en algunes composicions d’Alphonse de Lamartine i 

d’Alfred de Vigny. Així mateix podríem rastrejar la nòmina d’altres poetes romàntics 

que, encara que acusen un abrandat esperit de revolta que no tenen els poemes de 

Joan Alcover, presenten una escenografia de l’antic Orient amb figures bíbliques. 



 1101 

L’esperit rebel que descobrim a la tragèdia Caín de Lord Byron o l’actitud irreverent 

que Charles Baudelaire manifesta al poema simbolista Abel et Caïn (de Les fleurs du 

mal) són del tot absents en la poesia bíblica de Joan Alcover, però coincideixen amb el 

nostre poeta en l’atracció que el món bíblic exercia sobre les seves plomes.  

Algú ha volgut veure en els Poemes bíblics de Joan Alcover algun parentiu amb 

el corrent estètic del parnassianisme, que es complaïa en la recreació d’escenes 

històriques llunyanes, de motius i de figures de cultures antigues, amarades d’un fort 

regust cultural i allunyades de qualsevol manifestació emotiva o sentimental. Aquest 

suposat parnassianisme de Joan Alcover es pot veure fonamentat sobre la base del 

poema narratiu Lálage del llibre Poemas y armonías (1894), on el nostre poeta recrea 

un llarg passatge de la història de Roma amb Neró. Però són els Poemes bíblics (1918) 

els que han cridat l’atenció d’algunes veus crítiques per mirar de descobrir-hi un 

possible ressò del parnassianisme, igualment com s’ha pogut veure en els sonets de Joan 

Alcover un acostament al formalisme parnassià.  

Seria debades voler aproximar l’humanisme de Joan Alcover amb l’estètica 

parnassiana, basant-nos en aquestes figures bíbliques i en el cultiu del sonet, malgrat 

haver-se’n declarat enemic, car entenia que era una forma preconcebuda que limitava i 

constrenyia el contingut líric. L’ideal poètic de Joan Alcover era ajustar cada inspiració 

a “la fesomia, proporcionalitat i estructura única” que li correspon a cada moment de la 

creació. Davant l’estètica parnassiana, l’autor de Cap al tard considerava que 

“sotmetre’s el poeta per endavant a un motllo és fabricar la persona per l’hàbit, no 

l’hàbit per la persona, com qui es vest a un basar de robes fetes.”1859 

Malgrat tot, no volem negar una possible afinitat entre els versos bíblics de Joan 

Alcover i el parnassianisme, encara que al pròleg de Cap al tard s’hagués oposat de 

manera contundent a l’estètica marmòria de Leconte de Lisle. Això no obstant, pensam 

que els Poemes bíblics de Joan Alcover estan més a prop de l’òrbita traçada pels 

romàntics que s’agradaven de refugiar-se en cultures orientals, que de l’estètica 

defensada per Leconte de Lisle. La profunditat humana i psicològica en què els 

personatges de Joan Alcover es mouen sobre l’escenari bíblic l’acosten més al 

romanticisme que no pas al parnassianisme. Joan Alcover s’interessà pel món bíblic des 

del punt de vista cultural i literari, com s’hi havien interessat els romàntics. Ultra aquest 

interès literari, que podria compartir amb el gust estètic dels parnassians, el nostre poeta 

                                                 
1859 Joan ALCOVER: “Reacció literària”, OC, pàg. 241. 
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sovint recorre a la Bíblia com a font d’inspiració per trobar respostes als seus dubtes 

sobre la vida i la mort, que tant el va fustigar. 

Ateses aquestes consideracions, podem afirmar que Joan Alcover se situava a 

l’altre extrem del parnassianisme, que sadollava el seu art en les fonts gèlides de la 

cultura clàssica i vedava l’expressió sincera dels sentiments. Però el nostre poeta com 

hem pogut constatar al llarg d’aquesta tesi també es mostrà contrari a l’estètica del 

dandisme i de l’Art per l’Art, que defensava Théophile Gautier, el qual propugnava un 

art desarrelat de la realitat i enlairat als núvols de l’esperit i del pensament, al marge 

dels sentiments dels homes i del quefer de la vida quotidiana. Per al protagonista 

d’aquesta tesi, que es considerava poeta en tant que home, “l’art no es nodreix de si 

mateix”,1860 sinó dels sentiments de l’home, ja que tots els seus assumptes li interessen 

ja siguin de dolor o d’alegria, de joia o de nostàlgia, d’amor o d’odi. Joan Alcover 

bandejava l’art elitista, tancat en la torre d’ivori, només per a fruïció de les minories i 

considerava que l’art havia d’arribar a tothom i havia d’il·luminar totes i cadascuna de 

les hores de la vida quotidiana. Així es manifestà defensor d’un art social i democràtic 

que estàs a l’abast de tot el poble, perquè volia que cada u pogués assaborir la seva 

copeta de poesia, encara que això suposàs una rebaixa del nivell literari. El nostre poeta 

defensà aquesta actitud amb vehemència el 1902 al discurs Als amics del Saló 

Beethoven i la reiterà de manera contundent el 1904 a Humanització de l’art i el 1922 a 

L’art segons Tolstoi. 

Enfront de l’Art per l’Art, sovint buit de contingut, que es complau en ell 

mateix, Joan Alcover oposava el concepte d’art “utilitari”, utilitari a benefici de l’artista, 

dels pobles i de l’art mateix. Joan Alcover es decanta per un art humà, que connecti amb 

la vida i les feines dels homes, un art que els pugui aportar una llum consoladora i els 

dignifiqui l’existència. Joan Alcover havia après aquest concepte de l’art arrelat entre la 

gent del poble de la lírica de Marian Aguiló.  

A Humanització de l’art la veu lírica de Joan Alcover exposava que “La utilitat i 

la bellesa són independents,” encara que “no són incompatibles.”1861 Aquests principis 

estètics que dominen el pensament de Joan Alcover s’afegeixen a la seva proposta 

essencial d’un art humanitzat, que conservi el batec del cor humà i, alhora, d’un art 

genuïnament català. En el fons d’aquesta proposta artística, vibra la flama modernista 

que pretenia descobrir l’ànima del poble i salvar-la amb la creació d’un art arrelat a la 
                                                 
1860 Joan ALCOVER: “Humanització de l’art”, OC, pàg. 227. 
1861 Ibídem. 
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tradició popular, a la terra i a la seva gent, perquè l’art és l’espill de la col·lectivitat. Ja 

hem vist que Joan Alcover reivindicava un art obert i popular, perquè estava ben 

convençut que la paraula artística ha d’arribar a la societat per tal que hi pugui arrelar. 

Entenia que, si el poeta es desarrela, perd tota la saba i l’energia comunicativa i 

assegurava que els grans artistes i el poble sempre s’han entès quan l’artista és capaç de 

penetrar l’ànima humana. Joan Alcover manifestà aquesta capacitat d’aprofundir en 

l’ànima humana en bona part de la seva obra poètica. De fet, tant a Cap al tard com a 

Poemes bíblics podem copsar l’emoció viva i els sentiments que vibren del jo poètic, 

emmirallats en els personatges i en els elements que perfila i amb els quals sovint 

s’identifica.  

Paral·lelament a l’expressió de vida que travessa la poesia de Joan Alcover, la 

seva obra també s’omple d’una profunda sensualitat, camuflada amb fines pinzellades 

eròtiques, que són el motor de l’existència humana. En aquesta sensualitat creadora, la 

presència de la dona adopta un paper destacat i esdevé una imatge recurrent tant a Cap 

al tard com a Poemes bíblics i és un tema constant d’alguns Proverbis i d’alguns 

poemes esparsos. Al llarg de tot aquest cabal poètic, el nostre poeta reivindica com 

també fa al discurs Cultura de llenguatge la figura de la dona com a esposa, com a 

mare i com a educadora, atès que l’albira imprescindible en la formació de les futures 

generacions, com a transmissora dels valors ètics i morals, patriòtics i culturals. Però, 

ultra aquestes funcions tradicionals de la dona, Joan Alcover, com un avançat del seu 

temps, defensa la llibertat i la intel·ligència de la dona, a la qual considera apta per 

accedir al món intel·lectual i laboral, que llavors només estava reservat als homes. 

En definitiva, podem afirmar que Joan Alcover fou un abanderat de l’art humà; 

que entenia la creació artística com el resultat del contacte del poeta amb la vida, atès 

que considerava que la vida modela el poeta i aquest torna a crear vida a través de la 

seva obra. Per aquest motiu, una vegada i una altra, reivindicà la sinceritat com a eix 

fonamental de l’obra lírica. Tanmateix, Joan Alcover entenia que en l’acte de creació 

poètica hi ha un fons de misteri, de màgia que s’escapa al control de la mà creadora. En 

aquest sentit, creia que “l’art té les arrels en la inconsciència, i d’aquí ve l’auriola de 

misteri sagrat que el posa per damunt de totes les humanes disciplines.”1862 Atès que els 

mecanismes que actuen en el procés creatiu són indesxifrables, afirmava que la poesia 

viu de tots els aspectes que la vida li ofereix, ja siguin pensaments filosòfics, 

                                                 
1862 Joan ALCOVER: “Psicologia de la poesia lírica”, OC, pàg. 335. 
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sentiments, emocions o impressions rebudes davant una imatge o una experiència. La 

poesia es nodreix de tots aquests elements que contribueixen a posar en marxa el misteri 

sagrat de la creació poètica. Joan Alcover afirmava que la poesia, malgrat la seva 

inefabilitat, és pertot arreu i entenia que la qualitat de poeta descansa en la capacitat de 

sentir-la més intensament que els altres homes i en la gràcia o en el do de saber-la 

comunicar. Per a Joan Alcover, el poeta no és un ésser especial ni diferent dels altres 

homes, sinó que representa una superació d’aquest ésser humà; perquè té una major 

acuïtat i una major agudesa dels sentits, que són comuns a tots els homes. 

Joan Alcover no creia en la inspiració poètica per ella sola, sinó que confiava en 

la disciplina, en l’esforç i en la voluntat del poeta per fer camí en el vast terreny de la 

poesia. Confessava que sovint havia hagut de recórrer al vers com a mesura disciplinant 

del seu esperit una mica desganat. Considerava que només d’aquesta manera el fruit 

poètic va madurant de manera lenta, natural i espontània fins assolir la plenitud de la 

seva faisó.  

Ateses aquestes consideracions, podem concloure que la poesia de Joan Alcover 

que sempre va estar al servei de l’home per ajudar-lo a fer camí se situa en un punt 

equidistant entre la realitat i l’ideal, entre el romanticisme i el realisme, entre el 

modernisme i el noucentisme, entre l’espontaneïtat i el formalisme, entre el sentiment i 

la reflexió, que són la substància de la poesia lírica, perquè estimava com expressà a 

l’endreça Als autors d’«Horacianes» i «Enllà» que la Poesia, si és autèntica, véngui 

d’on véngui,  

 
“amb cabells a lloure 
o amb cabells nuats,  
sempre és la mateixa,  
la vera, la gran,  
que ens tramet la dolça  
faisó maternal;  
digna poesia  
d’un poble que sap  
en majestuosa  
riuada avançar...”    (PC, 247) 
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