Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en memòria de Marià Villangòmez
El Parlament de les Illes Balears vol expressar el seu profund pesar per la
mort del poeta i escriptor Marià Villangòmez i Llobet. Els mèrits d’aquest gran home
van fins i tot més enllà de l’excepcional qualitat de la seva obra, la qual el situa
com l’autor més important de tot el segle XX a les Pitiüses i un entre dels més
significatius de les lletres catalanes que li ha merescut, entre d’altres distincions, la
de la medalla d’or de les Illes Balears.
La dimensió literària de Marià Villangòmez queda reflectida en la seva obra
poètica, d’una bellesa formal i una profunditat difícilment superables.
A més de per la seva obra poètica, Marià Villangòmez mereixerà ser recordat
sempre per la qualitat de la seva prosa, i per les seves peces i adaptacions teatrals.
Per altra banda, la seva important i acuradíssima tasca de traducció ens ha permès
apropar-nos a la poesia d’autors estrangers de primera fila.
Gairebé en solitari, Marià Villangòmez va omplir un buit de dècades pel que
fa a la producció literària en català a Eivissa i Formentera i, més tard, va servir de
font d’inspiració i estímul a tota una nova generació de poetes i escriptors joves a
les Pitiüses. El seu absolut compromís cívic amb la identitat lingüística i cultural de
les nostres illes es va demostrar amb els fets, com ho posa de manifest la seva
llarga i fructífera col·laboració amb l’Institut d’Estudis Eivissencs. Gràcies a Marià
Villangòmez, molts ciutadans i ciutadanes d’Eivissa i Formentera van aprendre a
llegir i escriure en català, fins i tot en anys en què la prohibició de l’ús de la nostra
llengua abastava pràcticament tots els àmbits de la societat. Encara avui són
moltes les persones que aprenen el català gràcies al seu Curs d’Iniciació a la
Llengua, del qual justament enguany es compleixen 30 anys de la seva primera
edició.
El Parlament de les Illes Balears vol adherir-se a les honres fúnebres que
tendran lloc amb motiu de la mort de Marià Villangòmez. A la vegada volem fer una
crida a tota la societat balear per aprofundir en el coneixement i la difusió de la
seva obra, i per honrar la seva memòria treballant més que mai perquè la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, consolidi definitivament el seu paper, per l’ús i
pel prestigi social a les nostres illes, com un dels principals signes d’identitat del
nostre poble.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 14 de maig de 2002

