Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu de la commemoració del 150è aniversari del naixement
de Miquel Costa i Llobera
Atès que el proper any 2004 es compleixen 150 anys del naixement del
poeta i doctor en teologia Miquel Costa i Llobera, el Parlament de les Illes Balears
formula la present declaració institucional, en la qual manifesta la voluntat
d'adherir-se als actes commemoratius del 150è aniversari del naixement del poeta
pollencí i impulsar-los d'aquesta manera, al llarg de l'any esmentat es durà a terme
tot un seguit d'actuacions amb la finalitat de retre un homenatge ben merescut a
una figura tan destacada en el món de les lletres catalanes i de la nostra cultura de
les Illes Balears, ja que Costa no sols va ser fonament de l'anomenada Escola
Mallorquina, sinó que, per la importància i la significació de la seva obra, li és
atorgat un lloc destacat en el marc de la poesia catalana.
Miquel Costa i Llobera, poeta i doctor en teologia, nasqué l'any 1854 a
Pollença i va ser el primogènit d'una família benestant de propietaris rurals.
Després d'haver estudiat batxillerat a l'Institut de Palma, cursà estudis de dret a
Barcelona (1872-1875) però no els acabà perquè patí una crisi religiosa que el
portà de nou a Pollença. És important assenyalar que en aquells anys, a Barcelona
s'introduí als cercles literaris de la mà de Marià Aguiló, durant la primera etapa de
poesia romàntica redactà Lo Pi de Formentor, quan només tenia 21 anys.
Posteriorment, se'n va anar a estudiar a la Universitat Gregoriana de Roma (18851890), on va ser ordenat prevere l'any 1888. Quan tornà de Roma, s'establí a
Pollença.
De Costa i Llobera s'ha dit que s'inicià com un poeta romàntic en la seva
joventut, que passà lleugerament del Modernisme i que s'erigí com un dels mestres
del Noucentisme, tots dos moviments estètics que oscil·len entre el romanticisme i
el clasicisme. Val a dir que també s'ha interpretat la seva obra com la superació del
joc floralisme i del modernisme, tot i que influïren mitjançant la solució dels models
clàssics.
L'ideal de Costa, manifestat en el sentiment religiós i en el tractament del
paisatge, s'expressa estèticament en l'equilibri entre el seny i la bellesa i entre el
fons i la forma, és a dir, en una estètica de bon gust que cerca la senzillesa de la
forma poètica allunyada del barroquisme i de la ornamentació inútil.
Així doncs, amb aquesta declaració institucional, el Parlament de les Illes
Balears se suma a la intenció de donar una àmplia projecció social a les actuacions
que es duguin a terme per commemorar el 150è aniversari del naixement de
Miquel Costa i Llobera.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 18 de desembre de 2003

