Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional relativa a Any Villangómez
El Parlament de les Illes Balears, en el centenari del naixement del poeta
eivissenc Marià Villangómez i Llobet, vol deixar testimoni del seu reconeixement i
expressar la consideració d’aquesta cambra que representa els pobles de les Illes
Balears.
Marià Villangómez destacà fonamentalment com a poeta. La seva obra
poètica constitueix la màxima expressió de la poesia eivissenca, el paisatge
d’Eivissa, la seva gent, la societat eivissenca cobren una vida nova en l’obra
villangomeziana. El poeta de Terra i somni, dels Sonars de Balanzat, del Cop a la
terra, ens proporciona camps plens de vigor, d’energia i alhora de fina harmonia.
Villangómez és un poeta capaç de captar les vibracions més íntimes de l’ànima
col·lectiva d’Eivissa i amb ella, de les Illes Balears.
Encara que el poeta consideràs el seu teatre com una part menor de la seva
producció literària, també hi destacà tant pel que fa a l’obra pròpia, com a les
versions d’autors com Shakespeare, o de la refosa d’obres procedents de la tradició
popular.
Juntament amb el valor de l’obra literària de Marià Villangómez, hem de
destacar la seva trajectòria cívica. Villangómez al llarg de la seva vida deixà
testimoni de la seva voluntat d’excel·lència en la seva tasca com escriptor i per açò
treballà per una llengua depurada, pulcra, excel·lent. El català de Villangómez
procedeix d’un autèntic treball d’orfebreria i assoleix unes cotes molt elevades
d’excel·lència lingüística. I al costat de l’autoexigència com escriptor, Villangómez
va sentir al llarg de la seva vida una profunda inquietud pel futur de la llengua
catalana i de la cultura pròpia de les Illes Balears.
El seu exemple cívic i la seva excel·lència com escriptor, li valgueren
reconeixements múltiples, que van des del Doctorat Honoris Causa per la UIB, fins
a la Medalla d’Or de la comunitat autònoma de les Illes Balears, passant pel Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, als quals volem sumar el
reconeixement del Parlament de les Illes Balears en el centenari del seu naixement.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 16 de juliol de 2013

