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A l’Il·lm. Pare Gabriel Llompart,
acadèmic corresponent per Palma de Mallorca
Frederic-Pau Verrié
Acadèmic de número. secretaria@racba.org

Avui reparem un oblit tan inexplicable com injustificat amb l’elecció del Pare Gabriel Llompart de
l’orde dels teatins com a membre corresponent de l’Acadèmia per la ciutat de Mallorca.
Sense el món mallorquí l’ample món de la cultura catalana no tindria sentit ni en el terreny literari ni en el de les arts plàstiques, per no esmentar més que els que són, probablement, els més significatius; fóra com un arbre privat d’algunes de les seves arrels més profundes i de les seves branques més altes i florides.
Inexplicablement, mentre que l’Acadèmia s’ha recordat més d’una vegada de la branca valenciana
i d’aquella de la Franja, de la del Nord dels nostres Pirineus i fins i tot del llunyà Alguer, de la de
les Illes Balears, ben poc.
En 1932 elegia el pintor Anglada Camarasa corresponent per Palma i en 1965 l’arquitecte Gabriel
Alomar, però aquest, sorprenentment, per Madrid (elegit, imagino, perquè llavors, crec recordar,
era Director General d’alguna cosa); i més recentment, el 1994, Albert López Múllor per Felanitx
i el 2003 Josep Quintana Petrus per Menorca; i prou.
Figures d’una contribució tan valuosa a l’estudi de les arrels de la nostra cultura com l’arquitecte
Guillem Forteza o l’arqueòleg Guillem Rosselló, per no esmentar-ne més que dos i de dues generacions ben diferents, haurien pogut omplir un buit en aquesta Acadèmia; un honor del qual ens
hem privat.
Només voldria afegir a aquest lament que jo mateix avui m’he d’avergonyir de no haver pensat
abans en una figura de tots els mereixements com Gabriel Llompart que fa trenta anys, quan va ser
alumne meu al Departament d’Art de la Universitat de Barcelona, ja era un mestre amb més d’un
centenar de publicacions a l’esquena.
De fet, molt poc després, el 1974, publicava fruit d’un llarg període d’elaboració, el primer dels quatre volums de la seva tesi doctoral La pintura m e die val m allo rquina. Su e nto rno y su ic o no grafía.
Crec que he de fer l’elenc de l’obra múltiple d’una personalitat multicairada com la de Gabriel
Llompart, però he de dir abans que sense res del molt que ha estudiat i publicat al llarg de seixanta anys (fins avui, que en té vuitanta), la sola publicació d’aquesta seva història de la pintura gòtica
mallorquina justificaria a bastament la nostra elecció perquè es tracta d’una obra capital per a l’estudi d’una època i d’un espai de l’art català absolutament necessària per veure clares les íntimes
relacions entre el món insular i el món peninsular de la Catalunya medieval; un món, dos mons, que
comparteixen l’obra d’artistes tan insignes com Arnau Bassa i Guillem Sagrera, com també compartiran més endavant el de Joan Matons o encara més cap aquí els d’Antoni Gaudí, de Joaquim Mir
o el del nostre acadèmic Anglada Camarasa.
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En els quatre volums de la seva obra Gabriel Llompart a més d’una panoràmica de la pintura
mallorquina medieval i de l’estudi del món i la condició professional dels pintors (i també dels brodadors) d’aquell temps a l’illa de Mallorca, estudia les relacions artístiques amb la pintura forana
–de Bizanci, o d’Itàlia o de Flandes– i s’endinsa en una amplíssima anàlisi de la iconografia d’aquell
gran conjunt artístic: els temes d’arrel profana i els de caràcter religiós, que ell domina a fons.
L’obra té una conclusió del més gran interès científic amb un catàleg, peça per peça, de tota la pintura medieval mallorquina i un corpus documental que ocupa tot el quart volum.
El Pare Gabriel Llompart arriba avui amb qualque retard, i no pas per culpa seva, a omplir un buit
de memòria d’aquesta Acadèmia i ho fa amb mereixements i reconeixements indiscutits; entre els
darrers el de membre corresponent de l’Acadèmia de la Història de Madrid, el de l’Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona i el de l’Institut d’Estudis Catalans, sense oblidar la Creu de Sant Jordi
que li va concedir el Govern de la Generalitat de Catalunya el 1982.
Els seus interessos intel·lectuals fidelment reflectits en les seves publicacions han estat amplíssims.
Amb una producció de gairebé quatre-cents títols, entre llibres i articles, Gabriel Llompart s’ha
capbussat en el mar de la cultura local i ha espigolat en tots els camps de l’art i les tradicions de la
seva illa; unes vegades recercant, moltes altres divulgant i es pot dir que és mallorquí, com deien a
la gregoriana, fo rm alite r, re duplic ative e t sync ate go rim ative .
Ha anat de la prehistòria a l’art cristià medieval i renaixentista, sigui la pintura, sigui l’escultura o
la imatgeria religiosa i popular; s’ha interessat per la cartografia, pels exvots i les estampes.
La llengua i la literatura –amb un estudi en profunditat de l’obra de Costa i Llobera–, el teatre religiós i l’edició de llibres l’han ocupat també àmpliament.
Els seus vuitanta anys han estat, doncs, tan extraordinàriament fructífers en l’àmbit de la recerca
erudita com en el de la difusió cultural.
Però jo no voldria oblidar, ni que vosaltres ignoréssiu, alguns dels valors de la seva persona, de la
seva condició humana: el seu caràcter receptiu i dialogant, d’una ironia capaç sovint de fer oblidar
el rigor del seu sentit crític, segur de les seves conviccions i tolerant al mateix temps amb la dels
altres, amb un esperit obert sempre a la col·laboració.
Per acabar, diré que crec, per l’amistat que li tinc, que no m’he d’enganyar: que Gabriel Llompart
podrà correspondre al nostre nomenament d’avui aportant a la nostra Acadèmia el valuós i positiu
testimoni del seu entusiasme i tota l’amplitud dels seus molts coneixements.
Benvingut doncs a aquesta casa!

16 de gener del 2008
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