
PROPOSTA DE BATLIA  PER A LA DECLARACIÓ DE L’ANY 2018 COM A
ANY JOSEP MARIA LLOMPART

El 28 de gener de 2018 s'han complert 25 anys de la mort de l’escriptor, poeta i
activista cultural Josep Maria Llompart de la Peña (1925-1993), un personatge
imprescindible que, parafrasejant Salvador Espriu, va viure per salvar-nos els
mots.

Josep Maria Llompart fou un home implicat en l’esdevenidor del seu país, amb
una  trajectòria  cívica  i  personal  que  va  contribuir  a  la  recuperació  de  les
llibertats i els drets nacionals i culturals del poble de les Illes Balears. Llompart
va ser membre d’una generació literària que es va comprometre intensament
en la tasca de recuperar la tradició cultural. Com a editor i com a crític, va ser el
mentor  de diferents generacions d’escriptors al  conjunt  de les Illes Balears.
Com  a  historiador  de  la  literatura,  va  ser  un  dels  primers  a  estudiar
sistemàticament  la  creació  literària  insular.  També  va  ensenyar  literatura
catalana a la universitat i va exercir una tasca de divulgador de la literatura a la
ràdio,  a  la premsa i  a diferents publicacions.  Igualment,  va destacar com a
traductor del galaicoportuguès al català i com a articulista i assagista.

En definitiva, Llompart va ser un activista cultural de primer ordre, sense deixar
el  vessant  polític  de  la  reivindicació.  Durant  la  dictadura  franquista  va
col·laborar en l’oposició al règim i va participar en els primers intents de crear
organitzacions polítiques nacionalistes.

El seu compromís cívic va continuar a l’època de la Transició, sempre a favor
de la llibertat, de la democràcia i dels drets nacionals, com demostra la seva
implicació en el Congrés de Cultura Catalana, el seu suport al Projecte d’estatut
d’autonomia de Cura o la seva defensa ferma del nom de la llengua catalana.
Llompart va ser elegit per ocupar tot un seguit de càrrecs, entre els quals es
poden  destacar  la  presidència  de  l’Associació  d’Escriptors  en  Llengua
Catalana,  l’Obra  Cultural  Balear  i  la  Federació  Llull  d’Entitats  Culturals  dels
Països  Catalans.  També  fou  nomenat  membre  de  la  Secció  Filològica  de
l’Institut d’Estudis Catalans.

Josep Maria  Llompart  va rebre diferents reconeixements al  llarg de la  seva
vida. La seva poesia fou premiada amb els guardons de més prestigi de les
lletres catalanes, com el Premi de la Crítica Serra d’Or de Poesia o el Premi
Lletra d’Or. També rebé el Premi de Literatura Catalana de la Generalitat de
Catalunya d’Assaig, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya.

El seu compromís cívic va fer que rebés diferents homenatges en vida, sota el
lema  ‘Gràcies,  Llompart!’,  que  precediren  la  seva  mort.  És  voluntat  de
l’Ajuntament  d'Inca  commemorar  la  figura  de Josep  Maria  Llompart,  com a
reconeixement a la persona i en gratitud a la seva trajectòria.

Per  tot  això,  aquesta  Batlia,  a  proposta  de  la  Regidoria  de  Cultura  i
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Normalització  Lingüística,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports reunida en sessió de 14
de febrer de 2018,  eleva a la sessió plenària de 22 de febrer  de 2018 els
acords següents:

Primer. Adherir-nos com a tal a la declaració de l’any 2018 com a Any Josep
Maria Llompart feta pel Govern de les Illes Balears.
Segon.  Participar  en  la  celebració  de  l’Any  Josep  Maria  Llompart  amb les
activitats que es promoguin des de la plataforma creada per a tal motiu.
Tercer.  Des de l’Àrea de Cultura i  Normalització Lingüística de l’Ajuntament
d'Inca es duran a terme una sèrie d’activitats per tal de promocionar l’any 2018
com a Any Josep Maria Llompart.
Quart. Fer arribar aquest acord al Govern de les Illes Balears com a mostra de
l’adhesió de l’Ajuntament d’Inca a celebrar l’any 2018 com a Any Josep Maria
Llompart.

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal acordarà allò
que sigui més adient per als interessos municipals.

Inca, 19 de febrer de 2018

El batle

Virgilio Moreno Sarrió        

INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE

La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa
cap objecció perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple municipal per a la seva
aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la
Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que fa a aquesta proposta.

Margalida Adrover Cabrera
Tècnica de Cultura i Normalització Lingüística
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