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LITERATURA 1 SOCIETAT A LA

1I1ALLORCA DE POSTCUERRA

per Gregori M ir.
Mallorca, 1970.

Heus aqui un nou volum de 'Ia collecció
"Les IlIes d'Or" que edita a Mallorca l'ín-
fatigable Francesc de B.. Moll i que té la
virtut ele Fer conéixer el treball concien-
ciós cl'un [ove illenc sobre dos aspectes
tan importan es de la nostra literatura com
ho són el teatre i la narrativa de postguer-
ra a les Illes, encarats amb el propósit
d'establír les coordenados que Iinn exercit
un efeete interactiu entre els auiors de les
obres 'preses el! conslderació i la societat
on aquests autors 5'11anproduite.
En ¿ieete, Cregori Mir s'emprenía la tasca
de clesenrotllar els assaigs aplegnts en a-
quest volum, Teaire llIallorquí i postguerra
i Nocel-la i societat a la Mallorca de post-
guerra, més abrcujats que no p:1S ens ani-
hen ara, per tal de donar sengles confe-
renci?s a les Aules de Teatre 1 de Novel-
la celebrades a la Ciutal de Mallorca du-
rant , els cursos 1966-67 í 1967-68 respec-
tivament. Vi'] a dir, pero, que el jove autor
clinskien¡ nr.~b(·!()s assalgs talmenl "l'embnó
d'uns trebnlls molt més 11arg5 i proíunds".
Sense dubte la tasca no Ji dogué ésser pas
Iácil per tal COIn en tots dos casos la bi-
hliografía. és prou minsa, de manera que
Ji colgué explorar un terreny de mella ¡;,-

grest, J) '{;O!YI aquell qui diu, sense eines
adíents. El resultat, tanmatcíx hft !.!:;tat

postiu, ¡ sobretot el paper sobre el teatre
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mallorquí de postguerra haurá d'esdevenir
materia de consulta obligada per a tots
aquells qui es proposin dínvestígar l'evo-
lució teatral .durant aquests anys atziacs a
casa nostra.

L'estudi teatral ha estat intens i aprofun-
dit, Gregori Mir ha puuat fins a trobar lés
arrels CIlIe han possibilitat l'adveníment dels

nous valors, els quals en certa manera han
bastir les obres Ilurs a partir d'una ruptura
amb els cánons anteriors, ruptura que pa-
ralilólament s'ha produít ensems dins la
societat iílenca que, coro ha vist Icaquim
Molas, havia exigit que 1'escriptor "el abo-
rés una tradició de cultura idealista i molt
minoritaria, Iimitada a unes recerques for-
mals o, a tat estirar, a uns planteigs indi-
viduals de merita. En altres mots, Gregori
Mil' ve a demostrar el '1u.~·joscp M. Llom-
part defineix resumidarnent al próleg : "A
Mallorca hem tingut l'úníc teatre que la
nostra estructura social possibllitava".

Quunt al trcball sobre la nnrrntiva, molt
més sintétic, Mir l'ha centrat sobre 'els
norns més destaeats dels darrers ternps,
Blaí Bonet, Bultasnr Porcel i Antonia Vi-
cens, per tal ccm els considera, en contra-
posició .a Llorenc Víllalonga (novel lista
nhístóríc}, com a exponeuts de 1:1 realít.it
social actual ,~ les -.:ne~.
L'assaig sobre el teatrs mallorquí ve se¡;nii
d'un apéndíx en el qual Cregorí Mir fa
una ílista d' obres estrenades o editarles'
dins 1:"5 époques 1930-1936 , 1947-1968 j

el [libre porta un próleg de [osep Macia
Llompart.
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