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MARIA ROSA PLANAS FERRER (Palma, 1957). Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Filologia His-
pànica (Um, 1979) i en Filologia Catalana, especialitat Llengua (UIB, 1997). Ha col·laborat fent 
crítica literària a la premsa de Mallorca i també en diverses revistes especialitzades. És autora de 
la novel·la L’orador dels Ocells (Ed.Moll, 1999). Té publicats dos llibres de poesia: Letras de Lluvia 
(finalista Biblioteca Athíntida, 1982) i Regreso a Belvedere (Ed. Devenir, 1993). En el camp de la 
investigación s’ha dedicat principalment a l’onomàstica i a la cultura popular. Ha publicat els estudis 
següents: Els malnoms dels xuetes de Mallorca (s. XII-XX), a Societat d’Onomàstica. Butlletí Inte-
rior, XLV, 1-18 (1991); La malnominació en el context del barri del Segell de la Ciutat de Mallorca 
(s. XVIIXX), a Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior, LIX, p. 91 -103; El llenguatge de la fam a les 
rondalles de Mossèn Alcover, a la revista Randa núm. 40 (1997), p. 71-79; El tema de la fam a les 
rondalles de Mossèn Alcover, a la Revista de l’Alguer volum VIII (1997), p. 219-232.

El rabí Abraham Savasorda és convidat a defensar el Talmud en una disputa sobre l’autenticitat del 
messies, que s’ha de celebrar en una important ciutat de la corona d’Aragó. D’una banda, el seu 
carisma i la seva heterodòxia, és posseïdor d’un secret que el fa incòmode al seu propi grup, i de 
l’altra, l’odi calculat i fred d’un antic jueu, ara convers, i situat al costat dels qui defensen el cristia-
isme, propiciarà una abrivada lluita dialèctica on les conviccions religioses i les actituds personals, 
adreçades a combatre la veritat dels altres, es resoldrà de manera inesperada amb l’aparició d’unes 
víctimes indiferents al drama intel·lectual i que no defensen altra cosa que la seva pròpia super-
vivència.

El relat reviu una de les discussions més apassionants de la història occidental: l’autenticitat del 
messies. Amb el so de vàries veus i en un temps allunyat de la percepció cronològica, transcorre 
una historia inquietant que defuig la visualització de paisatges i de persones, tot cercant l’essència 
d’unes videsque desitjaven conquerir de manera definitiva el territori espiritual de la Humanitat.
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ANTONI ROCA I JEREZ (Palma, 1956). Mestre d’escola i escriptor. Diplomat en magisteri per 
l’Escola Universitària de professorat Alberta Jiménez de Palma, ha treballat a diversos centres es-
tatals impartint Ciències Socials i actualment és mestre de llengua Catalana.

MARIA I. DEYÀ RIPOLL (Consell, 1960). Mestra d’escola. Diplomada en magisteri per la Universitat 
de les Illes Balears.

Ambdós autors, curiosament, tenen el costum d’escriure conjuntament la seva obra literària. Ple-
gats han publicat la novel·la 30 dies, una vida (1999) i, dirigides als lectors més joves les narracions: 
Sara en el Món Conegut (1994) i Jambo, Kumi (1996). Són col·laboradors habituals de Premsa 
Forana de Mallorca i concretament de la revista pòrtula.Territori amortitzat 114 és el resultat de la 
preocupació dels autors davant el fenomen de la globalització.

Any 2060. El món ha sofert importants canvis mediambientals i  geopolítics. Clara Ripoll, professora 
d’història de la universitat Francesa de Quebec, rep un estrany encàrrec: investigar l’existència de 
les joies dels reis de la Casa de Mallorca. Això la fa viatjar al seu lloc de naixement, una petita illa 
situada a la Mediterrània occidental que ara és coneguda amb el nom de Territori Amortitzat 114.
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JAUME SANTANDREU I SUREDA (Manacor, Mallorca 1938). Escriptor i prevere. El 1949 inicià 
els estudis d’humanitats al Seminari Diocesà i guanyà les oposicions al Pontifici Col·legi Major de 
la Sapiència als 16 anys. El 1960 fou ordenat sacerdot i exercí a sa Pobla (1961-1965) i al Perú 
(1965-1970). De retorn a Mallorca fou capellà obrer d’hosteleria i, posteriorment, fundador de di-
versos acolliments, impulsant institucions de tant renom com l’ Hospital de Nit, Ca’n Pere Antoni, 
Puig d’es Bous, El Refugi, Sa Placeta, Ca ‘s Carrilano, Ca l’Ardiaca Ca’n Gazà i darrerament (2000) 
el SEM (Sindicat d’Exclosos de Mallorca). És autor d’una dotzena de llibres de poesia, d’un recull 
d’aforismes i de quatre novel·les. El 1997 li fou concedit el Primer Premi de Narrativa Miquel Àn-
gel Riera pel seu llibre Encís de minyonia. Entre les seves obres destaquen: Camí de Coix (1980) 
Mamil·la, encara (1984), Tristesa amant (1996), Joan Pla i García. Vist per a sentència (2000) i 
Contes malignes (2001). Víctor Gayà, el 1997 publicà la seva biografia: Jaume Santandreu. El sexe 
del profeta.

El Premi Alexandre Ballester atorgat a MORTUUS DEI confirma Jaume Santandreu com un profeta 
en la línia marcada per Ezequiel i Osees, que en el seus missatges profètics presenten metàfores 
de marcat contingut sexual, fent ús d’un llenguatge gruixat i groller, libidinós a voltes. En el cas del 
nostre autor, adoptant aquest estil, pretén denunciar la hipocresia de l’estament eclesiàstic. Com 
palesa un dels  personatges d’aquest relat: Mai no arrib a acostumar-me a les inversemblants 
històries d’aquesta moneia tarada que és l’home. Una moneia esquizofrènica que quan es troba 
tancada dins les gàbies moralitzants i fanàtiques, com és el cas de la gent d’església, multiplica 
les calamitats de la seva follia. Jaume Santandreu, en l’acte de proclamació del Premi, digué que 
aquesta novel·la és una paràbola - i només una paràbola- cruel, gairebé esperpèntica, sobre la tara 
més detestable de la gent que passa oficialment per bona, datada en el primer centenari del naixe-
ment de sant Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del cada cop més viu i poderós Opus Dei.
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JAUME MATEU I MARTÍ (Bunyola, Mallorca, 1957). Funcionari en plaça en un centre de documen-
tació. Casat i amb dues filles. Prova d’escriure des que descobrí, no recorda ben bé quin temps fa, 
el món per una lletra i el valor incalculable d’una paraula precisa escrita quan cal i on convé. Amb La 
Pietà s’estrena com a narrador, gènere que el sedueix força, tot i que es reconeix amant dels ver-
sos. És autor del relat D’eben i mel, premi de narrativa breu Vila de Bunyola 1986. I dels poemaris: 
Enderrocaments abissals (1984), Botons de foc, premi Bernat Vidal i Tomàs (Santanyí, 1987) i El 
color del diumenge, també premi Bernat Vidal i Tomàs 1995.

El III Premi de narrativa curta Alexandre Ballester atorgat a LA PIETÀ, primera novel·la de Jaume 
Mateu i Martí, ens permet entrar en el temps esquerp d’un món àrid marcat pel fanatisme. l ho fa 
proveït d’una prosa cisellada, acolorida, suggeridora i poètica: 

Deu saber què és “La Pietà “, senyor jutge. En Macià en dugué una estampa quan tornà de la presó, 
acabada la Guerra, regal d’un brigadista [. . .]. En Macià i aquella estampa feren la Guerra i la presó 
junts. Encara la conserva en el primer calaix del canterano, davall les camisetes. El brigadista li 
explicava que aquell caramull de pedra tan ben polida, […] expressava l’agrura de la mort més 
amarga reflectida en la cara d’una mare feta benes.



Autor: JOSEP M. MORRERES
Títol: La gran improvisació
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JOSEP M. MORRERES (Barcelona, 1952). És un lector que escriu. Aquesta condició li ha procurat 
una gran diversitat de registres, que van des de la reflexió transcendent a la ironia cruel, de la parò-
dia irreverent al relat introspectiu. Lleugeresa i profunditat, superficialitat i seriositat, optimisme vital 
i anàlisi rigorosa se’ns presenten, no obstant, de forma indestriable en la seva obra. Prenent com a 
model els autors que admira,ha reeixit a crear una obra original, allunyada de modes i tendències. 
És autor, entre d’altres, d’Anàlisi i de Cinc lais, amb les quals obtingué per dues vegades el Premi 
de Narrativa eròtica la Vall d’albaida. Entre altres obres ha publicat L’ombra a la paret, Sense malí-
cia, i A la recerca d’Àngèlica. També ha conreat el gènere juvenil, amb títols com Deixemho aquí, 
Pell bruna o El laberint d’Adriana. Amb La gran improvisació va obtenir el Premi Alexandre Ballester 
2003.

Què feien realment Adam i Eva al Paradís? Quin paper havia reservat Déu a la dona? Qui va ser 
el responsable últim de la mort d’Abel? Quins eren, en definitiva, els plans de Déu? A aquestes i 
d’altres qüestions, suscitades per una lectura atenta de la Bíblia, pretén donar resposta La gran 
improvisació. La gran improvisació és, abans que cap altra cosa, un exercici de seducció en què 
l’autor ens condueix a través del laberint del raonament, del desconeixement a la incertesa. La gran 
improvisació es presenta com un comentari rigorós i documentat dels primers capítols de la Bíblia, 
prioritzant més l’enginy, el sentit de l’humor i la reflexió enjogassada que el rigor científic. En el text 
bíblic, segons l’autor, no tan sols trobem una explicació de com va anar tot allò de la Creació, sinó 
que hi podem trobar les pistes que ens permetin respondre a les grans preguntes: Qui som? D’on 
venim? Com és que ningú no ens fa cas? Que hi ha algú? 

La gran improvisació és un assaig de ficció. Un assaig de ficció és un gènere que es pot llegir com 
una novel·la, és a dir atorgant-li un alt grau de credibilitat, o com un assaig, amb un cert distància-
ment crític. 
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VÍCTOR GAYÀ, nascut a Palma i psicòleg de professió, ha col·laborat en premsa i ràdio, ha publicat 
un llibre d’entrevistes i ha realitzat diversos tallers d’escriptura creativa. A més de l’assaig Manual 
per protegir-se de mestres i educadors (1995) i de la biografia Jaume Santandreu. El sexe del 
profeta (1997), ha publicat tres llibres de poemes: Morfologia d’una femme semàntica (1998), Petit 
patit país (2000) i Com la sequera (2004), i les novel·les Trenc d’alba (1999) que va ser guardonada 
amb el premi Roc Boronat, i Víctor Fox (2002). Amb Cercle enigmàtic, l’actual proposta narrativa, 
ha obtingut el V Premi Alexandre Ballester de narrativa curta (Sa Pobla, 2005). 

Berta i Octavi es troben atrapats en el cercle del desig, el cercle enigmàtic que s’esvaeix definitiva-
ment quan es tanca, i que, paradoxalment, només es pot materialitzar com a cercle obert, incomplet. 

A Cercle enigmàtic, Berta i Octavi viuen una sèrie de vicissituds aparentment banals que es van 
transformant en una dramàtica successió de situacions insòlites, totes elles determinades per la 
lògica particular d’una ànsia que sempre acaba basculant entre l’erotisme i l’afany destructiu. L’acció 
transcorre en un temps -el del desig- que tant podria abastar molts d’anys, com correspondre al 
deler d’un sol dia; en un espai -el d’una Mallorca onírica- que tothom podria reconèixer i ningú no 
podria arribar a concretar; i dins d’una estructura inquietant de situacions obertes que, com el propi 
desig necessàriament insatisfet, defugen de l’ofec del cercle tancat, del nus trivial. 

L’obra que aquí es presenta ja va ser profusament anunciada, descrita i justifIcada a Víctor Fax, 
l’anterior novel·la de Víctor Gayà (on apareixia amb el títol d’El cercle imprès). D’aquesta manera, 
l’autor, no només orbita en un cosmos narratiu en contínua expansió, sinó que ara aporta, com a 
obra íntegra i autònoma, el text anteriorment referenciat, text, per altra banda, d’importància cabdal 
en l’enigmàtic joc d’identitats incertes.
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PERE JOAN MARTORELL (Lloseta, 1972). És llicenciat en Psicologia. Ha publicat els llibres de 
poesia: Del record contra el temps (1995, Premi Llorenç Moyà 1994), Via Crucis (1996), La veu del 
silenci (1996), Curs de matèria reservada (1997, Premi Martí Dot per a Poetes Joves 1996), La tar-
dor de l’ombra (1997), Llibre d’Eros (1998, Premi de Poesia de la UIB per a Escriptors Joves 1997), 
Breviari de la cendra (2001) i Llibre de cera (2005, Premi Viola d’Argent dels Jocs Florals 2004). 
Poemes seus han aparegut en les antologies Després del silenci (2000), 21 poetes del XXI, una 
antologia dels joves poetes catalans (2001) i recollits en altres llibres traduïts a l’anglès, al francès 
i al romanès. També ha publicat contes en volums col·lectius per haver obtingut diversos premis de 
narrativa i és autor del llibre de narracions Art de trobar veritat (2002). En l’actualitat, juntament amb 
Jaume Mesquida i Antoni Xumet, dirigeix les Edicions del Salobre. És col·laborador de L’Espira, el 
suplement cultural del Diari de Balears. 

EI bé i el mal són part consubstancial de la naturalesa humana. Nocturn sense estrelles ens revela 
la història, profundament tràgica i redemptora, d’un personatge enigmàtic: un foll, un venjador, un 
il·luminat? A la Mallorca actual, en bona mesura sotmesa als daltabaixos del sector turístic, un as-
sassí va deixant cadàvers d’al·lotes joves per les platges de I’illa. Entre una atmosfera de temor i 
mort, en ple estiu, s’imposen els problemes generats per l’amenaça d’una crisi econòmica i social. 
El destí d’una societat moderna i benestant es troba en mans d’una única persona: l’assassí de la 
platja. Les veus que donen vida als personatges de Nocturn sense estrelles s’entrellacen per con-
struir una novel·la sobre la solitud i la venjança, sobre la follia i la por, sobre els enigmes de la ment 
i els misteris de l’ànima. Martorell ens presenta una novel·la en què la naturalesa de l’home -aquest 
ésser a voltes despietat i cruel, a voltes just i magnànim- es converteix en el principal protagonista 
de la història.



Autor: GUILLEM CORTÈS MORA 
Títol: Escolta el batec de la justícia
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GUILLEM CORTÈS MORA (Sóller, 1959) és llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears 
i secretari-interventor d’Administració Local. Per oposició lliure treballa des de l’any 1984 al Consell 
de Mallorca. Ara ocupa el càrrec de cap dels Serveis Administratius de Cooperació Local. Amant de 
la lectura i l’escriptura, Escolta el batec de la justícia és la seva primera novel·la. 

L’anhel de justícia de n’Alícia és la idea central i el motor del conjunt: escolta lector com batega un 
cor que té fam i set de justícia. N’Alícia, per assolir aquest anhel, a més de militar en una ONG, 
es fa jutgessa. Recent aprovades les oposicions, casualment es troba amb n’August, un ésser 
problemàtic vuit anys més jove que ella, del qual en una nit boja en queda embarassada. Viu 
l’embaràs com un gran entrebanc, com una disjuntiva: o l’infant o la judicatura. Decideix, a esquena 
de n’August, cedir el seu fill a mans de l’hospital on l’ha parit. Al llarg del temps de dictar sentències 
va constatant que la vida de jutgessa no l’omple així com havia augurat. Accidentalment, es torna a 
trobar amb n’August després de set anys de no veure’l i decideix deixar en Vicenç, el company amb 
qui comparteix la vida, per afanyar-se a aconseguir una altra criatura amb n’August com la que va 
deixar a l’hospital.
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ANNA CARRERAS AUBETS. (Dia de reis de 1977, Barcelona). Al quart dia de vida va a viure a Ter-
rassa, on hi passa vint-i-cinc anys fins acabar els cursos de doctorat de Filologia Catalana a la UAB. 
A Bellaterra, s’interessa per la recuperació dels clàssics en la poesia catalana de l’exili. L’abandó 
voluntari de l’acadèmia i la nova vida a Barcelona suposa el coneixement de l’escriptura textualista i 
l’art postmodern. L’amistat amb Vicenç Altaió, Enric Casasses, Manel Esclusa, Carles Hac Mor, Biel 
Mesquida, Víctor Sunyol o Perejaume, entre d’altres, donà lloc als estudis crítics sobre la literatura 
i l’art dels anys setanta i vuitanta (Massa fosca, El cervell i les venes i col·laboració en revistes com 
El Temps d’Art i Papers d’Art). L’etapa següent, creació pura, comença fa quatre anys a Vic, on es 
dedica amb cos i ànima a la novel·la (Camisa de foc, Tot serà blanc) i a la traducció d’Anaïs Nin 
(Delta de Venus). Té dues novel·les inèdites (L’opi d’Afrodita i La plaça de l’imant) i actualment està 
escrivint un recull de contes sobre el príncep Comquanon. 

Tot serà blanc és la història de l’Annieke, una dona que pateix un profund sentiment de solitud i d’incomunicació, 
restat propi dels esperits inquiets. I romàntics. I artistes. Per superar l’esquizofrènia vital entre allò que veu i 
allò que voldria veure, s’evadeix de la realitat, asfixiant i mediocre, i es desdobla en dona i en escriptora. Totes 
dues mirades dibuixen un viacrucis, en sentit biològic i en sentit intel·lectual. El desig de sobreviure gràcies a la 
materialització de l’inconscient, la llibertat de l’art que fa crear móns i l’esclavatge del quotidià sense revolta, la 
pietat mística cap als moderns fills d’Eva, aquells que viuen al límit, els crims i els càstigs metafòrics i reals... Tot 
serà blanc és la recerca de la bellesa, de la resurrecció, de l’èxtasi de l’individu. L’Annieke defuig l’horitzontal, 
l’opi somnífer de la massa que es mou dins un engranatge fix. Inventa una nova identitat per a Magritte, un home 
àrab que treballa en un mercat, espai de trànsit i cruïlla humana, l’esculpeix amb fang però ben aviat l’eleva a 
la volta celest. Creu tant en la seva pròpia creació que enfolleix i actua en conseqüència en un fi de festa que 
no deixa indiferent. Com un negatiu fotogràfIc de les complexitats del cervell humà, Tot serà blanc planteja el 
diàleg entre u i multiplicitat, l’atracció per les vides paral.leles, pel risc, per l’amor-passió, i el neguit nauseabund 
a què pot arribar l’ésser contemporani que dedica el seu temps a pensar. La literatura parla amb el llenguatge 
de la religió, de la ciència i de la poesia més blanca. 

«Tot tenyit d’un blavós destenyit. Que el món fos oníricament blau. El color de la creativitat. Colors llaminers 
als vestits. Molts colors. Assaborint la passió porpra. La passió groga. I la de color ataronjat. O daurat. Pipetes 
blanques en comptes de negres. I tot serà blanc, oi? A plena llum del dia, desperta i tot serà blanc.» (Manel 
Esclusa) 



Autor: MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ
Títol: Els crepuscles més pàl·lids
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MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ (sa Pobla, Mallorca 1946) és novel·lista, autor teatral, poeta i assagista. 
D’ençà començaments dels anys setanta ha publicat més de seixanta llibres de poesia, teatre, 
memòries i novel·la entre els quals podríem destacar: Corambé: el dietari de George Sand (novel·la); 
Lletra de batalla (poesia); L’amagatall (novel·la); Breviari contra els servils: dietari d’un escriptor en 
temps de la barbàrie (dietari poètic); Els anys del desig més ardent (teatre); Defalliment: memòries 
de Miquel Costa i Llobera (novei·la); Antologia (1972-2002) (poesia); Temps moderns: homenatge 
al cinema (poesia); No era això: memòria política de la transició (assaig); Damunt l’altura. El poeta 
il·luminat (novel.la); Temps i gent de sa Pobla (història local); El darrer hivern de Chopin i George 
Sand (novella); El cant de la Sibil.la (poesia); Les ciutats imaginades (poesia); Naufragis lents 
(poesia); La conspiració (novel.la); Un viatge imaginari i altres narracions (contes); Sa Pobla i la 
història (història local); París 1793 (novel·la); Espais secrets (poesia) i Els crepuscles més pàl·lids 
(novel·la). 

Una apassionant història d’amor, densament lírica, en la Mallorca de 1940. L’arribada dels preson-
ers republicans transforma la vida quotidiana d’un poble del pla i ens permet albirar com era la 
societat mallorquina abans del turisme. Sa Pobla sota el poder del nacional-catolicisme. La gri-
sor de la societat franquista és descrita amb acurada precisió per l’escriptor Miquel López Crespí, 
guanyador, amb aquesta novel·la, del Premi de Narrativa Alexandre Ballester 2009. Una escriptura 
meticulosa, sense cap mena d’alambinat barroquisme formal, ens descriu els darrers dies de la 
guerra civil, la cruel repressió dels vencedors, la ferma resistència i la dignitat dels vençuts que, 
humiliats per sicaris i falangistes, serven, en les fondàries del cor, els ideals de justícia i llibertat pels 
quals han lluitat amb fermesa i decisió. Un llenguatge intens i planer ens descriu, amb destresa i 
una intensa capacitat de suggeriments, el panorama cultural i existencial d’una Mallorca cruelment 
oprimida pels vencedors.



Autora: ESTER MARTÍ FERRÉ 
Títol: Una cullereta de cafè
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ESTER MARTÍ FERRÉ va néixer a Tarragona el 1966 i viu a Montblanc, Conca de Barberà. Estudià 
Filologia Catalana a la Universitat de Tarragona. És professora de llengua i literatura en un col·legi 
de Montblanc. Li agrada molt la seva feina, però els moments que té lliures els dedica a escriure. 
Sempre ho ha fet, però Una cullereta de cafè (Premi Alexandre Ballester de Narrativa Curta) és la 
seva primera noveI·la publicada. Una part dels estius els passa a Menorca, illa que li ha inspirat 
bona part d’aquest llibre. 

El Quel és cuiner. Decideix deixar la feina, el pis on viu i la relació amorosa de fa un temps. Vol tren-
car amb un tros de passat, gairebé oblidar-lo ... Un cop a casa, un poblet de l’illa de Menorca, les 
aromes del retorn el transporten a temps llunyans viscuts intensament i un fet tan rutinari com anar 
al forn a comprar el pa l’obsessiona de tal manera que es va convertint en més que una necessitat.



Autor: BARTOMEU J. BARCELÓ
Títol: La infància transparent 

XI PREMI ALEXANDRE BALLESTER de narrativa curta
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BARTOMEU J. BARCELÓ va néixer a Porreres l’any 1957. Doctor en Psicologia evolutiva i espe-
cialista en intervenció comunitària, d’ençà del 1994 dedica els seus esforços professionals a les 
persones majors i als familiars cuidadors. Els darrers quinze anys ha exercit la docència en la Uni-
versitat de les Illes Balears i també en el Conservatori Superior de Música i Dansa. Músic, sempre 
ha treballat en equip i és membre d’algunes cooperatives pageses. Té publicats diversos llibres i un 
bon grapat d’articles de caràcter tècnic. Lany 2003 es va editar La gènesi de la intel·ligència musical 
en l’infant, treball capdavanter en el nostre entorn, en el qual l’ autor planteja les bases psicogenè-
tiques de la capacitat musical humana. La seva primera novel·la, La fosca blava, va ser finalista del 
premi Ciutat de Palma 2009. La infància transparent ha estat guardonada amb l’XI premi Alexandre 
Ballester. 

La consciència pacífica ens fa entendre, sense dogmes, que la millor herència que rebem és la nos-
tra infància. Tal vegada això fou un principi sagrat altre temps. Aleshores, per què encara calen lleis 
de protecció i proclames universals a favor dels drets dels menors? Per què no s’extingeixen els 
éssers obscurs que escampen el neguit, el desordre i la violació entre les generacions que neixen? 
Quina mutació benigna no arriba a produir-se en els éssers humans? Un malefici ocupa la terra: mai 
no podreu erradicar dels horitzons la fatalitat que esbalteix la transparència de l’infància. 
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ANTONI TUGORES és investigador i periodista. Ha dirigit algunes revistes locals i exercit de corre-
sponsal de RNE i Diario de Mallorca a Manacor. Ha escrit biografies de personalitats locals i ha pub-
licat llibres relacionats amb la història de la guerra civil a Mallorca: El batlle Antoni Amer, Garanya. 
La Història Robada (2004), traduïda al castellà el 2007; La guerra a casa (2006) i Víctimes invisibles 
(2011). Molt aficionat a la gastronomia, ha publicat també diversos llibres de cuina, el darrer dels 
quals, escrit conjuntament amb M. Antònia Sureda Vallespir, Els millors plats de la cuina popular de 
Mallorca (Lleonard Muntaner, Editor, 2013). 

Com la carn de xinxa és un aplec de narracions breus situades a l’entorn de la guerra civil i la 
postguerra a Mallorca. Lautor ha bastit sis relats, inconnexos d’entrada, però amb un denominador 
comú: el patiment dels més febles provocat per les arbitrarietats dels nouvinguts al poder, les re-
venges personals, la roïnesa de les delacions, l’ambició dels mediocres, la irrupció dels més baixos 
instints o la morbositat dels àrbitres de la moralitat. I tot això barrejat, sense maniqueisme, amb 
històries plenes de vida, de coratge i generositat, utilitzant un llenguatge directe, no exempt d’ironia 
o de sarcasme. Si guanyadors i perdedors havien desactivat la memòria dels fets de la guerra -ja 
fos per vergonya o per por-els relats de Com la carn de xinxa ens tornen a una època que malaura-
dament va existir, posant al descobert la gratuïtat vergonyosa de la maquinària processal del règim 
i de la «justícia» franquista, ben sovint tenyida de surrealisme . 



Autor: MANEL SANTANA MORRO 
Títol: El sementer de ses mines
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MANEL SANTANA MORRO va néixer a un poble del Raiguer de Mallorca el 1972. És llicenciat i doc-
tor en història i en l’actualitat treballa de professor d’ensenyament secundari. Durant molts d’anys 
es va dedicar a la recerca històrica i centrà la seva tasca en els moviments socials a l’edat contem-
porània i en especial en l’obrerisme. En els darrers temps, sense abandonar els estudis històrics, 
s’ha centrat en la literatura. Ha obtingut, entre d’altres, els premis de narrativa Castellitx (Algaida, 
2005), Baladre (Eivissa, 2009), el Joan Castelló Guasch (Eivissa, 2011) i ara l’Alexandre Ballester 
(sa Pobla, 2013). Durant molt temps va remenar papers i recollí testimonis orals de períodes com 
els de la Segona República, la guerra de Franco i la dictadura que se’n va derivar. Tot aquell mate-
rial constitueix la principal font d’inspiració d’aquest llibre. 

Aquesta és una història d’històries. D’homes i dones que ho volien canviar tot i d’altres que es re-
sistien als canvis. Sobretot a partir de la Segona República Espanyola, quan la política semblava 
omplir-ho tot. Foren anys de cançons, himnes i gloses burletes i enganxoses que parlaven de reis 
destronats amb corones de cartó i capellans als que algun dia els estovarien en nom de la llibertat. 
En aquesta novel·la hi surt gairebé tothom. És un retrat de la societat que precedí la guerra civil de 
Franco. Dels deixondiments i dels alens: un guàrdia civil, un aristòcrata vengut a menys, la darrera 
gran madona, el cacic principal i un esbart de joves que varen perdre la por d’enraonar. Aquells 
que foren els primers a parlar. Al principi en redols esquifits. En veu baixa, però, cada vegada més.
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MIQUEL SEGURA AGUILÓ (Mihael Bar Haím en el seu nom hebreu) és periodista i escriptor. Col-
umnista del diari Ultima Hora, els seus articles són una constant per a la polèmica i els seus lectors 
es compten per desenes de milers. Amb una vintena de llibres publicats, Segura s’ha dedicat en 
els darrers anys a rastrejar el passat i el present dels descendents de jueus conversos de Mal-
lorca. Escriptor «de la casa», el 2006 sorprengué tothom amb la publicació d’Arrels xuetes, ales 
jueves, obra que, traduïda al castellà, tingué una gran difusió arreu de tota Espanya i a l’Amèrica 
Llatina. El 2012 publicà La història som nosaltres, testimoni del retorn personal a la fe mosaica dels 
seus avantpassats, que encetà un procés que ha tingut continuïtat dintre i fora de Mallorca. Com a 
novel·lista ha publicat també La casa del pare (1997), l de tot d’una la fosca (2003), així com el llibre 
de relats curts Els saragalls  del desig (2005). Amb Les cendres del rabí, premi Alexandre Ballester 
de narrativa 2014, Miquel Segura s’endinsa pels viaranys de la més apassionant novel·la històrica, 
però sense abandonar la seva «passió xueta».
 

Només Miquel Segura podia concebre una obra, basada en una història real, que ens transpor-
ta constantment entre espais i temps que semblen remots, estirant un fil que uneix la Mallorca 
del segle XVII i l’ominosa persecució dels jueus mallorquins, amb l’Israel modern que representà 
l’esperança en la construcció d’una nova societat, passant per la tragèdia col·lectiva de tota la hu-
manitat que simbolitzà Auschwitz. Més enllà d’un relat de xuetes i jueus, Les cendres del Rabí es-
devé una novel·la d’una universalitat colpidora, que ens parla de la perpètua recerca de la identitat, 
de la lluita ferotge per la supervivència, de l’amor que s’imposa sobre la barbàrie. En definitiva, dels 
homes i les dones que cerquen desesperadament el seu lloc al món.
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ANTONI PERE FONT (Palma, 1954-2016). Pèrit mercantil, Graduat Social per l’Escola So-
cial de Barcelona. Va treballar a una entitat d’estalvi. Llicenciat de grau en Filosofia i Lletres 
(Secció d’Història), amb la tesina La Reial Visita del 1635, i en Dret, ambdues per la Univer-
sitat de les Illes Balears. L’any 2013 publicà N’Eixerit, la seva primera novel·la, a Lleonard 
Muntaner, Editor.

Aquesta documentada, entretenguda i ben aconseguida novel·la d’Antoni Pere Font (la se-
gona de la seva autoria que veu la llum, després de n’Eixerit), és, com l’anterior, allò que en 
deim una novel·la històrica. Però no és només això.

A través del seu extraordinari protagonista se’ ns plantegen qüestions tan actuals com els 
drets humans, la llibertat, la dignitat, l’honestedat d’un personatge que no es deixa corrom-
pre (ai-las, als nostres dies, amb la corrupció i més encara en aquesta «Sicília sense morts» 
en què s’ha convertit la nostra illa ... ) i unes profundes conviccions a favor dels humils, dels 
menyspreats, dels condemnats.

(Del pròleg de Gabriel Ensenyat Pujol)



Autor: MIQUEL SBERT I GARAU
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És mestre i doctor en Filologia Catalana, membre del Grup de recerca en Etnopoètica de les Illes 
Balears i inspector d’educació jubilat. Ha escrit nombrosos articles sobre poesia de tradició oral i 
de folklore tant en la premsa diària com en revistes locals i especialitzades. És autor de diversos 
llibres d’aquesta temàtica, com “Unions i desunions” de mestre Lleó: acotacions per a una teoria de 
valors (1991); Oh mar blava que ets de trista ... L’emigració a Amèrica al Cançoner popular de Mal-
lorca (2001); La fusió de cultura popular i poesia a l’obra de Mana Antònia Salvà (2008); i Llengua 
de glosador. Notes sobre poesia de tradició oral (2008). A més, dirigeix la col·lecció d’etnografia i 
folklorística «Blat cabot» de Lleonard Muntaner, Editor.

Autor de la narració La cinta de plata (1992), ha publicat també molts treballs sobre llengua i edu-
cació, així com d’altres relacionats amb la gastronomia: va editar i prologar Els perfums meravel-
losos. La cuina de Maria Esteva Ferrer (2004 i 2009); és coautor de La cuina conventual a Mallorca. 
Espais, costumari i receptes (2006), El Jornet de la soca. Filosofia i receptari (2015), amb Tomeu 
Arbona; i Aguiar amb el Cançoner tradicional de Mallorca (2017), amb Miquel Calent. Es membre 
del Consell Assessor de l’Obra Cultural Balear, del Consell Municipal de Cultura de Palma i del 
Consell Assessor de Cultura Popular del Consell de Mallorca, entre d’altres.

El fenomen dels dimonis com a element associat a moltes festes de Mallorca ha experimentat 
aquests darrers anys un ressorgiment, amb una vitalitat extraordinària.

A les cançons dels dimonis, els versos ens diuen com és i què fa el dimoni. Recorden, per tant, la 
història, l’ordre social vigent durant segles i en fan burla o se’n serveixen com a excusa per a una 
pseudosubversió en uns límits marcats pel calendari de la festa, tot arribant fins i tot a la formulació 
de propostes de reestructuració de l’ordre secular (què fan els dimonis ballant dins el recinte del 
temple, què hi fan els proscrits per Déu dins la casa del Senyor?). La festa i la cançó són, amb-
dues, dinamisme i dialèctica. La cançonística del diable és un acte col·lectiu de comunicació verbal 
i musical: un vell ritual que s’actualitza i que, des de la ficció còmplice que suposa cantar el dimoni, 
afavoreix una catarsi grupal joiosa, asserenadora i estimulant alhora.



Autora: Joana Maria Comas Boyeras 
Títol: La transició a sa Pobla. El camí cap a la democràcia (1973-1987)
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És graduada en Història per la Universitat de les Illes Balears (2015), on ha completat la seva 
formació amb el màster de Patrimoni Cultural, Investigació i Gestió. Interessada en la investigació 
des d’un punt de vista local, formà part de 1r. equip coordinador del projecte Regala una Glosa 
(2016), amb voluntat de recuperar aquesta part patrimonial associada a la festa de Sant Antoni. 
Actualment participa en el projecte d’investigació «Sa Pobla al tombant del segle XIX: arquitectura i 
urbanisme», un treball guardonat en la modalitat de beca amb els Premis d’Investigació Pare Josep 
Obrador de 2016.

Sobre la Transició, encara no està tot dit. Així, l’anàlisi de les perspectives locals durant aquest 
període ens mostra la complexitat d’una època de grans canvis dins la societat illenca i en què flo-
riran nombroses corporacions polítiques. Malgrat que aquest fou un procés que implicà tot l’estat 
espanyol, cada localitat presenta particularitats pròpies.

La recerca de Joana Maria Comas se centra en els factors socials i econòmics que amaguen els 
resultats electorals durant les primeres experiències democràtiques després de la dictadura fran-
quista.

El llibre intenta ser un retrat el més acurat possible de la realitat social, econòmica i política de sa 
Pobla durant els anys setanta i vuitanta, quan la Cooperativa Agrícola Poblera encara tenia un gran 
pes.
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És mestre de secundària, en 1’especialitat de llengua catalana i literatura, i investigador. Va ser re-
gidor de 1’Ajuntament de Calvià entre 1987 i 2003. Ha orientat la seva tasca d’investigador a l’estudi 
de la Segona República a Calvià i a la recuperació dels testimonis de la repressió i l’estudi de les 
presons franquistes a Mallorca, sobre les quals ha fet nombroses conferències. Fruit d’aquestes 
investigacions ha publicat, a Lleonard Muntaner, Editor, La presó de Can Mir. Un exemple de la 
repressió feixista durant la Guerra Civil a Mallorca (2011), Suborns i tretes a la presó de Can Mir 
(1936-1941). Noves aportacions (2014) i La història silenciada. Calvià i es Capdellà, 1936 (2016). 
Així mateix és autor d’El moviment obrer a Calvià 1923-1936 (Lleonard Muntaner, Editor, 2008), 
de La Ruta de la Memòria a Calvià i de les ponències «La Federación Obrera Calvianense» i «La 
Fossa Comuna de Calvià» (Jornades d’Estudis Locals de Calvià), i «Les Tretes de Can Mir», con-
juntament amb Tomeu Garí (Jornades d’Estudis Locals de Porreres).

Ha coordinat la investigació i l’estudi per elaborar el Mapa de Fosses comunes de Mallorca per 
encàrrec de la Conselleria d’Afers Socials.

Una de les conseqüències del cop d’estat de Franco, i la posterior repressió, fou la pràctica anul·lació 
de qualsevol possibilitat de progrés per a una dona. Això no obstant, l’anàlisi dels anys anteriors a 
1936 ens mostra, en diferents etapes, la manera com les dones anaren conquerint espais de poder 
i de representació obrera que les va conduir a lluitar pels seus drets laborals. En aquest sentit, el 
cas de les collidores d’oliva de Calvià resulta especialment desconegut i significatiu. L’any 1932, se-
tanta dones que collien oliva en aquest municipi convocaren una vaga que va durar una setmana, 
després que els amos de les possessions declaressin que s’estimaven més perdre tot l’oli de la 
temporada abans d’atendre les reclamacions salarials de les dones, que volien una equiparació de 
sous amb els homes.

Es tracta, per tant, d’una vaga que perseguia la igualtat econòmica entre sexes i que va sacsejar 
l’organització obrera del municipi i les relacions entre patrons i treballadors.
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Obtingué els títols superiors de Piano i Solfeig al Conservatori Superior de València i el Grau de flau-
ta de bec al Trinity College de Londres. Posteriorment realitzà cursos d’especialització en l’àmbit de 
la música antiga, i també cursos de formació del professorat a les universitats d’Oxford, Edimburg, 
East Anglia i Kent. Llicenciada en Història i Ciències de la Música, és doctora en Art i Musicologia 
per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Forma part del grup de música antiga Polissonia, que interpreta repertori medieval i renaixentista 
lligat a la corona catalano-aragonesa. En el camp de la composició, té estrenades algunes obres de 
petit format; col·labora habitualment amb articles de crítica musical a diferents mitjans de premsa i 
com a conferenciant per a diferents entitats.

Ha exercit la docència en l’especialitat de música en diferents centres educatius. Ha publicat diver-
sos estudis: Voleu sales? Pervivència i recuperació de la música dels salers i quintos al Llevant, 
Migjorn i Pla de Mallorca (2015), Posseïts pel dimoni. La festa de Sant Antoni des de la música rave 
i trance (2016), Música per a un crim. La balada de Jordi roca i sa madona des Caparó (2017) i la 
música que acompanya el poemari Essència de mare (2017), de M. M. Gelabert, tots ells publicats 
a Lleonard Muntaner, Editor.

El segrest d’una nena de vuit anys, Kyoko Cox, va permetre conèixer públicament l’estada de John 
Lennon i Yoko Ono a Mallorca el 1971. La parella fou detinguda arran d’una denúncia internacio-
nal presentada pel pare de Kyoko, Anthony Cox, i hagué de comparèixer al jutjat de Manacor per 
explicar per què s’endugueren la nina. Tots els fets havien ocorregut en una guarderia de Cales de 
Mallorca, una localitat de la costa manacorina.

John Lennon ja havia estat a l’illa, als cursos de Meditació Transcendental que el Maharishi Mahesh 
Iogui impartí entre Cala Millor i Cales de Mallorca del 1970 fins al 1972. Una tècnica que el guru 
hindú ja havia ensenyat als Beatles, al cantant Donovan i part dels Beach Boys durant la famosa 
trobada a Rishikesh el 1968.


