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En Miquel d'es Forn, el príncep 

 

És tan difícil escollir amb quin dels rèquiems honorar la memòria d'en Miquel Pujol i 
Ferragut, en Miquel d'es Forn! 
  
Potser tots ells sonen a la vegada en innombrables indrets, des de la tràgica i inacabada -per 
mort prematura- Missa en re menor de Mozart a l'alegria espiritual del Rèquiem en re menor 
Op.48 de Fauré; tal volta, per la seva presència contundent i l'escenari on obrava, amb la 
solemnitat musical dedicada al funeral de la Reina Mary de Purcell o amb la intensitat del 
sentiment de dol per la pèrdua de l'amic, evocat per Zbigniew Preisner.  Conhortant un 
poquet de la tristesa amb la bellesa, tanta diversitat i quantitat de companys i amics que 
conformàvem la cort d'aquest singular, irrepetible i vertader Príncep del Col·legi de Monti-
Sion, el millor dels companys, per aclamació. 
  
Un príncep treballador, en la seva accepció de ser el primer i avantatjat, que lluny de voler 
ser servit, servia; que hagués pogut -digne portador del premi Ramon Llull de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears 2013- signar la metàfora del místic recollida en el Llibre d'Amic 
e d'Amat : 
  
Demanà l'amat a l'amic:  
- Has membrança de nulla cosa que t'haja guardonat, per ço cor me vols amar?  
Respòs:  
- Hoc, per ço cor enfre los treballs e els plaers que em dones, no en faç diferència.  
  
Encenent el forn a les cinc del matí, dia sí i altre també. Ancorat en la tradició i en el seny 
centenari contingut en aquelles humides parets de la moreria del carrer de sa Pelleteria que 
des del 1565 han abastit, perfumades d'olivera, d'alzina i de farina d'espelta, el barri del Call 
i que ara romanen adormides al darrere de la porta que en Miquel -i aquest miserable 
capitalisme que amb tot arrasa- cal dir-ho, han tancat. Mostrant amb l'exemple del seu 
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quefer i del seu obrar, com volia, potser, dir Ramon Llull quan escrivia (Desembre,15). 
Esguardava l'amic si mateix per ço que fos mirall on veés son amat, e esguardava son amat 
per ço que li fos mirall on hagués coneixença de si mateix. E és qüestió a qual dels dos 
miralls era son enteniment pus acostat.  
Mirant-se en el semblant, per identificació. Exercint la generositat de l'autèntic amor, que és 
el que dóna del que manca i no del que sobra, única essència per afirmar lo nostro sense ser 
un falsari o un impostor. Triomfador de mèrit, assolit per l'esforç de tantes hores en la 
solitud de la nit i de tantes altres dedicades a regalar als amics de tot pelatge i tot color. 
  
Has vingut a parar allà on l'amor i la mort convergeixen altre cop, i mira per on, així com el 
dolç havia estat la via per la qual l'amor i la vida s'expressava i realitzava, també ha estat la 
causa per on t'ha entrat la mort. 
  
Encara bo que sempre saberes que Amor és mar tribulada d'ondes e de vents, qui no ha port 
ni ribatge. Pereix l'amic en la mar, e en son perill pereixen sos turments e neixen sos 
compliments.  
  
Adéu, Miquel. Gràcies. 
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