Premi Savina 2009
És ben difícil, avui dia, trobar persones, sigui de l’àmbit que sigui, que gràcies
a la seua trajectòria vital i professional gaudeixin de credibilitat i de l’estima dels
seus vesins. Que tenguin, en definitiva, el respecte permanent de la comunitat
per damunt de càrrecs provisionals.
Hi ha persones que des de la senzillesa, la falta de supèrbia i el treball constant
i ben fet, han sembrat al llarg de la seua vida una llavor que fins i tot anys
després d’haver desaparegut continua donant els seus fruits.
Avui, perdura en el record l’exemple d’un bon eivissenc, nascut i criat en el cor
de l’illa, que va dedicar part de la seua vida a conèixer pam a pam aquesta
terra nostra, a investigar la nostra història, les nostres arrels i els nostres trets
d’identitat.
Coneixent els orígens dels noms dels llocs, dels malnoms, dels llinatges, de les
cases, de les finques, de les vendes, de les parròquies, etc, és com podem
apreciar millor i estimar tot el llegat conservat al llarg dels segles, pas previ per
defensar-lo i lluitar si cal per la seua conservació. A tot això ens va ajudar i ens
segueix ajudant l’obra del PREMI SAVINA ESPECIAL d’enguany.
Gràcies a ell i a l’herència que ens va deixar, molts eivissencs hem conegut
millor la història de les Pitiüses i ens hem enorgullit de la nostra terra, tantes
vegades amenaçada i agredida.
Per posar només alguns exemples del seu compromís, cal recordar que, com a
membre que va ser de la Comissió de Patrimoni d’Eivissa i Formentera va
recolzar la protecció de les zones humides de ses Feixes i de ses Salines, així
com la conservació dels nuclis històrics dels pobles d’Eivissa i Formentera i va
donar el seu suport a la protecció de tots aquells elements del patrimoni rural i
arqueològic, que enriqueixen el paisatge pitiüs .
Va ser, entre moltes altres coses, canonge-arxiver, President de l’IEE durant 18
anys, president de l’associació s’Atalaia, que procurava la recepció de TV3,
membre de la Comissió de Patrimoni des de 1999 fins que va morir i mai va
deixar de defensar a través de la paraula la mesura, el sentit comú i els nostres
trets d’identitat.
Aprofitant que enguany, el GEN-Gob Eivissa ha publicat un llibre sobre ses
Feixes, el varem voler dedicar a la seua memòria. En aquesta publicació es
recullen unes paraules seues, carregades com sempre de sentit comú:
Si de cas arriba un dia que tot el que fou nostre s’hagi despersonalitzat i
desarrelat tant que Eivissa i Formentera ja no es puguin identificar més que
pels seus contorns de les costes i el relleu de les serralades, ......Aleshores
només ens quedarà la possibilitat de confessar ingènuament la desaparició
d’un poble, el nostre poble, nosaltres, a mans d’uns suposats amics de les
nostres illes que tant les varen estimar que fins i tot ens les desferen i mudaren
deixant-nos sarcàsticament les restes com a testimonis dels seus capricis.

Des del GEN-Gob voliem complir amb un deute que teniem amb ell. Ja
que no ho varem fer en vida, volguèrem trobar el moment per atorgar-li aquest
premi SAVINA ESPECIAL. El moment ha estat enguany, aprofitant l’aparició
del llibre de ses Feixes, dedicat a la seua memòria i a que es compleixen
10 anys de la publicació de 2 obres cabdals seues: Eivissa, passa a passa
i Formentera, passa a passa, llibres imprescindibles per conèixer racons
intactes. En qualsevol cas, sempre és un bon moment per complir amb un
deute.
Per tot això.... el GEN-Gob atorga el Premi Savina Especial 2009 i a
títol pòstum a mossèn Joan Marí Cardona.

