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Dues dotzenes
 i dues.

Ja 
vénc!

valldemossa, 1878

Oh, mar blava que ets                
de trista...

... en mirar-te ploraré.
Tu has tret de sa 

meva vista
aquell que era tot es 

meu bé.

catalina, 
du ses cabres!

I mira bé que hi 
siguin totes!

Sí, 
mu mare!

aquesta nina, sense haver anat a 
escola, pareix mentida com fa es 

comptes a tothom!

ai, si l'haguéssim 
pogut enviar a 

aprendre un poc 
de lletra a ca 
ses monges...
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Has de dur sa greixonera a 
ton pare, catalina.
Si vessis l’arxiduc...

... no li diguis res.
M'has sentit?

Per 
què?

Perquè no, 
te dic.

Però... Perquè 
voldrà jeure 

amb tu!

Mu mare, 
callau.

au catalina, 
parteix. 

I creu-me lo 
que t'he dit!

no heu de 
dir aquestes 
coses davant 

sa nina.

veritat dic. 
I tant li és 

mascle com 
femella!

MU 
MARE!

?

Uep, 
catalina!

Bon dia tengui 
vossa mercè.

Bon dia 
tenguin.

catalina! 
Saluda an 
es senyor!

Bon dia, nineta!

Oh, mar blava que 
ets de trista...

En mirar-te 
ploraré...

Sis anys més tard...
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Idò vine a fer 
feina a la finca i 
et trobarem més 

coses per fer.

Tu has tret

de sa meva vi...

     Bones 
tardes tengui, 

senyoreta.

¿Quina 
cançó és 

aquesta que 
cantaves?

Li diuen "Oh, mar blava"

Em cantaràs més 
cançons?

Però, sé fer més 
coses que cantar.

no importa tornis a 
aquesta casa!

Filla meva, m'han dit que t'han vist per 
sa finca de s'Arxiduc. 

Quina vergonya!
Però, mu mare!

M'ensenya lletra i 
prest sabré comandar 

sa finca,... no veus un bou a 
tres passes! 

ja ho veureu! Serà bo 
per a tots.

com tu en té un 
caramull!

no m'importa! 
Jo sé que a mi 

me vol.
I jo a 
ell.

Si un dia s’afarta 
de tu ningú te 
voldrà, i no te 
podràs casar!

S'Estaca. Finals d'agost de 1892.
na catalina té 23 anys.

Es majoral, 
per favor?

Sa majorala!

O aquí mana 
una dona?

I molt bé que 
ho fa, sa 

nina.

I on és Sa 
majorala?

Idó, haurà d'esperar. 
Sa majorala acaba 

de partir....sé ben bé que no ve de ciutat!
Jo no sé 

llegir però...

 Li duc 
aquesta 
carta.
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Es homos? 
Preparant sa 
verema que és 
on han de  ser!

Qui s'ha d'endur tot això, nina? On 
són es homos de sa finca?

aquí tens es teu sou. 
Signa aquí. catalina?

vossa mercè, 
me'n puc dur "Les 
Fleurs du Mal" de 

Baudelaire?

¿Qui ve a cobrar i mira primer els 
llibres que els doblers? només 

tu, catalina!

Moltes gràcies, 
vossa mercè.

aquest comptable sempre 
te posa amb els cans.

Idò ell s'hauria de 
posar amb sos muls.

Què?

no res, 
vossa mercè.

Port de Sóller

Enguany també 
farem malvasia. He 
après tant en es 
darrers viatges.

Estic molt content 
de com dus la Finca.
vaig tenir bon ull en 

fer-te majorala.

Gràcies

ah! He sabut que vendrà la meva cosina. 
vull que la coneguis: sou ànimes bessones.

Si vossa 
mercè no ha de 
menester res 
pus, jo tenc 

feines.

ves, catalina.
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Feinera sí que ho és, jo no 
dic que no ho faça bé, però 

és feina d'homo ser majoral!

El senyor l'ha 
col·locada perquè és 

una moixarra.

ai! Què pots esperar d'un 
ase més que coces?

"...reconocimiento 
internacional por su vino 

de Malvasía y les damos la 
enhorabuena por el premio".

vull dir unes 
paraules i fer un 

brindis...
clap! clap! clap!

clap!

aquest premi és de 
tots. Per això,...

...he parlat amb el senyor 
arxiduc: Qualsevol jornaler que 
baixi fins a s'Estaca cobrarà 

es seu sou...

...encara que no pugui fer 
feina per mal temps.

Visca l'Arxiduc!

Visca l'Arxiduc!

Visca l'Arxiduc!

Visca l'

ai, Madona!
va arribar es correu i 

me va fugir dir-vos-ho!

Res, Marieta, ja 
tendrem temps.

Perdoni vossa mercè.
no esperava trobar 

ningú.
no passis pena, ens farem 
companyia. com et dius?

catalina, 
vossa mercè.

Em pots dir Sissí, 
catalina.

courons vers 
l'horizon, il 
est tard, 

courons vite...

...Pour attraper au 
moins un oblique 

rayon!

coneixes a 
Baudelaire?

M'encanta, vossa mercè, 
Sissí. L’arxiduc em deixa 

els seus llibres.

ah, cosí! Parlàvem 
de somnis.

Sou ànimes 
bessones.

Estimat cosí, he 
sentit que vols 
fer un viatge.

Sí, vull anar a Jerusalem. Passant per l'adriàtic.

Has d’endur-te’n na catalina.
Li encantarà!

catalina, no t'agradaria 
veure venècia?

Sí que m'agradaria. 
Molt.
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varen passar vuit 
anys fins que 
l’arxiduc va tornar 
a Mallorca.

no canviaria res 
de tot lo que he 

viscut.

Filla, vols confessió 
dels teus pecats?

Disculpin.

La senyoreta Homar 
desembarcarà allà.

capità Singala. 

atraqui a venècia. 

¿Per què, vossa mercè? ¿Per 
abraçar-me amb el capità? 

vós feis això i més 
coses amb altres 

dones.

capità, la senyoreta Homar no 
me tornarà a parlar durant la 

resta del viatge.
asseguri-se’n.

nosaltres 
prosseguirem 

normalment amb 
el viatge.

Estimado Señor: Me duele comunicarle que nada más llegar de venecia el médico 
me encontró sífilis. Me encantaría tener noticias suyas.
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El paper de la dona a Mallorca ha estat em-
mascarat i menyspreat en moltes ocasions. 
La realitat, però, ens mostra que les dones 
han estat un motor de pensament, de treball 
i de creació que en moltes vegades fins i tot 
superava els homes. Per tot això, la campa-
nya “Mallorca té nom de dona”, intenta do-
nar llum a algunes d’aquelles dones que va-
ren ser molt més que l’ombra d’algun home. 
Les institucions hem de vetllar per la igual-
tat d’oportunitats entre tota la ciutadania i la 
primera passa és recuperar la memòria de les 
persones que foren discriminades, en aquest 
cas pel fet de ser dona. Des del Consell de 
Mallorca volem reconèixer el paper de la 
dona en la construcció de la nostra societat. 

Jesús J. Jurado seguí
Vicepresident 2n del Consell de Mallorca i 
conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència

Catalina
Homar
La veritabLe història d'una dona d'empenta

Per acabar amb la desigualtat de gènere, ens 
hem de fixar i intervenir en totes les esferes: 
la política, l'econòmica, la cultural i la sim-
bòlica.
Tal vegada, aquesta darrera, sigui la més 
difícil de treure a la llum i la que s'instal·la 
més profundament en la nostra ment. Perquè 
fa ressaltar el que s’espera de les dones, ser 
esposes, mares, cuidadores, i naturalitza de 
tal manera el mandat patriarcal que sembla 
que és el que cal fer, el que les dones volem 
fer o que és el nostre destí per naturalesa, i 
oculta  totes les altres coses que hem volgut 
fer o somiar. 
Fer desaparèixer de l'imaginari col·lectiu tot 
el que no siguin gestes aconseguides pels 
homes té per objectiu deixar l'esfera pública 
en mans masculines. Ells són, col·lectiva-
ment i individualment, els qui han construït 
la cultura, el pensament, han investigat, ba-
tallat, creat. I, com a reconeixement a aques-
ta epopeia masculina, els dediquen carrers, 
places i jardins, a més d'aeroports, i edificis 
de renom, públics i privats. Així les gene-
racions futures sabran que aquests homes 
mereixien els  homenatges i els reconeixe-
ments. 

Mentrestant, les dones de totes les èpoques 
es dedicaven a cuidar-los, alimentar-los, 
criar-ne els fills i filles i tenir les cases 
impol·lutes?  Res més enfora de la realitat. 
Des de l'antiguitat hi ha hagut dones que, 
contra tot pronòstic, han qüestionat el 
mandat patriarcal i han fet de tot en tots els 
àmbits: han investigat, han recorregut el 
món, han creat, han filosofat, han batallat, 
han fet política. I cada una d'elles varen ser 
esborrades de la història oficial. I les que no 
han pogut ignorar del tot, les han deixat com  
una cosa marginal, semioculta, desdibuixada, 
distorsionada, a l’ombra d’algun home. Com 
és  na Catalina Homar.  
Amb ella iniciam la recuperació de dones 
que han fet coses valuoses a la nostra illa, ha-
gin nascut aquí o hagin vengut de fora. Amb 
la campanya “Mallorca té nom de dóna”, les 
traurem d'aquest oblit injust, de les interpre-
tacions esbiaixades de la seva vida i les seves 
gestes. Perquè és de justícia, reconeguem el 
valor social de moltes dones valuoses. 

nina parrón mate
Directora insular d'Igualtat






