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Espècie de revista, butlletí o lo que sigui
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ENTRE EL ROMANTICISME I LA MODERNITAT

Cada número de “Modelicons” m’afecta per diferents caires que 
s’encontren i em fereixen per diferents motius, uns plaents i altres 
punyents. Em complau tenir un canal que em duu a la sincera i neta 
infància on era quasi tot “de cel tot blau sense cap ombra”; tot un món 
ben llunyà, que ara em sembla ben mesclat de misterioses decisions, 
seguint persones que admirava ulls clucs, ells amb un cabal immens de 
bona voluntat, ignorància i risc inconscient. Sempre amb el Bon Jesús 
entremesclat dins tot aquest marruell. Ara ho veig com un horitzó de 
poble petit, encalentit per relacions d’escola, d’amics, familiars i de 
jocs.

Pobre de mi quan ho record! Em venen les paraules del P. Miquel Colom 
dites a la Mare de Déu: “amb la pols i la mascara, sens vostre esguard 
abstergent, m’han desparençat la cara... No em coneixeu certament”. 
De tot aquest conjunt el que més ràbia em fa és la lentitud en la qual 
consider que madura el nostre cervell. A tal procés de la natura don la 
culpa de tant de retràs. ¿Som tots els humans iguals? Jo crec que no. 
¿Serem sols els pubils que som tan esgarrats?

Damunt aquest panorama, contemplat al cim de passats els vuitanta 
de bon tros, cal deixar-hi estendre com una boira blanca el mantell de 
la misericòrdia. D’un tal cobriment que cada responsable en prengui 
un esqueix de perdó i de neteja. Déu Pare en té a balquena per a tots, 
començant per mi.

Vist des d’aquí dalt el paisatge tan complex de nostra història que 
consider més o manco la mateixa de tots, m’espanta veure com entre 
tots hem empès es carro dels dies i les hores, cercant  respostes, 
curant ferides, fent bonament com podíem que el carro avançàs sens 
massa reclaus. Sé que dins aquest carro cadascú hi duia un viatge 
amagat que sols Déu i ell saben i aquí cal endinsar-hi la manuella per 
descobrir els barrobins que obriren pas dins la muntanya. Un gran amic 
i mestre meu, el P. Costantino Ruggeri sempre em repetia: “¡Gli angeli 
ci sono”, “existeixen els àngels”! Jo també n’estic convençut, a posta 
crec que aquests àngels en saben prou de les peripècies del camí de 
cada un del món, sempre ens donen una mà i alaben Déu Pare.

Dalt aquesta muntanya tot torna petit, també el que cada un porta 
dins la seva història i l’oratge fresc i net ens endinsa dins l’espai tan 
bell, tan harmoniós i infinit, com acollidora era la falda de nostra mare 
quan érem petits. Déu ens perdoni a tots, plegats cantarem un dia en 
el cel tots els de la meva generació: “Simon Joannis...” I rebrem una 
resposta satisfeta de l’Amic feel.

Llorenç Tous  (Ceinos de Campos. 9. X. 2018)

Per començarPer començarPer començarPer començar
DESANT ESPERANCES

Disposau-vos, benvolents amics lectors, a recórrer, sense presses, amb consentit de-
teniment, els sorprenents viaranys de reflexió oberts a les planes d’aquest número. Agraïu 
d’entrada al petit grup de laics –ells i elles– la valuosa aportació a la distesa conversa, clara, 
lleial, franca, entorn al tema del col·loqui central elegit pel Consell de Redacció: El treball 
dels laics a les parròquies. Amb mirada rigorosa i crítica, eixida tanmateix d’una declarada 
estimació a la venerable Institució, intercanvien amplament els motius pels quals pensen 
que l’Església Catòlica Occidental ha sofert en el nostre temps un descens considerable en 
la seva universal acceptació.

Opinen que l’Església està desconnectada de la societat, enfora de la gent. Han trobat 
a faltar una paraula de l’Església en els moments en què la crisi econòmica ha fet estralls 
entre la gent més necessitada, en els qui estan a l’atur, en els qui s’han quedat sense casa 
a causa dels desnonaments. El missatge, el testimoni de Jesús continua atraient els joves 
d’ara, però altra cosa és l’Església, anar a missa, això no els atreu. A tots els preocupa molt 
el futur de l’Església, però ignoren com serà la transformació esperada. 

Afirmen que els capellans estan disminuint i potser aquesta minva sigui una sort per 
a l’Església, atès que en podria ressorgir una altra Església, laica, formada no només per 
capellans, i néixer un nou sacerdoci, amb característiques radicalment diferents a les del 
ministeri actual. Estan convençuts que el missatge de Jesús i Jesús mateix es mantindrà en 
els petits grups o entre les petites comunitats d’esglesioles casolanes. Admiren tanmateix 
la realitat d’avui d’una Església missionera, dels pobres, dels humils, dels qui sofreixen. 
Creuen en la reformada Església que vindrà en un futur pròxim i confien en el papa Fran-
cesc que té els peus ben afitorats en terra i parla un llenguatge entenedor que captiva  la 
gent d’avui. Proposen innovadores organitzacions, noves prioritats i distribució de les tas-
ques parroquials que no han de recaure només sobre els rectors. Reclamen per als Consells 
Parroquials més formació dels seus components, més corresponsabilitat i major presència 
del jovent.

Aquesta anàlisi crítica de la realitat eclesial es contraposa a la bella visió esperançada, 
lúcida i clara, que des del cim fascinant de la senectut vuitantina ens regalen tres estimats, 
admirables amics: Llorenç Tous, en l’article Per començar, Tomeu Mulet i Tomeu Suau 
Mayol, en les encantadores respostes de cada un a l’entrevista corresponent.

Toni Bennasar, un altre vell amic, savi pensador, ens dona la clau del perquè, malgrat 
tot, ell creu, ell vol creure, més enllà de les fèrries objeccions de l’autor de Sapiens i de 
Homo Deus, més enllà del “cientifisme” actual entossudit a negar el lliure albir i a defensar 
que tot està predeterminat per una reacció bioquímica. Sebastià Salom ens deixa oberts els 
punyents interrogants ben presents avui als mitjans de comunicació sobre a qui pertanyen 
o haurien de pertànyer les propietats de l’Església. Vicens Jasso ens dona a considerar un 
intel·ligent i punxegut comentari entorn a la Carta Pastoral del bisbe Enciso sobre els Cur-
sets de Cristiandat. 

Completen la Revista, les altres ja conegudes i habituals seccions. 

Trobereu l'index a la pàgina 95
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Taula rodona

El treball dels laics 

a les parròquies

El passat dia 30 d’octubre de 2018, a la tarda, els membres del Consell de Redacció de 
Modèlics i modelicons, ens reunírem a la seu del Seminari Nou, amb totes les persones 
convidades per tenir la Taula rodona sobre “El Treball dels laics a les parròquies”.

En principi es presentaren els membres del Consell de Redacció i després cadascun dels 
convidats, breument, va explicar la seva procedència i participació en les tasques d’ajuda 
a la parròquia.

Toni Perelló, convidat per en Pere Amengual. Va ser seminaris-
ta quan encara els llatinistes estaven al convent de Sant Agustí 
de Palma. Diu que l’any 1953 va tenir el goig d’inaugurar la 
primera part del Seminari Nou. Va deixar el seminari l’any 1954 
i va treballar després a la Caixa. És casat i pare de cinc fills dels 
quals un va morir al 21 anys i set nets. Viu a Pòrtol.

Toni Llompart, convidat per en Jaume Gual. Està jubilat i viu a 
Inca. Col·labora i ajuda a dur l’economia de tota la Unitat de Pas-
toral, dita de la Mare de Déu, que comprèn vuit parròquies, tres a 
Inca, a més Lloseta, Biniamar, Caimari, Mancor i Selva. Està jubilat 
i va fer feina a la Caixa per espai de 35 anys.

Jordi Llabrés Sans, convidat per en Toni Bennasar, del qual es 
considera un bon amic. És de Sencelles. El passat dia de la Mare 
de Déu d’agost va fer 25 anys que és l’escolà major de la parrò-
quia. Es dedica al món de les persones amb discapacitats psíqui-
ques i treballa al Col·legi Joan XXIII d’Inca. Actualment és res-
ponsable de l’Orde Franciscà Seglar, del convent dels Caputxins 
de Palma. 

Bel Martínez, convidada pel rector de l’Encarnació, Guillem Va-
quer. Amb el seu espòs foren monitors a la parròquia de la Santís-
sima Trinitat. Després varen passar a la parròquia de l’Encarnació, 
allà sempre s’hi han trobat molt bé. Fa més de vint anys que ambdós 
col·laboren a la parròquia. Per això na Bel no entén la seva feina a 
l’Església si no és amb una comunitat. Actualment està treballant 
amb els joves de Confirmació. Va estudiar Administració d’Em-
preses. Ha fet feina a vàries empreses i ara fa un any que treball a 
l’oficina de la Seu. Tenen una filla que té denou anys.

Maria Antònia Nicolau. Convidada per en Sebastià Salom. És 
llicenciada en Història, s’ha dedicat a l’ensenyament al col·le-
gi Pedro Poveda de Palma. El món dels joves l’apassiona. És 
membre de la Institució Teresiana. S’ha responsabilitat molt en la 
col·laboració amb l’Església. Entén que les tasques dels seglars 
a l’Església no són tasques de suplència sinó tasques importants 
que han de tenir l’acompanyament dels preveres de cada parrò-
quia, bé al costat, davant o darrere. Ha estat molts anys membre 
del Consell Parroquial de Porreres.

Lluís Palmer. Convidat pel rector de Puigpunyent, Bartomeu 
Català. És de Puigpunyent. Va estudiar dos anys al seminari. 
Quan va deixar el seminari va estudiar Formació Professional 
i va estar treballant per espai de quaranta dos anys i mig a la 
fàbrica Casa Buades de griferia. Està casat i és pare de set fills. 
Des de petit ja col·laborava amb la parròquia, va ser escolanet, 
sempre ha col·laborat. És membre del Consell Parroquial. Fa 
catequesi als infants de 9 i 10 anys, amb l’ajuda del rector que fa 
27 anys que és a Puigpunyent. 
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Introducció abans del diàleg obert. Fetes les presentacions, davant les pre-
guntes previstes, que en Sebastià Salom havia remès a tots els convidats, acordàrem tirar 
endavant amb la primera. Una pregunta molt completa, amb la convicció, com així va ser, 
que moltes de les coses plantejades a les altres preguntes, sortirien a l’anàlisi de la prime-
ra. La trobada va durar més de dues hores. En Toni Bennasar va actuar de moderador i 
començà llegint la primera pregunta.

Toni Bennasar. Quins són els motius pels quals creis que l’Església catòlica occi-
dental ha tengut una baixada tan gran d’acceptació i d’assistència a les celebracions de 
l’Eucaristia i dels sagraments? Aquesta baixada que té l’Església pot venir per tres ban-
des: Una banda personal: És que sa gent ja no creu en Déu, o, sí, creu en Déu però no 
creu en l’Església. Després hi ha un altre motiu, que podria ser més social: L’Església 
ja no és una entitat que aglutina, ja no estira, no atreu, que no té iniciatives... aquesta 
podria ser sa segona pregunta. I sa tercera seria més eclesial: L’Església no ha sabut 
adaptar-se a sa societat, encara viu d’es Concili de Trento, no s’ha actualitzat, no ha 
posat en marxa allò que deien els papes Joan XXIII i Pau VI ‘aggiornamento’, posar-se 
al dia... Ara que cadascú agafi sa paraula i que contesti a qualsevol de ses tres, a sa que 
més ganes li faci. 

Bel Martínez. Estic contenta de lo que hem comentat quan entràvem sobre fer una 
crítica amb estimació. Jo també estic en es Consell Parroquial i estim molt l’Església i tenc 
també una mirada crítica, però des de s’estimació. A vegades sa crítica mos fa por, però jo 
pens que per avançar s’han de criticar ses coses, perquè, si no, mos quedam sense avançar. 

S’altre dia es va fer sa cerimònia de s’Enviament de catequistes, a Madre Alberta, i jo no hi 
vaig poder esser perquè els dissabtes capvespre faig feina, però em varen dir una cosa en 
la qual jo no hi vaig estar d’acord: que s’organigrama s’ha criticat, i no ha agradat gens 
que se critiqui, i varen dir: no hem de criticar s’organigrama, hem de fer feina i després ja 
es faran canvis... 

Jo no estic d’acord amb això. Es laics ja som adults i ja tenim opinió personal, no mos han 
de fer por ses crítiques: és una opinió meva, però tot lo que digui i sa reflexió que he fet 
en quant a aquests tres punts és sa meva opinió. L’Església a nivell personal m’ha ajudat 
molt, es capellans m’han ajudat molt i tant es meu home com jo estimam molt l’Església i 
a sa nostra filla Francinaina és una cosa que també li transmetem, però no deixa que davant 
aquests temes no tenguem una opinió crítica. I també he de dir que aquests comentaris 
davant segons quina gent jo no els faria, per exemple... jo no afegiria llenya en es foc. A lo 
millor sí que ho he fet amb gent que sé que estima l’Església però no, a lo millor, de coses 
que saps t’estimes més no comentar-ho perquè és que, si no, és afegir en es banyat i no se-
gurament amb sa intenció que noltros ho criticam, que a lo millor una altra gent no ho veu 
perquè no estima l’Església! I ses crítiques, depèn d’on venen. 

Jo diria que l’Església està desconnectada de sa societat: sa societat va per un camí i l’Es-
glésia va per un altre, no xerram un mateix idioma. L’Església se pronuncia per una sèrie 
de temes, per exemple, sa dona, es tema de s’avortament, homosexualitat, és tema des 
sexe segueix sent un “tabú”, es tema des celibat... tot això; l’Església quan fa una sèrie de 
missatges cap a sa gent és molt estricta amb tot, però després es problemes de carrer, de sa 

gent d’es carrer, o no els coneix o no els sap escoltar... Està donant resposta a preguntes 
que sa gent no ha fet. Dona uns comentaris que sa gent no escolta ni els necessita... Sa 
gent necessita que no se la jutgi, sa gent necessita que se l’aculli, sa gent necessita que se 
l’estimi i que, quan ve per sa parròquia, se tracta que trobi gent que els procura entendre, 
que els procura acollir... Jo pens que l’Església —sobretot no l’Església de base, sinó que 
me referiria més a l’Església de sa jerarquia, de sa cúpula— estan enfora de sa gent i jo 
pens que, fent aquests comentaris tan dogmàtics, es va en contra de s’Evangeli; perquè 
es missatge de s’Evangeli és molt més ric, més gran que reduir-lo a aquests discursos o 
temes que he dit abans. Jo pens que és fer patir tot es missatge que té tan important i tan 
ric s’Evangeli. 

Lo que passa és que quan sa gent del carrer té contacte i sap des testimoni de gent que 
fa feina a l’Església, i veu que no hi ha testimonis tipus Teresa de Calcuta o Pere Casà-
ldaliga, —que són temes que noltros amb sos joves els aprofitam per xerrar— quan sap 
testimonis de gent del carrer que dedica es seu temps pels altres, això a sa gent li arriba: 
això de fer algo d’una manera gratuïta —com avui en dia pareix que tot s’ha de cobrar per 
fer ses coses— a vegades sa gent no ho entén que ho facis sense recompensa. Un jove de 
catequesi un dia un me va demanar Y tu qué cobras por...? Li dic: No cobro nada. No ho 
entenen. Quan sa gent sap de testimonis així, això els arriba. Vull dir que sa teva experi-
ència com a creient, si realment ets un testimoni, a sa gent això els arriba. Ara, postures 
tan dogmàtiques i tan estrictes i tan radicals, lo únic que fan és que sa gent se posa a sa 
defensiva i ja hi ha un confrontament.

Després un altre tema que és també allà on es perd —i jo no me cansaré de dir-ho— és es 
tema de sa dona a l’Església, perquè en realitat si ses parròquies se buidassin de dones hi 
hauria parròquies que se quedarien buides... I, per exemple, aquest Organigrama, que jo 
comentava abans, que s’altre dia el bisbe va presentar, a mi encara ara me crida s’atenció 
—i ho dic en to de crítica— és que tots es caps són capellans, després absència de dones... 
Vull dir, anam a menos. 

Per exemple, vàrem tenir una experiència, per noltros negativa, l’any passat, amb això de 
“Vint-i-quatre hores amb el Senyor” en es Seminari. Vàrem anar-hi amb joves nostros, i 
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hi va anar també gent de Sant Josep Obrer... i era un divendres. Els vàrem dir “duis sopar i 
es Seminari vos convida després a una xocolata i unes galletes”. Es nostres joves varen dur 
bocatas, i joves d’aquesta parròquia —com hi havia joves nostres que duien sobrassada o 
duien bocadillos de jamón— els varen començar a dir: Es pecado comer jamón en vier-
nes de cuaresma... Clar, es nostres quan varen sortir mos varen dir noltros per aquí... no 
mos torneu cridar! Perquè a noltros no se’ns va ocórrer en cap moment dir-los no dugueu 
bocadillos de jamón... Clar, els varen començar a dir des de s’altre costat: O tu has duit 
sobrassada? Això és un pecat, avui és divendres de corema. Clar, hi ha una feina tan gran 
a fer, en aquest sentit... 

Jo li vaig dir al bisbe que noltros tenim una preocupació, però pes joves d’aquest tipus que 
noltros tenim, perquè dels altres grups ja se’n cuiden ben molt. Això és una preocupació 
d’ell i del Papa també, me va dir, i de fet ara —no sé si tendrà èxit o no— però hi ha hagut 
es Sínode des Joves. Però jo pens que inclús d’abans de morir D. Teodor Úbeda ja hi va 
haver uns anys que, com teníem joves segurs, a ses parròquies, hi havia molts de joves i no 
s’hi va fer feina, no se sembrava... I després D. Jesús... i D. Javier i... Bueno. I sa cosa no 
s’ha anat sembrant i, si no se sembra, després no reculls... 

Sa cúpula està molt enfora de sa gent: Amb els problemes de sa gent, per exemple, jo trob 
a faltar una paraula de l’Església quan hi ha hagut tota sa crisi, quan hi ha s’atur, quan hi 
ha hagut desnonaments per ses hipoteques, gent que s’ha quedat sense casa, gent que s’ha 
trobat sense una paraula a dir de part de l’Església. Per exemple, a Mallorca hi ha gent que 
fa feina en es turisme i hi ha una quantitat d’abusos amb aquesta gent: que s’hi fa feina amb 
horaris infames, abusos empresarials... i trob que l’Església amb aquests temes se calla. Jo 
hi trob a faltar una Església més humil, més generosa... que denunciï es maltractaments 
de sa dona, que denunciï aquestes coses. Això és una cosa que trob a faltar, però des de sa 
meva estimació a l’Església.

Toni Bennasar. Jo no donaré sa “paraula”, l’agafau voltros; quan acabi un que l’aga-
fi un altre.

Jaume Sancho. Vegem, Bel! 
Una pregunta: Tu ets des Consell 
Parroquial?

Bel Martínez. Sí.

Jaume Sancho. En es vostre 
Consell Parroquial, ¿són aquests te-
mes els que tractau o són altres te-
mes? Per allò que has dit que uns te-
mes són es que preocupen a l’Església i uns altres es que preocupen a sa gent. 

Bel Martínez. Mira, aquest tema precisament va sortir en es darrer Consell Parro-
quial. El va treure na Margalida Moyà, Germana de la Caritat. Supòs que la coneixeu. El va 
treure i el vàrem tractar per damunt, però no tractam aquests temes. Es Consell Parroquial 
nostre es reuneix uns 10 pics en l’any i bàsicament és per repartir feina, perquè es grups 
que feim feina contem als altres lo que feim... Però no, aquests temes no.

Jaume Sancho. Ni planificau una pastoral? 

Bel Martínez. No, sa pastoral la duu es rector. Bueno, cada 
grup... per exemple, des nostre grup des joves noltros mos ne cui-
dam.

Jaume Sancho. No! Vull dir sa planificació, és a dir... Ara 
suposem que no hi hagués rector i voltros, es des Consell Parro-
quial, haguéssiu de plantejar com dur l’Església, ¿serien aquests 
temes què plantejaríeu ?

Bel Martínez. Quan dius l’Església a què et refereixes?

Jaume Sancho. Per dur sa vostra parròquia, l’Església de 
l’Encarnació. Que no hi hagués capellà.

Bel Martínez. Jo allà no crec que hi hagués cap problema 
per plantejar aquests temes.

Jaume Sancho. Però, ¿continuaríeu amb so sistema que 
teniu ara de Consell Parroquial o introduiríeu altres temes?

Bel Martínez. Introduiríem altres temes perquè me pareix que es Consell Parro-
quial està desaprofitat, en so sentit que pot ser un òrgan de direcció, un òrgan que doni 
vida a sa parròquia. Perquè també es temps que mos veim és poc. Has de pensar que és 
una hora i mitja cada mes i no és tot l’any... i ja només de posar en comú si aquest grup tal, 
o s’altre... ja hem passat més d’una hora. Amb ses decisions diàries es Consell Parroquial 
no hi està.

Jaume Sancho. Perdona que insisteixi en una cosa. He dit que suposem que no 
hi hagués rector, per tant, ningú diu que hi hagi d’haver una reunió cada mes o cada... 
Voltros vos trobau que sou es responsables de l’Església; si volguéssiu, podríeu posar 
més hores de reunions des Consell Parroquial o des consell de lo que sigui. No seria un 
problema de temps.

Bel Martínez. No, però no hi ha un altre responsable a sa parròquia, vull dir... es 
Consell Parroquial l’organitza i el convoca es rector.

Jaume Sancho. Aposta dic si no hi hagués rector.

Bel Martínez. Ah sí! Si no hi hagués rector, segurament hauríem de fer uns laics 
responsables d’organitzar... clar que sí!

Jaume Sancho. I això que ho trobaries bo o dolent?

Bel Martínez. Jo, no només bo, boníssim! No només jo, la resta de sa comunitat 
també ho trobarien boníssim. Vull dir... sa gent d’allà està per aquesta labor.

Jaume Sancho. Però continuau aquesta marxa perquè es rector ho diu així?
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Bel Martínez. Pues sí! Mira, per dur sa responsabilitat d’una parròquia i que un 
laic sigui responsable, es necessita disponibilitat. Jo no podria dur sa responsabilitat d’una 
parròquia. Si fas feina i tens una casa i una família i tens un grups de joves, com tenc jo, i 
has de preparar es temes, no pots. L’Església s’haurà de posar sa mà a sa butxaca i haurà 
de pagar algú que ho faci. Haurà de posar una persona que pugui deixar sa feina i respon-
sabilitzar-se de sa parròquia. Noltros tenim ses nostres feines. Al meu grup de joves, no 
només li dedic s’hora setmanal. He de preparar es temes. Si algú pot deixar sa feina i s’hi 
pot dedicar, molt bé.

Jaume Sancho. Suposem que sí. Que el paguen. Aleshores, qui manaria? ¿Qui dis-
tribuiria sa feina? ¿O tendríem es mateix problema que ara podem trobar amb un rector?

Bel Martínez. Més que manar ha de ser en una línia horitzontal. A lo millor cauríem 
en lo mateix. Es que marca sa dinàmica és es rector, això és així.

Jaume Sancho. Per tant ¿no estam preparats per estar sense capellans o amb pocs 
capellans?

Bel Martínez. Jo et puc dir que es capellà ha estat malalt dos mesos, i s’han fet cele-
bracions de sa Paraula. Però sa gent que ho ha fet ha estat llevant temps a altres activitats. 
Jo crec que falta gent que se pugui dedicar com tu dius, però falta gent, no obstant tots estan 
d’acord amb això.

Lluís Palmer. Jo diria dues coses. I parl pensant amb so meu poble. Noltros tenim 
es Consell Parroquial, però mos falta formació. Si tu no saps, no pots actuar perquè tens 
por a dir segons què. Així com un capellà necessita 13 anys de formació, noltros també la 
necessitam i moltes vegades no la tenim. Jo, no és que em vulgui posar medalles, però he 
de dir que a Puigpunyent a vegades es rector no hi ha estat i jo he dit sa Missa. Bé, però 
sense consagració. Però hem fet una celebració.

Macià Llabrés. I si haguessis fet sa consagració, ¿hagués passat res?

Lluís Palmer. Ojo! A jo me varen dir, algú dels qui hi eren presents: alerta a ficar-te 
amb  el cànon. Jo li vaig contestar que lo que havia fet era lo que em sortia des cor. Jo no 
vaig comentar s’evangeli perquè tothom el pot llegir, sí que vaig parlar de lo que sabia: de 
sa família, de sa convivència, etc. Però torn dir que necessitam formació. Sobretot en es 
pobles.

¿Vos heu fixat que moltes misses pareixen un funeral? Sa gent està més seriosa que una 
patata. Ningú no diu res. 
Sa missa necessita aires 
nous. ¿No heu vist sa 
missa des gitanos? Allò 
bull. A ses nostres quan es 
capellà pregunta si qualcú 
vol dir qualque cosa 
ningú no vol dir res. Però 
a Puigpunyent almanco 
hem aconseguit una cosa: 

hem acostat s’altar a sa gent. Com a l’Encarnació. Sa gent ha d’estar prop de s’altar. Hem 
de fer un canvi de 180 graus. Sobretot amb alegrar sa gent. 

Maria A. Nicolau. Jo he d’agrair molt als rectors que vaig tenir (especialment 
Francesc Ramis i Tomeu Tauler) que dedicassin una sessió al consell i una altra a forma-
ció. Això mos servia per anar entenent quina era sa nostra tasca dins l’Església. Sa cores-
ponsabilitat no és seguir lo que es rector diu. Si et sents responsable et tiraràs a sa piscina. 
A Porreres en Sebastià va estar malalt i jo vaig fer sa litúrgia de sa Paraula. Sa gent ara ja 
entén que una dona també por fer aquest servei.

I un altre punt és que parlam de l’Església però ben poc des missatge de Jesús. Jo vull que 
em parlin des missatge de Jesús.

I resumint voldria que en es consell hi hagués formació, coresponsabilitat i presència de 
joves. Que no tenguem por a lo que es joves puguin dir o fer. Jo, que ja estic jubilada, he 
d’admetre que he après molt des joves. Quan pensem en l’Església ja no l’hem de consi-
derar com una cosa jeràrquica. L’hem de veure més domèstica.

Jordi Llabrés Sans. A mi m’agradaria parlar d’una experiència. A Sencelles hem 
tengut molts de canvis de rectors en poc temps. Mos ha tocat ballar segons es so de cada 
guitarra. Alguns han donat molta importància al consell parroquial i mos han impulsat a 
prendre certes responsabilitats. I en canvi altres mos han fet sentir com a membres d’una 
comissió de festes. Venien ses festes i mos reuníem per parlar dels horaris de ses funcions 
i de si hem de fer un refresc a sa sortida de missa. Això no et motiva.

I també vull dir que es nota molt la diferència entre ses comunitats de pobles i ses de Pal-
ma. Pens que n’hi ha de molt animades. Per lo que veig, sa de Porreres em fa una certa 
enveja. Es sistema que duen a sa comarca d’Inca també m’agrada. 

Però, en es pobles normalment es rector és qui ho marca tot i sa gent encara és molt cleri-
cal. Lo que es rector diu és lo que va a missa i ja pots discrepar, però si es rector ha dit 
allò, es rector ha dit allò; i si, a damunt, encara te trobes amb un rector que està convençut 
que lo que ha dit és paraula de Déu, aquí ja podem aplegar i partir.

Després també avui en dia mos trobam amb una sèrie de capellans que tu els veus, jo-
ves, que crec que han romput aquella cadena que molts de voltros vàreu iniciar, ells han 
trencat aquesta cadena i ells, per sa sensació que em donen personalment a mi, ells a lo 
que van és a pujar escalafons i tenir una parròquia de Palma millor que una parròquia de 
poble; perquè si, a damunt, te donen una unitat de pastoral d’aquí, d’aquí i d’aquí deçà, 
pots fer una pastoral que diuen de carretera. Això t’ho diuen clarament es capellans. No 
demostren massa interès pes pobles de sa Part Forana i manco si és un poble petit.

Crec que també falta sa unitat dins sa línia des preveres. Lo que deia abans: ballam segons 
es so de sa guitarra. Ve un capellà que te diu una cosa i tu te la creus i vas dins aquesta 
línia. Després te diuen: ara te canvien es rector, en ve un altre i és d’una línia totalment 
diferent. Això als laics ens produeix una certa confusió i inseguretat perquè te diuen: no, 
tu ets membre del Consell Pastoral. I un altre te diu: el Consell Pastoral no serveix per res 
i un altre rector te convocarà per donar-te més coresponsabilitat. Estam un poc perduts.

Després, també una reflexió o una cosa que jo tenc en compte per mi mateix: com ens 
veuen ets altres laics a aquells que estam un poc enmig des rotlo. També me preocupa un 
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poquet pes tema de lo que ha comentat na Maria Antònia i en Lluís. Mos trobam, i crec que 
de cada vegada mos hi trobarem més, per sa falta de preveres, amb sa necessitat d’agafar 
coresponsabilitat i amb sa necessitat d’agafar es micròfon un diumenge per compartir la 
paraula de Déu amb els germans de sa Comunitat. A Sencelles, sa nostra Comunitat, en un 
moment donat, en Pep Cerdà, es nostre rector, en aquell moment tengué un accident de cot-
xe i no pogué celebrar l’Eucaristia un dissabte a vespre. Ens reunírem un grup per preparar 
sa celebració del dissabte a vespre . En Toni Bennasar la dirigeix i es grupet que la vàrem 
preparar la vàrem celebrar. Es dilluns certes persones —no sé si en Toni ho sap, però si no 
ho sap, ara ho sabrà— varen córrer a Ciutat per fer saber que un secularitzat va dir missa a 
l’església. Això és una equivocació garrafal, perquè, a més a més, ni en Toni va dir missa 
ni va ser un secularitzat que va celebrar, sinó un grupet, entre es quals hi havia en Toni, no 
com un secularitzat ni com a ex- capellà, sinó com a membre des Consell Parroquial de 
Sencelles que mos vàrem veure es dissabte horabaixa per poder tenir aquella celebració de 
la Paraula. Hi va haver gent que això no ho va entendre i és una realitat.

Jaume Sancho: Però també hi ha gent que diu: m’agrada més sa missa de sa monja 
que sa des capellà.

Toni Bennasar. Per sa cita que m’has fet, puc fer un aclariment? Ja sabia això i ho 
sabia de bona tinta, perquè m’ho va dir una persona i me va dir una cosa que tu no has dit 
i per ventura supòs que també la saps: que el bisbe, que devia estar informat per aquestes 
persones, va cridar es rector, en aquell moment, i li va dir: no tornis dir mai més a un secu-
laritzat que faci una reflexió dins l’església.

Jordi Llabrés Sans. Però no va ser es rector. Es rector simplement mos va telefo-
nar i mos va dir: me trob en aquesta situació. I noltros, com a seglars, agafàrem ses mes-
sions. I amb això és un poquet sa resposta, si me l’haguessin feta a mi, te contestaria ara: 
i és que davant ses necessitats crec que a dins ses parròquies – almanco per s’experiència 
que jo conec – crec que sa cosa sortiria, a sa nostra manera, però crec que sa cosa sortiria. 
I després m’agradaria parlar un poc més d’aquest tema. 

Lluís Palmer: Jo n’estic ben segur.

Jaume Sancho: Aposta no ho veig massa clar. Ho veig un poc per lo que ha dit en 
Lluís, que sent sa falta de formació. Jo a això ho trob molt important, però crec també que 
hauríem de prendre més resolucions en el sentit d’exigir respecte, perquè, si no, me’n vaig. 
O sigui, lo que va passar a Sencelles, del Consell Parroquial, que havien convidat una mon-
ja a fer una conferència i de dalt – i sense donar cap explicació - digueren: s’ha acabat, no 
hi ha conferència. Si jo hagués estat des Consell Parroquial, hagués posat es papers allà 
damunt i hagués dit, bon vent!

Toni Bennasar: D’això, d’aquest tema, en Jordi en sap molt.

Jordi Llabrés Sans: Vàrem quedar ben escaldats ses germanes de la caritat i un 
servidor, que estàvem al cap davant d’aquesta moguda.

Jaume Sancho: Jo, fill meu, continuar a un Consell Parroquial per fer es paripé que 
existeix un Consell Parroquial, però sense tenir-lo gens en compte a la pràctica, amb mi que 

no comptin. Si volen comptar amb mi, han de comptar com jo som, que jo donaré lo que 
pugui, però sense manipulacions.

Bel Martínez: Però és ver que la gent, quan hi ha una necessitat, actua d’una ma-
nera diferent que si tu ja saps que ja hi ha es rector. Noltros ja ho hem viscut dues vega-
des: una va ser amb en Mateu Tous, que era s’anterior rector. Un pic va estar dos mesos 
malalt i mos va tocar preparar ses celebracions de la Setmana Santa. Va venir en Guillem 
Miralles i es va adaptar a lo que noltros havíem preparat i ho organitzàrem super bé. A 
més, tothom s’hi va aferrar; no es va haver de dir res. I una altra vegada va ser amb en 
Guillem Vaquer, ara, abans de s’estiu, que va estar ingressat. A sa parròquia hi havia una 
assemblea de final de curs i es va fer igual tot. Ara, quan hi ha es rector, que ja està d’alta, 
es llavors que te relaxes.

Domingo Mateu: Jo crec que és sa necessitat que fa fer coses que d’una altra ma-
nera no es farien. Tu lo que dius és que tu confies que es rector te traurà ses castanyes des 
foc i ja ni tan sols t’hi impliques.

Bel Martínez: Més que ses castanyes des foc, és lo que ell deia de marcar sa línia, 
sa línia de sa parròquia, el dia a dia. El dia a dia ho viu es rector. Vull dir, tu te preocupes 
des teu grup, però sa feina de sa Comunitat diguéssim que ho fa es rector.

Jaume Sancho: Bel, perdona. Jo no hi estic gens d’acord. El dia a dia, el del món 
real, el veis voltros.

Jordi Llabrés Sans: No, el dia a dia el marca es rector.

Jaume Sancho: El dia a dia dins l’església, dins es temple, dins la sagristia, el veu 
es rector; però el món on heu d’evangelitzar sou voltros que ho veis, perquè viviu dins ell.

Bel Martínez: Però, mira: hi ha una cosa que és la que ha de dir es rector. Perquè 
si es rectors no se posen ja d’acord en quants d’anys de catequesi s’han de fer abans de 
sa comunió, aquí te diuen dos i allà te diuen un; a quants d’anys s’han de confirmar, 
aquí se confirmen als 12 i allà als 15. Que no mos ho demanin als catequistes; perquè es 
catequista tanmateix s’haurà d’adaptar a lo que es rector li digui. A més, quan venen a 
apuntar-se, tu no hi ets, noltros no hi som. 

Jordi Llabrés Sans: Crec que 
és una equivocació que no hi hagi es 
catequistes. Crec que no és es rector es 
qui els ha de rebre, són es catequistes 
que després setmanalment se reuniran 
amb aquells al·lots.

Lluís Palmer: Ara estic veient 
sa gran sort que tenim noltros, eh. (Tots els de la taula fan una sonora rialla). I pensau, o 
pensem, que si no és avui, serà passat demà, i me referesc a sa formació, que serà necessà-
ria, ja que no hi haurà rectors o que es rectors hauran perdut es kyrieleison i llavors neces-
sitarem gent que se faci càrrec d’això. Per això vos dic que és tan important sa formació.
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Jaume Sancho: Mira, na Bel ha dit una cosa que jo... Ha dit que, quan hi ha una 
necessitat, la cosa se posa en marxa i funcionam i no deixam... Sa necessitat ja hi és, no és 
necessari esperar que vengui, perquè es rector està malalt o per qualsevol altra causa..

Bel Martínez: Mem, mem, noltros encara anam bé per sa parròquia. No vull que 
me mal interpreteu. I he de dir una cosa: crec que l’Encarnació és de ses parròquies on es 
Consell Parroquial té una presència. Jo sé de parròquies de Palma que allò no és un rector, 
es un cacique. A més, també sé que, per exemple, això que ella abans deia, -no sé qui és 
que ho ha dit- que es Consell Parroquial se va renovant, se tria per...

Maria A. Nicolau: Abans se triava democràticament. Ara, no. Es podia presentar 
qui volgués des poble.

Bel Martínez: Noltros, també. Allà se presenta qui vol des grup al Consell Parro-
quial.

Toni Llompart: Es Consells Parroquials se triaven així. Això va ser a partir del bis-
be Murgui quan, devers l’any 2012, es varen fer uns estatuts. Dins s’Assemblea s’havien 
de triar unes persones que formassin part des Consell Parroquial, però no totes perquè hi ha 
membres nats i membres elegits. Amb aquests membres elegits en aquestes dates sí que va 
passar això que tu dius, però va passar molt poc temps. A Inca, quan hi havia es rector don 
Simó que estava al capdavant, això va sortir devers es gener de 2012, aquest escrit del bisbe 
on figuraven ets estatuts i on posava com s’havien de constituir es Consells Parroquials; 
però això, que jo sàpiga, ja no ho fa ningú.

Maria A. Nicolau: Ja vos he dit jo que m’estic referint a etapes anteriors fins 
devers el 2004, que crec que vaig estar dins es consell. I entenc que ses decisions que es 
prenien en es Consell Parroquial sabien que, de vegades, només era consulta; però allà era 
decisió, lo que se decidia, se decidia. Vull dir, sabent que, de vegades, anaves en contra de 
lo que des de sa Jerarquia se deia. I això se tirava endavant. Això va ser en aquella etapa; 
llavors varen tornar cap enrere i ja varen replegar veles. I ja està. Això és una cosa que volia 
dir. I una altra cosa és aquesta: jo he viscut dos interregnos. Tots sabem què es un inter-
regno: un moment en què no hi ha ningú i passam d’un lloc a s’altre. Si ses persones que 
han estat dins es Consell Parroquial són capaces d’entendre sa coresponsabilitat que tenen 
en aquell moment, no passa res, passam d’un rector a un altre i, quan es rector ve, se troba 
que sa parròquia funciona i ell segueix amb sa parròquia. Si durant s’interregno hi ha una 
hecatombe i ses persones que en aquell moment haurien de ser com a més valentes per dir: 
noltros som es Consell Parroquial i tu vens a sa nostra parròquia i t’has d’adaptar així com 
noltros tenim ja un poc pensada sa pastoral i ses línies d’actuació, llavors ja és un fracàs 
total perquè ja és començar de bell nou una altra vegada sense saber d’on vens ni a on vas.

Toni Bennasar: Vull dir una cosa. 
Estic totalment d’acord. Si es laics són 
adults en quant a formació i en quant a 
tot això, no té per què canviar; però, hi 
ha un però. Si justament te toca un rector 
d’aquests que pateixen “rectoritis”, que 
n’hi ha qualcun, —eh, Jordi— li pot saber 

molt de greu tenir un grup de gent adulta, li pot saber molt de greu i fer tot lo que pugui 
per infantilitzar aquest grup. A mi em pareix, Jordi, no sé si vaig equivocat, que hi ha ha-
gut qualque rector que estava gelós que s’escolà fes ets avisos. Pot ser que estigui en raó?

Jordi Llabrés Sans: Sí, i tant.

Toni Bennasar: Estava gelós que no fos ell que els fes, ets anuncis. Que et toqui 
un rector d’aquests!

Maria A. Nicolau: Però ho sents, tu saps, perquè vares rebre un correu electrò-
nic, que sempre hi ha persones d’aquestes que se dediquen a decapitar tot aquell que surt 
per damunt i pensa que els vol llevar protagonisme. Aposta, quan tu deies davant segons 
quins moments tu has de dir me’n vaig, idò jo, en cert moment vaig pensar si me n’anava 
o no me n’anava i vaig dir: no me’n vaig. Perquè a mi aquesta persona no és ella que m’ha 
dir te’n vas; jo me n’aniré en el moment que cregui que hagi de fer la passa enrere. 

Toni Llompart. Damunt lo que ell deia, que segons es rector que tenen, ballen 
amb una guitarra o amb s’altra, què passaria si no hi hagués rector? I amb tots es consells 
parroquials? Jo puc parlar de s’Unitat Pastoral d’Inca que són vuit parròquies. Si fessin lo 
que creguessin que han de fer, però sense unes directrius, siguin bones o siguin dolentes, 
les rebutgen o no, què passaria?

Jaume Sancho. Jo no dic que no hi hagi d’haver directrius.

Toni Llompart. Hi ha d’haver directrius, però també hi ha d’haver qualcú que ha 
de dirigir.

Jaume Sancho. Ses directrius no importa que venguin imposades, ni es pot ballar 
cada parròquia en es so des seu rector de torn. Es Consells parroquials podrien donar 
continuïtat, com ho ha dit na Maria Antònia.

Lluís Palmer. Formació! Formació! Formació!

Toni Llompart. A dins Inca hi ha tres parròquies i tres consells parroquials. A 
s’Unitat de Pastoral hi ha vuit consells parroquials. I després hi ha es Consell Parroquial 
de s’Unitat Pastoral, que no té res a veure amb sos altres vuit. Aquest consell és més 
aviat una posada en comú. Es rector explica per exemple què és s’Advent i després es 
posen d’acord de com combinar els horaris o ses Matines o ses altres activitats de totes 
ses parròquies. Ara bé, lo que no acab d’entendre és com funcionaríem, no vull dir sense 
un rector, sense un responsable. A una reunió mos hi ha de convocar qualcú. No venim 
perquè sí.

Jaume Sancho. Una observació: Hi pot haver responsables  o coordinadors de 
dues castes. Hi pot haver un dictador o hi pot haver un directiu més coresponsable, no? 
Això passa amb sos rectors, eh! I si vengués un altre responsable, també podria passar lo 
mateix, baldament no fos rector. Quan jo dic que no estic d’acord amb una normativa im-
posada, vull dir que ha de poder ser discutida, plantejada, analitzada, i després adoptada 
per tots. Jo no dic que hi hagi d’haver tants de caps tants de barrets. Jo no parl d’això. Vull 
dir que hi pot haver un rector que deixa fer i n’hi pot haver un altre...



16

49

49

49

49

17

Bel Martínez. En coneixem un que tota sa feina que havia fet es seu antecessor, ell 
la va tirar per avall. I llavors, què fa es Consell parroquial? Sense dir-nos res, el va descon-
vocar. I, què fas després amb tot això?

Jaume Sancho. Eh, escolta. Això és un problema que jo de qualque manera el posa-
ria damunt voltros. És sa vostra parròquia!!

Jordi Llabrés Sans. És que si es rector els diu que ja han acabat ses feines, què has 
de fer? Has d’anar a discutir amb el bisbe?

Lluís Palmer. Noltros, tots li deim lo que trobam, i ell a vegades mos diu: “I què no 
podríem fer això?” I ell li dona un poc sa volta. Això és lo que feim noltros.

Toni Bennasar. Teniu molta sort.

Jaume Sancho. Estic molt entusiasmat amb sa idea que ha dit en Lluís de dur a ses 
vostres parròquies es concepte de formació. Aquest concepte jo el consider bàsic. Si s’han 
de reunir un pic cada mes per dirigir ses coses de sa parròquia, hi ha d’haver una hora o 
dues de formació, jo les trob fenomenals aquestes hores. No hores per anar a perdre es 
temps.

Maria A. Nicolau. Per exemple, una sí i una no. Un mes formació, i s’altre mes es 
temes des Consell.

Macià Llabrés. És que aquests rectors abans haurien d’haver passat per un curs de 
formació...

Maria A. Nicolau. Lo des capellans joves clama al cel. És una cosa increïble. Pa-
reix que - no ho sé - és com una carrera que se mira a veure qui arriba més amunt. Els hem 
de dir: “No sé si heu entès que lo que estau fent és un servici. Un servici a una comunitat 
cristiana que té molts d’anys. Voltros no inventau res. Quan voltros heu arribat aquí, noltros 
havíem caminat molt. Per tant, és més interessant que tu mos escoltis un poc a noltros, i 
prenguis nota d’aquest camí, que no que venguis i diguis: “És que ara han dit que hem de 
fer... jo què sé”.

Toni Bennasar. Jo crec que en Sebastià hi té qualque cosa a dir. Ell és rector, s’únic 
rector dels que som avui aquí.

Jordi Llabrés Sans. Perdona un segon, però lo que ha dit na Maria Antònia, ja que 
no ha dit cap nom de ningú, més t’anima a fer sortir tot això. És una opinió en general, però 
és molt interessant lo que has dit.

Sebastià Salom. Jo vull dir un parell de coses sobre sa formació. A s’Arxiprestat 
d’Es Pla, des que jo hi som, cada any hi ha hagut formació. De Porreres, molt poca parti-
cipació. Ara feim sa formació a Porreres, i ve gent de Vilafranca, d’Algaida i de Montuïri: 
un o dos de cada lloc. De Porreres se convida a tots es membres des Consell Parroquial. Ho 
saben perquè tenen un programa i se’ls envia un whatsApp per recordar-los-ho. A sa dar-
rera sessió de formació, ¿quants n’hi havia d’es Consell parroquial? Tu hi eres (es dirigeix 
a na Maria Antònia).

Maria A. Nicolau. Jo hi era, però no sé quants n’hi havia d’es Consell.

Sebastià Salom. Per ventura n’hi havia dos o tres, i som catorze en es Consell. La 
resta era altra gent des poble, set o vuit més. És a dir, sa 
meva experiència és que a ses parròquies, on hi ha un rec-
tor que intenta funcionar i repartir responsabilitats, sa gent 
té molta facilitat a penjar-se. Quan jo estava hospitalitzat 
i havia de fer sa volta des primers divendres vaig dir: “Jo 
no podré fer sa volta, ¿la podreu fer voltros?” I els vaig dir 
on tenia la llista. La varen fer, encantats. Però si s’han atu-
rat es grups d’agranadores voluntàries, perquè han tornat 
majors, sense donar-mos-ne compte, es qui ha d’anar ara a 
obrir l’església a ses agranadores i a pagar-les és es rector. 
Si jo vos contàs es meu dia a dia d’avui dematí mateix, i 
Porreres no és una parròquia molt gran, però un que ve a 

cercar sa clau de l’església de l’Hospitalet, un altre que ve per un tema de Monti-sion, i 
un altre per una altra cosa... (Continua fent una descripció tan minuciosa de les petites 
coses que ha de fer, que els altres es posen a riure...) Vull dir que si no hi ha un rector, hi 
ha d’haver qualcú. I en es final pareix que és es rector es qui ho comanda tot, i que ho vol 
comandar tot ell tot sol. 

Jaume Sancho. Això ho pot fer un escolà.

Sebastià Salom. Però si s’escolà se’n cuida de tot, pot acabar essent més l’amo ell 
que no es rector.

Jaume Sancho. Això ja ho he dit: s’escolà també pot ser un dictador.

Sebastià Salom. Sa meva experiència des pobles on he estat i s’ha fet una votació 
popular per esser de Consell, i han sortit persones que abans no feien res per sa parrò-
quia, quan eren des consell fàcilment es posaven a donar ordres de lo que han de fer es 
catequistes, o els de càritas, o els qui visiten els malalts, o els qui llegeixen o canten a sa 
missa. Record una vegada que es primer dia que va venir un d’aquests elegits pel poble 
va dir que s’haurien de tocar ses campanades de ses avemaries cada dia a les 9, a les 12 i 
a les 6 de s’horabaixa...

Jaume Sancho. Li haguessis dit: “Vet aquí ses claus i toca-les tu”.

Sebastià Salom. Així li vaig respondre i ell va dir: “Jo no puc. Això ho ha de fer es 
rector que viu devora es campanar”. A sa parròquia de Porreres hi ha dotze comissions o 
grups que funcionen: un grup que es diu manos a la obra que se’n cuiden del manteniment 
i de petites reparacions, una comissió de catequesi, de càritas, de celebracions, d’econo-
mia, de sa residència, de ses confraries, des full parroquial, etc... I cada grup elegeix un 
representant per formar entre tots es Consell. A mi no m’interessa que una persona que no 
pertany a cap grup vengui al Consell a donar ordres als altres. A més, amb sa poca gent 
que ve a missa es diumenges jo no m’atreviria a convocar una elecció pel Consell, perquè 
sa majoria de gent es gent major. Si ses homilies des rector no agraden a sa gent, tota sa 
culpa del perquè sa gent no vagi a missa serà des rector. Vull dir que a vegades donam sa 



18

49

49

49

49

19

culpa al capellà, i moltes vegades... Però quan un capellà funciona un poquet, fàcilment es 
seglars, per comoditat o perquè se fien d’ell, ho deixen tot en mans seves. I quan es rector 
no funciona com ells voldrien, llavors és quan es seglars voldrien que se fessin més coses.

Jaume Sancho: Els seglars que formen part activa de la parròquia no són només els 
qui venen a missa. ¿No dius que tens vuit o deu grups? ¿I quants són els qui formen part 
d’aquests grups?

Sebastià Salom: Entre tots... entre tots per ventura són una cinquantena de persones.

Jaume Sancho: Són aquests es que fan l'Església, no només els que tens dins sa 
missa.

Maria A. Nicolau: Clar, és que jo lo que anava a dir és això.

Sebastià Salom: És que molts d’aquests que col·laboren no vol dir que venguin 
cada diumenge a missa.

Bel Martínez: Jo sí que estic conforme amb lo que ha dit en Sebastià, que, quan 
saben que hi ha es rector, es seglars fàcilment deien moltes coses en les seves mans. Ell 
mos ha posat una sèrie d’exemples del seu dia a dia. 

Toni Llompart: És un tema d’organització, priorització i distribució; no tot ha d’anar 
damunt es rector, té altres sistemes que tenen un cost per poder assumir, parl de sa meva 
part econòmica. A sa parròquia de Santa Maria la Major, hi ha sis persones assegurades a sa 
Seguretat Social, Seguretat social!!! Vàrem tenir problemes amb una persona que no estava 
assegurada. Què passa? Avui sa llei permet temps parcial. N´hi ha dues a temps complet, 
hi ha una secretària, hi ha voluntaris, perquè no basta aquelles hores, hi ha voluntaris pels 
expedients de lo que sigui, hi ha un senyor de manteniment, passa que, baldament estigui a 
Santa Maria la Major pot anar a Crist Rei o a Sant Domingo. I després els escolans, a temps 
parcial, el qui ha de tocar sa campana no té res a veure amb es rector.

Sebastià Salom: Això ho pot fer una unitat com Inca; a Sencelles no pots tenir tres 
persones assegurades.

Toni Llompart: Això ho pot fer una unitat com Inca o també ho poden fer moltes 
parròquies, es tracta d’analitzar es patrimoni que tenen, com el poden rendibilitzar, si tenen 
antenes a Santa Magdalena... Però jo crec que hi ha molts de llocs on es patrimoni no està 
rendibilitzat, que tenim locals, de qui són es locals? Que en tenim dos o tres, en tenim tres, 
per què no en llogam dos i provam si els escoltes vénen es divendres i els altres vénen es 
dissabtes, i uns altres es diumenge dematí? A Inca, hi ha un curs de guitarra, a on? A aquella 
sala, però aquella sala és sa de catequesi, dimarts i dimecres. Fer un esquema, utilitza lo 
que tens. Lo altre, al tanto en ses vendes, si deim d’arreglar ses teulades de l’església, com 
que tenien aquella casa que se venia i havien d’arreglar ses teulades; d’aquí a vint anys 
ses teulades s’hauran d’arreglar, no hi haurà sa casa per vendre, haurem de cercar altres 

recursos, i aquí està un poc que es rector pugui fer de rector i els escolans puguin fer 
d’escolans.

Jaume Sancho: Quan parlaves dient que es rector ha de donar cap a tot, jo deia: 
“¿I si en lloc de dir rector parléssim d’un administrador?”

Jordi Llabrés Sans: Aquesta paraula no mos acaba d’agradar.

Jaume Sancho: Però això ja no obliga que hagi de ser un capellà. Ha de ser un 
responsable des manteniment, des dia a dia, de lo que sigui. Es capellans se necessiten 
per altres coses.

Bel Martínez: És un poquet lo que ell ha dit, jo ho he dit abans, arribarà un moment 
que només no hi haurà capellans, s’haurà de pagar a persones perquè deixin sa seva feina, 
ho he dit abans, i se dediquin al manteniment, una persona que dugui s’economia de sa 
parròquia, perquè, si no, es rector no pot fer pastoral, és que no té temps.

Jaume Sancho: Això és lo que me preocupava un poc, perquè mentre confiem que 
es capellà hagi de ser es qui ho faci tot, estam fomentant que es quedi un poc com es cap 
de sa guarda, quan no ha de ser així.

Toni Bennasar: Estam a dins un pou... Sí, ara faré una pregunta, mem si reorientam 
un poquet això. Aquesta seria sa pregunta: per què es missatge de Jesús avui no atreu? 
Qui té sa culpa d’això i què se podria fer per tal que atregués?

Jaume Sancho: Bé, sa fe és un do, d'entrada, per tant no podem entrar a fer una 
anàlisi només antropològica, de perquè ara ses circumstàncies que se donen avui no són 
propícies. El món no va per aquí... Hi ha un altre problema afegit: noltros no ensenyam el 
Bonjesús, noltros, a la pràctica, ensenyam l’Església, una institució. Sa persona de Jesús 
no la feim arribar a sa gent, no arriba, jo crec que hauríem de formar gent, grups petits 
interessats. Però per on? Per aquí, precisament: Ensenyant Jesús.

Sebastià Salom: Perdona Jaume, quan dius noltros no ensenyam Jesús, en aquest 
noltros, qui agafes?

Jaume Sancho: En general, genèricament.

Sebastià Salom: Jo crec que molts de capellans, i jo m’hi vull apuntar, jo no predic 
una Església, jo parl de Jesús i crec que com jo n’hi deu haver bastants.

Jaume Sancho: Tens tot es dret de protestar, però quants són? Perquè jo me 
consider part de l’Església. Quan jo dic noltros t’hi compt a tu, però també m’hi compt 
a mi, i quan m’hi compt a mi, en compt més com jo que com tu i, desgraciadament, som 
majoria.
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Sebastià Salom: Jo parl de Jesús, jo crec que a Porreres donam testimoni de Jesús 
amb lo que fa sa parròquia, no amb lo que faig jo, però sa gent que se sent atreta per aquesta 
parròquia, pels serveis de sa parròquia, de cada vegada són manco.

Bel Martínez: Jo no acab d’estar d’acord, jo pens que una cosa és l’Església i s’altra 
sa pregunta que ell ha fet. Es missatge de Jesús és atraient, en aquesta pregunta l’Església 
no figura. Es missatge de Jesús, sí, jo crec que es missatge de Jesús és atraient, que sa gent 
quan el coneix, quan d’alguna manera, ja sigui un capellà o sigui un seglar, el donen a 
conèixer, jo crec que és atraient i jo pens que hi ha capellans que són testimoni de Jesús, 
però amb tot això, jo, a sa institució i sa jerarquia jo la deixaria a part. Perquè a mi m’ha 
passat amb joves, quan tu els plateges en la realitat i amb experiència, per exemple, anem a 
conèixer el comerç just, anem a conèixer què se fa en es Centre d’Aliments de sa parròquia, 
que depèn de l’Inem, anem a conèixer una sèrie de coses que ells les puguin tocar amb ses 
mans. Això als joves els atreu, però també ells constaten, d’una manera verbal i que ho 
diuen, aquest missatge els atreu, es missatge de Jesús, ara bé una altra cosa és l’Església, 
una altra cosa és anar a missa, una altra cosa és…

Sebastià Salom: Ells no associen lo que fa l’Església...

Bel Martínez: Però noltros quan xerram, sí. El testimoni és atraient i és quan 
començam a xerrar de l’Església, i sa gent del carrer, no.

Toni Bennasar: No sé qui ha dit que ses misses eren tristes, o una cosa així.

Lluís Palmer: Jo, me deman, normalment, on se parla de Jesús? On se parla de Jesús? 
A sa missa, i és es capellà qui parla de Jesús, normalment. I tots es qui assistim a missa 
estam encantats, perquè sap donar unes pinzellades, però, i és lo que anava a dir: els qui 
anam a missa, som quants? Poquets. Sa pregunta seria: com podem atreure sa gent perquè 
vagin allà on es parla de Jesús. l llavors sí que podran conèixer a Jesús, crec jo, perquè si 
no van a missa, si no van a aquests llocs on es parla de Jesús, com poden conèixer Jesús?

Toni Bennasar: És sa pregunta quatre que ha 
preparat en Sebastià. Parla d’una Església en sortida. 
Sortim? O només xerram dels que hi ha dedins? 

Sebastià Salom: Na Maria Antònia n’és testimoni. 
Jo consider que una sortida des capellans cap a sa gent 
és aprofitar quan ve sa gent, i quan ve sa gent? En es 
funerals, tu pots dir que no hi ha funeral on jo no parli 
des diumenge. Ahir mateix, en es funeral d’en Joan, vaig 
dir que dos dies abans havia estat es primer diumenge 
que no l’havia vist a missa, perquè cada diumenge jo el 
veia a missa, el veia amb na Magdalena, sa seva dona, 
ara no ha vengut, venia a escoltar sa paraula de Déu, 
perquè ens reunim per escoltar sa paraula de Déu, vaig 

començar així, se va posar malament, el dugueren a l’hospital... A un altre funeral vaig dir: 
diumenge passat, quan mos reunim es cristians, que mos reunim cada setmana, anam a 
escoltar sa paraula de Déu i ... Sempre faig referència al fet que es cristians mos reunim es 
diumenge per escoltar sa paraula de Déu, però no sé si els agrada escoltar ses explicacions 
o no, però em faig una pregunta: sa gent que escolta el Papa està entusiasmadíssima, 
i és per entusiasmar. Sa gent que va a Roma, ve contentíssima d’haver vist el Papa. 
Després d’haver vist el Papa, vull suposar que el testimoni del Papa l’ha acostat a Jesús. 
O només ha estat bluff? Una cosa que ha passat i punt? ¿Heu vist sa pel·lícula del Papa: 
Francisco, un hombre de palabra? Sa gent que hi era - només érem cinc en es Rívoli 
un horabaixa - va sortir entusiamada, jo en vaig conèixer dos o tres perquè són gent 
d’Església, i és ver que és per entusiamar, és un repàs de sa vida del Papa, sobretot de 
lo que ha dit, intercalant dues entrevistes molt llargues. Més que una entrevista és un 
documental, però jo trob, vaig pensar i vaig sortir amb una mica de mal gust de boca. 
Vos diré per què. Quan el Papa parlava que l’Església ha de ser pobra i hauria de donar 
testimoni de senzillesa i d’humilitat, i tots sabem que el Papa ha donat aquest testimoni 
per sa manera com vesteix, que no viu en el palau, es seu tracte, però mentre ell parlava sa 
imatge mostrava cardenals i bisbes tots vestits de vermell, amb unes males cares, aquells 
palaus, i aquells... que mentre el Papa parla de pobresa, d’humilitat i de senzillesa, ses 
imatges mos mostren una Església rica i que es cardenals i es bisbes, ells, no s’han llevat 
cap vestit vermell ni cap altre ornament, i tu dius no tots es bisbes són així, hi deu haver 
bisbes que també se mesclen amb sa gent, ¿per què només, quan el Papa parla de pobresa, 
es que fa sa pel·lícula ens mostra aquells grans senyors asseguts? Quan el Papa parla dels 
abusos sexuals i dels capellans pederastes i que això és un pecat de l’Església, i que hem 
de demanar perdó, i que això no s’ha de repetir, estic totalment d’acord, però jo no record 
que a s’entrevista de sa pel·lícula el Papa digués que hi ha molts de capellans en es primer 
món i en es tercer món que entreguen sa seva vida per sa gent pobra i donen testimoni 
amb sa seva manera de viure. O el papa no ho va dir, o segurament el Papa sí que ho va dir 
en aquella o en altres ocasions, però al director del film no li va interessar aquest passatge. 
Conclusió: el papa és una monada, però del Papa per avall som tots un desastre. Tots es 
capellans, amb tanta pederàstia i tal i tal, no hi ha cap nin que s’hi acosti, ni cap jove que 
vulgui ser com ell.

Maria A. Nicolau. Es meu problema són es joves. ¿Als joves com els arriba sa 
figura de Jesús? A través de què? A sa família que és allà on jo vaig néixer a sa fe i vaig 
créixer. Hi ha un moment en què ses famílies ho depositen en mans de sa parròquia; a 
sa parròquia hi arriben es que hi arriben, uns ja no hi arriben. Avui dia —ho has dit molt 
bé— tot lo que és tipus voluntariat i testimoni de donació gratuïta un quaranta per cent 
ho entenen beníssim. Jesús ho va donar tot, va ser sa persona més generosa del món. Però 
seguir a Jesús implica que tu facis lo que tu, molt bé, has dit. Sa fe és un do i no sabem 
per què en un moment donat sa cadena de ses generacions se va com a obrir i es perd sa 
cadena, i no està adjuntada i no la podem continuar. Per tant es valors que se viven són 
valors humans que tenen molt de pes però llavors hi ha una passa més que és anar amb so 
compromís cap al coneixement de Jesús com aquella persona que mos ensenya un estil de 
vida, que és una proposta de felicitat. No sé si és que no ho sabem vendre.

Jaume Sancho. Hi ha una cosa. És fantàstic veure joves que es comprometen en 
qualque cosa, per tant podem donar a conèixer a Jesús. 
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Maria A. Nicolau. Però són fàcilment manipulables, per lo que diu en Sebastià, tot 
està manipulat. A ses notícies des diaris, tot lo dolent de l’Església sí que surt en portada, i 
ses coses que són bones i positives, ni es coneixen, ni interessa que es coneguin. 

Jaume Sancho. Durant segles ha estat totalment al revés: s’ha amagat tot lo dolent 
i s’ha mostrat només sa part bona. Això s’ha donat durant molt de temps. 

Sebastià Salom. És lo que dèiem. Es capellans anam disminuint, i per ventura és sa 
sort de l’Església. De tot això ha de sortir una Església que no sigui només de capellans, 
l’Església laica, llavors pot sortir un sacerdoci d’una altra manera. Però ¿quina família hi 
ha que estigui contenta que un fill seu vulgui ser capellà? Tal vegada hi pot haver famílies 
d’aquells grups catecumenals, quicos o altres.

Bel Martínez. Jo vull dir una cosa. Sa meva filla té devuit anys. L’any passat hi va 
haver una nina de devuit anys que va entrar a Santa Clara i es pares estaven super contents. 
Jo vos dic sa veritat, jo hauria tengut un disgust. Sa meva filla me diu que vol entrar a Santa 
Clara i jo estaria bramant tot lo dia. A Santa Clara amb devuit anys? Entenc que es seus 
pares estiguin contents però jo no hi estaria. Ara bé entre això i lo que abans hem dit que 
només surten ses coses negatives de l’Església hi ha un terme mig. 

Jaume Sancho. A ses famílies on es faran capellans seran aquelles famílies molt 
tancades, molt tradicionals. Tal vegada seran capellans d’aquells que jo pens que no neces-
sita l’Església d’avui.

Bel Martínez. Noltros a l’Encarnació feim celebracions de sa penitència comunitàri-
es, també es fa sa confessió personal. Hi va haver un seminarista que mos va dir que això 
estava prohibit, això només es podia fer en temps de guerra o en temps de no sé què. Jo li 
vaig dir: Mira, a mi no me maregis. Jo crec que s’està fent una menjada de coco, duen una 
menjada de coco increïble. Avui en dia no només als seminaristes, sinó a molts de grups 
se’ls està adoctrinant. Ses persones adoctrinades jo les trob super perilloses.

Toni Bennasar. Una anècdota graciosa. En Jaume i jo diumenge passat férem una 
entrevista a un capellà que té vuitanta-cinc anys. Aquest capellà va anar al Perú, hi va estar 
cinc anys. Quan va arribar allà anaren a parlar amb el bisbe de sa diòcesi on anaven i lo 
que els digué el bisbe va ser: Oblidau-vos des rellotge i des Dret Canònic; això va ser sa 
consigna. Ell mos digué que havia sentit un alliberament.

Pere Amengual. Fa bastants anys que els ho va dir?

Toni Bennasar. Sí, en fa bastants.

Jaume Sancho. A mi lo que em preocupa és lo que tu has dit d’aquest seminarista. 
Així jo ho adjunt a lo que ja hem dit abans des rectors. Aquest seminarista dins pocs anys 
serà un rector i tendrà un Consell parroquial. 

Bel Martínez. Sa seva il·lusió és esser canonge. Una persona que encara no l’han 
ordenat i que sa seva aspiració és esser canonge, no donarà un testimoni de Jesús.

Jordi Llabrés Sans. Pens que parlant d’això, lo que seria important i molt bo, 
seria que es seus formadors detectassin aquestes irregularitats i maneres de pensar d’aquell 
seminarista. 

Bel Martínez. A lo millor, no ho sé, es formadors són es que ho potencien.

Macià Llabrés. Aquest té poca visió de futur, podria ser cardenal o aspirar més 
amunt. 

Jaume Gual. Bé companys i companyes, ja duim dues hores de vol en aquesta 
taula rodona. Han sortit coses molt interessants. Crec que sa visió que tenim tots, i hem 
manifestat, de l’Església i des compromís personal de fe que té sa gent, és bastant clara. 
Qualcú ha dit que van sorgint dins l’Església rebrots de grups totalment tancats. Com 
serà el futur? Estic convençut que hi haurà una Església minoritària totalment. Amb un 
compromís de sa gent que en vulgui. Però hi ha molta gent que ja està perduda i és molt 
mal de dir com serà el futur. Com l’Església pot atreure? En Sebastià ha dit molt bé que 
el Papa és admirat per sa seva feina que fa, però tots sabem que comença a tenir contesta-
ció davant ses seves actuacions de gent molt a prop d’ell que no assimila es seus gestos. 
Molta gent ja no sap si existeix l’Església. Molta gent d’aquesta que diu que són ateus, no 
ho són, és que han perdut sa fe i sa confiança amb l’Església. És fàcil dir jo som agnòstic 
o som ateu, crec que en molts de casos vol ser una justificació de sa seva vida. 

A tots mos preocupa molt es futur de l’Església, ara bé, per on ha d’anar? És una incòg-
nita. Crec que el Papa Francesc ho té clar i fa passes, però es pals que li posen a ses rodes 
són molt forts.

Toni Bennasar. Com que hem passat dues hores ja hauríem d’aterrar i jo faria una 
pregunta: En aquests moments actuals ¿com te sents davant es missatge de Jesús que 
dona l’Església, com te sents, desanimat, cansat? Amb això acabaríem sa Taula Rodo-
na.

Jaume Sancho. Jo, per exemple, compartesc pessimisme i optimisme. Pareix que 
són dues coses contraposades però no ho són tant com pareix. Jo som pessimista respecte 
a aquesta estructura de l’Església, totalment, fins en es punt que quasi desitj que això s’ac-
centuï per acabar. Voldria ja haver passat aquesta etapa. Vendrà un temps en què, o no hi 
haurà capellans, o hi haurà un tipus de capellans que, en un moment determinat, sa gent 
que encara persisteixi dirà: jo pas de voltros, però de Jesús no pas. Què sortirà? Sortirà 
una altra cosa. Ara es missatge de Jesús i Jesús mateix, això no passa. Seran petits grups 
o entre poca gent que començaran pes fet de Jesús. Jo amb això som totalment optimista. 
En aquest sentit crec en lo que diu s’evangeli,” ses portes de l’infern no podran contra 
ella, jo estaré amb voltros fins a la fi dels segles”. L’Església no tendrà res, o molt poc, a 
veure amb lo que tenim, i les esglésies quedaran en es terreny cultural o estètic. 

Lluís Palmer. També estic d’acord i sense tocar campanetes confii que sigui així. 
Crec que l’Església ha d’anar per aquí. En lloc de tenir aquesta gran Església. Lo que 
funciona avui són se petites comunitats que es reuneixen a una casa, es protestants no 
tenen grans esglésies, es troben i celebren en petites comunitats o petites esglésies. La 
gent participarà es dia que tothom pugui dir sa seva, pugui parlar, se senti com a germà 
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amb els altres. L’Església primitiva de Jesús era aquesta. Petites esglésies allà on tothom 
deia lo que volia i parlaven des missatge de Jesús. Si avui vengués Jesús parlaria d’una 
altra forma, no sé com vos ho he de dir; molt diferent de com va parlar a aquella gent des 
seu temps. Avui es joves no van a l’església però ses discoteques estan plenes, es bars estan 
plens, per què? Perquè allà hi troben coses agradables. Però a ses esglésies, com he dit al 
principi, només veuen cares llargues, com una tristor, veuen coses que no se correspon amb 
lo que diu el Bon Jesús. Ell diu alegrau-vos, estau contents, vetlau. A ses nostres esglésies 
tothom està més callat que un ciri, sempre molt seriós, no participa sa gent, no canten. Sa 
nostra postura a l’església no convida a anar-hi ningú. Es que hi van només frissen de sortir, 
no s’hi troben a gust.

Jaume Sancho. Jo et diré una cosa. Ara, per exemple, jo visc a una barriada de Pal-
ma, qualque vegada vaig a l’església per veure si entenc res de lo que diuen. Sa primera 
sensació que tenc és que allà jo som un extern, no m’hi trob. Quan noltros, es condeixebles, 
per exemple, mos trobam i feim una celebració, fantàstic, me sent integradíssim. Me’n vaig 
a l’església allà i em trob un extern, ho som un extern. Perquè un s’asseu a sa segona fila, 
s’altre a sa tercera, s’altre a sa quinta, som gent que anam a un acte, no anam a participar 
d’una vivència. Jo m’hi sent totalment fora de lloc. És curiós, jo a molts de voltros vos he 
conegut avui per primera vegada, però ara mateix podria compartir gustosament una cele-
bració de sa nostra fe, perquè n’hem parlat i l’hem compartida, ja no som externs. Això jo 
no ho trob a cap temple.

Maria A. Nicolau. Jo simplement m’agradaria tenir esperança que, com va dir Je-
sús a s’evangeli, jo estaré amb vosaltres cada dia fins al final del temps. Jo crec que hem 
de seguir tant si som pocs com manco, mos hem de llevar des cap sa quantitat perquè no se 
tracta de ser molts. Basta es que siguem i puguem trobar petits grups on hi trobem aquest 
caliu que Jesús posava quan es trobava amb sos seus amics. 

Bel Martínez. Tu, Toni, també has dit a la pregunta com mos sentim en aquests mo-
ments. Jo, quan va començar es curs, no me sentia molt animada perquè de cada vegada 
més trob que per augmentar sa meva fe me costa perquè coses que passen, coses de les 
quals t’enteres i et fan patir. Per lo que hem dit jo també crec en petites comunitats. Quan 
jo vaig a l’Encarnació on conec quasi tota sa gent, me sent molt acompanyada, perquè som 
com una gran família. Així i tot quan veus sa realitat de cada dia fa que no me senti molt 
animada en aquests moments, però tenc s’esperança perquè crec amb so missatge de Jesús 
i amb una Església que vendrà i serà molt diferent de l’actual. 

Jordi Llabrés Sans. Jo també me trob esperançat. Crec que l’Església des futur 
serà molt diferent de sa que tenim ara. Però esperançat amb el papa Francesc i es seu mis-
satge que mos transmet. Esperançat també perquè totes aquestes persones que en aquests 
moments li fan tant de contrari; o que captin un dia es missatge o que callin. Ara tenim un 
papa amb sos peus afitorats en terra i que intenta parlar es llenguatge d’avui en dia.

Toni Llompart. Sa meva visió és que s’estan potenciant moviments dins l’Església i 
es que anam a l’església i no som d’aquests grupets, pareix que mos diuen que si tens més 
de 65 anys pots venir, però si ets més jove t’has d’apuntar aquí amb noltros (referint-se a 
aquests grupets petits i tancats). Jo pens moltes vegades què puc fer per l’Església i l’Es-
glésia què pot fer per jo. 

Toni Perelló. Jo hi ha un evangeli que el tenc molt present sempre. És de sant Joan: 
Que es vostres cors s’asserenin, confiau amb Déu i confiau amb mi. Aquestes paraules 
m’han ajudat molt. Es seus apòstols no entenien lo que els deia Jesús, no n’estaven se-
gurs, però el seguien. Recordau lo que li digueren quan els parlava del Pare, quin camí 
m’hi durà al Pare? No sabien on anaven, ja ho veurem, el seguirem, a mi em passa lo 
mateix. Què mos poden passar moltes coses? Sí, és ver, però ja ho veurem, jo confiï. Si sa 
nostra fe és un do de Déu que mos ha regalat, si som coherents amb sa nostra fe crec que 
persistirem amb una altra classe d’Església. Moltes vegades repetesc aquestes paraules 
que els vostres cors s’asserenin ..., em donen coratge.

Toni Bennasar. Jo me faig una pregunta: per què tenc tanta esperança i tot és tan 
negre? No la sé contestar, però sé que hi ha qualque resposta. I jo me mantenc.

Pere Amengual. N’Andreu Genovart, a s’entrevista que li férem en es passat nú-
mero de sa nostra revista, parlant d’aquest tema de les esglésies que es van buidant i els 
que hi anam ja som majors, va dir que és veritat que sa barca es tambaleja, hi ha temporal 
i es va despenjar amb aquesta frase que crec que és lapidària: Idó, quan només en quedem 
dotze, tornarem començar. Per jo aquesta Església vaticana, que sa gent interpreta com 
a tal Església, no és amb sa que jo crec, m’admir d’una Església Missionera, des pobres, 
dels humils, d’aquells que no fan renou, d’aquells que sofreixen, etc. Aquesta és sa meva 
Església. Res de tants de dogmes i tanta cosa! Tenim problemes a sa nostra parròquia, 
però anem endavant.

Toni Perelló, que també viu a Pòrtol, com en Pere Amengual, diu: noltros no hem 
parlat des Consell Parroquial perquè fa quaranta anys que no en tenim. Ajudam a sa par-
ròquia i feim tot lo que podem.

Bel Martínez. Un capellà fa poc va dir que a vegades es qüestionava sa seva vida 
com a capellà, perquè es plantejava si havia fet bé amb sa seva vida i deia: si de tota sa 
gent que he conegut i he tengut a prop, només he ajudat a un deu per cent don per vàlida 
sa meva vida de capellà i sa meva entrega al missatge de Jesús. Això crec que és amb lo 
que mos hem de quedar una mica tots.

Pere Amengual. És ver que a vegades som una mica pessimistes. El món ja veis 
com va i tot lo que hi ha, però també hi ha molta gent que se dedica als altres. Hi ha coses 
que han canviat per a bé. 

Macià Llabrés. Jo parlant de lo que deis, sempre he tengut present durant molts 
d’anys, crec que feia segon o tercer de teologia, quan en Mateu Grimalt va tornar de 
Roma que havia estudiat Sagrada Escriptura, mos digué: “No hem de tirar s’al·lot amb 
s’aigua bruta de sa banyera”. Jo en un moment ho vaig tirar tot, s’al·lot i sa banyera. Però 
he anat repensant, sense tenir en compte ni cristianisme ni cap tipus de religió i lo que 
tenc molt clar és que tots els animalets, noltros també ho som, volem viure bé, i llavors es 
que hem tengut una certa educació veim que hem de viure amb altra gent i també volem 
que els altres visquin bé. Aquí ja neix un sentiment de grup, per tant si jo vull viure bé 
vull que es que estan devora jo visquin bé. Jo necessit qualque grup que també m’ajudi a 
trobar tot això. Si això ho trobàssim dins es cristianisme, per què no? Jo m’apunt.
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Domingo Mateu. S’han dit moltes coses que mos animen. En Sebastià ha dit una 
cosa molt oportuna que hi estam tots d’acord, que l’Església ha de canviar absolutament 
en sa manera de donar es missatge de Jesús. Ha de cercar i donar lo que pensam que és es-
sencial i aprofitar es moment, per exemple ell que és capellà, en un funeral. També noltros 
tendrem moments per poder donar a conèixer es missatge de Jesús. Segur que així afavori-
rem aquest canvi que veim tan necessari en sa nostra Església. 

Paraules finals. Havíem passat quasi dues hores i mitja plegats. Jo vaig pensar en 
com devien ser les trobades de les primeres comunitats de cristians, veient-nos reunits 
nosaltres per parlar de l’Església, de la nostra fe i de com donar a conèixer el missatge de 
Jesús avui. 

Abans d’acomiadar-nos encara férem una reflexió final, tenint en compte el que ha dit en 
Domingo. Hem de sembrar i donar a conèixer el bessó del missatge de Jesús. Ho podem 
fer de moltes maneres convençuts que amb les nostres paraules i el nostre testimoni podem 
despertar en les altres persones inquietuds i ànsies de conèixer Jesús i el seu missatge.

Consell de Redacció

Dia 6 d’octubre en Jaume Gual i jo ens trobàrem amb 
en Tomeu Mulet en el convent dels “frares miots” de 
Binissalem perquè ell era la persona que havíem triat 
perquè fos el nostre convidat per al número 49 de la 
nostra revista. Un home franc i que diu sempre el que 
sent. Quan li explicàrem el que preteníem ens digué: 
”M’heu ben engabiat. Jo som un bruto pagès”. Però, 
com veureu se sotmeté a totes les nostres preguntes 
amb una espontaneïtat meravellosa. Vet aquí les seves 
respostes.

Toni: Tomeu, ens pots parlar de sa teva vida d’abans d’entrar al Seminari?

Tomeu: Sa meva vida era sa d’un al·lot normal, i per ventura no tan normal perquè es 
meus pares estaven a una possessió que es deia s’Estret (ara es diu es Gorg Blau), però 
jo durant s’any acadèmic vivia a Lloseta amb una tia, i per ses vacacions anava a sa pos-
sessió. I estic molt content d’haver donat pomes a n’es porcs i d’haver viscut sa pagesia 
d’un temps ajudant a batre damunt s’era i a granar-la. Això m’ha ajudat molt a entendre 
es poble.

Un dia vaig dir a ma mare que volia anar al Seminari però jo no gosava dir-ho a mon pare, 
que era qui em manava ses feines.

Mon pare deia a ma mare: ”Deixa’l. Li passarà. Ara vol anar a n’es Seminari perquè hi 
ha anat es seu amic Pedro”. Però ma mare un dia m’envià on era mon pare a dir-li que 
volia anar a n’es Seminari. L’hi vaig dir i ell es pegà un cop a n’es capell que duia i digué: 
”Va-tua-d’ell. Tu no vas de feina. Això no són més que quimeres”. I em va tenir un any 
enredat.

Passat aquest any, i després de sa preparació que em va fer a mi i a un tal Sebastià es rector 
de sa parròquia, D. Josep Morey de Sencelles, vaig anar a fer s’examen d’ingrés. A s’any 
es meu amic Pedro i aquest Sebastià ja havien abandonat es Seminari i jo hi vaig quedar 
tot solet.

TOMEU MULET PONS

Jaume Gual - Tomeu Mulet - Toni Bennasar
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Toni: Ara mos podries contar com era es Seminari a sa teva època.

Tomeu: Jo el consider ara com si allò fos un camp de concentració. Una disciplina molt 
rigorosa, un control absolut. Si et veien xerrant et posaven agenollat i si l’havies feta més 
grossa t’hi posaven enmig de sa comunitat mentre passava. Era cruel. I encara mos sentíem 
privilegiats perquè almanco menjàvem i apreníem.

Es formadors no tenien idea ni de pedagogia ni de psicologia. Eren capellans que no devien 
crear problemes i els feien superiors. Això ho veus quan ja n’has passat. Quan estàs dins 
s’olla et sembla ben normal.

Aquelles “repentines” de llatí… Jo crec que les posaven es dia que es professor no tenia 
ganes de fer classe.

El bisbe Hervàs llogà als agustins del carrer dels Socors un espai per als tres primers cursos 
de llatí i allà hi anàvem per a l’escola i per dormir. Per menjar anàvem a n’es Seminari vell 
i després de dinar anàvem a fer s’esplai (aleshores en dèiem “recreo”) a s’escola Graduada. 
A quart tornàrem a n’es Seminari vell i hi estiguérem fins acabat es primer de filosofia, que 
va ser quan tots es cursos passàrem a n’es Seminari Nou.

Toni: Vos feia il·lusió anar a n’es Seminari Nou?

Tomeu: Sí, allà hi havia camp a voler i mos sentíem alliberats d’una presó. A n’es Vell 
només teníem terrats i patis que havíem de compartir 10 cursos. I ara et contaré un fet que 
mos passà aquest primer any des Seminari nou. Noltros estàvem a sa meitat de sa carrera 
i volíem celebrar es pas de s’equador, i per fer-ho tenguérem sa brillant idea de llogar una 
pel·lícula perquè la ves tot es seminari. Llogàrem “Las minas del rey Salomon” i mos costà 
700 pessetes que aleshores era una doblerada. Es superiors mos digueren que ells l’havien 
de censurar. La veren i decidiren que sa pel·lícula no podia ser projectada. Segurament 
perquè hi devia haver qualque besada. Així que 700 pessetes perdudes i noltros sense ce-
lebració.

Toni: Sé que a tu t’anava bé sa música, però a n’en Santandreu no li anava tant.

Tomeu: Sa meva dedicació a sa música és molt llarga. De petit ja era cantadoret de la Seu. 
Record que quan havien de fer canonges, un des cantadors, revestit de sa sotana vermella, 
amb una espaseta tocàvem una bíblia. L’obrien en es punt que havíem tocat i lo que sortia 
era lo que havia d’explicar es nou canonge. Jo només hi vaig anar una vegada i era quan 
feren canonge a D. Pep Rosell, que era un poc llosetí, perquè sa seva família quan vengué 
de Catalunya s’establí a Lloseta.

Un any em prepararen per cantar sa sibil-
la a la Seu però jo era es suplent. Es titular 
era en Jaume Conti i la cantà ell.

De gran vaig ser de sa schola, de sa scho-
leta i de s’scholí (primatxers) i també vaig 
dirigir sa comunitat.

A n’en Jaume Santandreu, que era de la 
Sapiència, li costava aprendre es gregorià 
i D. Bernat Julià em demanà que li aju-
dàs ensenyant-li algunes peces. Anàvem 
a n’es terrat de ses gallines i venga Kirie 

Eleisons. Arribà es dia de s’examen i La Sapiència “meritíssimus”(9) i jo, que havia estat 
es seu mestre, “valde meritus”(8). Aleshores vaig pensar que, si D. Bernat es moria abans 
que jo, no n’hi resaria cap de parenostre. I així succeí.

Toni: Tu vares ser prefecte en es seminari.  Què suposà això per a tu?

Tomeu: Una alliberació. Jo em sentia oprimit pes rector, D. Francesc Payeras. Però vaig 
ser prefecte a ses ordres d’un superior que era un desastre. No tenia noció de res. Pegava, 
castigava. Els altres companys que també ho eren són n’Anselm Àlvarez i en Pere Lla-
brés. A mi m’hi feren perquè D. Baltasar Soler havia estat vicari de Lloseta.

Essent ja diaca, em tocà es dia de sa Transfiguració fer es sermó de sa Missa en es Semi-
nari Menor, davant els al·lots dels quals jo era prefecte, i quan predicava vaig perdre es 
conill durant un parell de segons fins que vaig tornar agafar es fil. Una experiència horro-
rosa. Saps que me’n donaren de canya els al·lots després!

Toni: Crec que es darrer any de sa carrera tornareu a n’es Seminari Vell.

Tomeu: Sí, s’any de Convictori. Un desastre. A mi aquell any em fugí s’il·lusió de ser 
ordenat. Un règim horrorós. No estava permès dir cap paraula en mallorquí. Havíem de 
parlar sempre en castellà. També havíem de sortir amb capa i capell. A mi, que em tocà 
anar a n’es Vivero per fer ses pràctiques pastorals, havia de fer equilibris per  arribar a 
s’hora des dinar.

Quan acabàrem aquell any anàrem a veure el bisbe Enciso i mos va dir: ”Vds. no han 
entendido lo que es el Convictorio. Y ahora os vais a casa y no os hagáis ninguna ilusión 
porque todos os quedareis en los pueblos. Sólo uno vendrà a Palma”. Idò aquest vaig ser 
jo, que m’enviaren a Sant Josep Obrer.

Es curs anterior a n’es nostro (es d’en Moranta, Manuel Miró, Gabriel Ramis, etc) havien 
comanat casulles gòtiques sense demanar permís. El bisbe se n’enterà i les va requisar 
amb amenaces de no ordenar-los. Noltros, per evitar això, férem una sol·licitud pagant 
150 pessetes en segells “pro-seminario”. Jo me’n vaig fer tres i només havia demanat 
permís per una.

Es nostre superior era D. Pedro Amorós i, com que mos feia xerrar es castellà, noltros li 
traduíem literalment ses frases mallorquines. Un dia li vaig dir: ”D. Pedro, le gustan las 
piernas encarnadas?” Ell es va espantar perquè creia que jo estava parlant dels leotards 
que començaven a estar de moda. Però em referia a ses cames roges.

Un altre dia li vaig dir “biennacidas” referint-me a ses mitjanades. I també ”Ahora se lo 
contaré hilo por encaje” (fil per randa).

Toni: Vols dir que era tan innocent aquell homo?

Tomeu: Jo crec que era un poc beneit. Es nostre curs estava format per dos bandos: los 5 
latinos (Toni Pol, J. Santandreu, jo i altres) i los góticos (J. Solivellas, Rafel Serra, Mateu 
Amorós, etc).

Es grup dels 5 latinos teníem sa meva habitació com a centre de perdició. Allà hi fèiem 
ses tertúlies. Un dia mos explotà una cafetera i n’hi hagué, de cafè, per tota s’habitació. 
Aquest dia es superior mos hi va trobar i digué: ”Estoy contento de haberos encontrado. 
Venga, vámonos a dormir”.
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Toni: Ara podem entrar ja dins sa vida pastoral. Quin va ser es primer destí?

Tomeu: Va ser Sant Josep Obrer. S’altre vicari era en Jaume Muntaner. M’encarregava 
dels boys Scouts i per primera vegada vaig entrar en contacte amb els cursets de “cristian-
dad”. També feia classes de religió. Puc dir que durant tota sa meva vida he donat classes.

Toni: Parla’ns ara de s’experiència del Perú

Tomeu: On em vaig sentir capellà de veres va ser en el Perú. Vàrem fugir del règim tota-
litari del bisbe Enciso, que era horrorós.

Es grup dels que partírem estava format per Jaume Santandreu, Lucas Morell, Bernat Pou, 
Miquel Mulet, un d’Eivissa i jo. En Bartomeu Vaquer mos feia de cap. Abans de partir mos 
feren anar a Madrid per fer un curs de preparació. Tot això venia perquè el papa Joan XXIII 
havia demanat als bisbes que enviassin capellans a Amèrica llatina. A Mallorca i Valladolid 
mos tocà Perú. De Lima tirant cap al nord per Mallorca i de Lima cap al sud per Valladolid.

El bisbe Enciso volgué fer un acte de despedida a la Seu on mos posà un santcrist. I al cap 
de pocs mesos es posà malalt i morí.

Noltros quan arribàrem a Perú encara dúiem sotana. En Miquel Mulet, Lucas Morell, en 
Bernat Pou i jo anàrem a Huacho. Mos rebé el bisbe, que era un bon homo i lo primer que 
mos digué va ser que mos oblidàssim des rellotge i des dret canònic. Això va ser una gran 
notícia per a mi. Un gran alliberament. Aquí va ser on començà sa meva vocació sacerdo-
tal. Em vaig començà a sentir servidor.

Toni: Es capellans peruans vos veien amb bons ulls?

Tomeu: No. Però sa gent mos veia distints i no es fiaven d’ells. Però quan aquell bisbe va 
morir, noltros mos pensàvem que mos engegarien.

Un fet que passà mentre noltros hi érem va ser un gran terratrèmol que esbucà sa casa 
parroquial i vàrem haver de dormir alguns dies davall un taronger, sense telèfon. Gràcies a 
uns radioaficionats poguérem connectar amb s’ambaixada espanyola. Això era l’any 1966.

Toni: Per què tornares, Tomeu?

Tomeu: Jo vaig tornar perquè hi vaig anar per 5 anys i perquè aquella situació esquinça 
molt. Però també intervingueren els sentiments: enyorava sa família.

I quan vaig tornar em vaig presentar al 
bisbe D. Rafael i em vaig posar a sa seva 
disposició. Ell em preguntà on volia anar 
i li vaig dir: a Sant Josep Obrer, que era 
on havia estat abans d’anar-me’n al Perú. 
Però ja no era lo mateix. El barri havia 
crescut molt i ses relacions amb en Sebas-
tià Arrom, que era es rector, canviaren. Jo 
crec que se sentia un poc desplaçat perquè 
es vicaris érem tres condeixebles. Alesho-
res vaig demanar un canvi al vicari general 

que era D. Bartomeu Vaquer. I m’enviaren a Campanet perquè D. Miquel Femenias s’ha-
via jubilat. Era l’any 1974.

Toni: Com et sentires a Campanet?

Tomeu: Vaig caure molt bé. Substituïa un homo que hi havia estat 22 anys i que parlant 
era un poc grosser. Deia expressions com: sou unes bledes, etc.

Per començar puc dir que hi vaig anar de paisà. Em feia amb tothom. Però ben prest se’m 
despertà es problema des ronyó. Tenia molt de mal i es metge volgué treure-me’l.

Aleshores vaig dir al bisbe que jo no podia continuar de rector i m’envià a casa i em va 
fer vicari de Binissalem, d’on es rector era en Jaume Serra.

Per cert, he de dir que, mentre duraren el dos anys de la meva convalescència a Lloseta 
es rector des poble mai no em dugué la comunió tot i que passava cada dia a 200 metres 
de casa meva.

Em tragueren es ronyó i ja no he tengut més problemes a causa d’això.

Quan em donaren d’alta  vaig telefonar al bisbe D. Teodor i em vaig posar a sa seva dis-
posició. M’envià a Consell. Jo li deia que a Consell no, i ell que sí. Jo tenia una idea de 
Consell com un poble llargarut, amb cases tapades amb prebes vermells i gent que feia 
espardenyes al carrer. El bisbe guanyà, i l’any 1982, s’any que vaig deixar de fumar, vaig 
partir a Consell.

Crec que no hi ha hagut cap rector que hagi tengut una entrada com sa meva. En comp-
tes d’entrar a l’església ho vaig fer al club, que és un bar i està al seu costat. Em reberen 
quatre jovenots amb una gatera…moixos perduts. Idò això va ser es començament d’una 
amistat que encara perdura. Avui mateix he berenat amb ells. Li deim “sa penya”.

En Llorenç Sastre, que era es vicari episcopal de zona i m’havia de presentar, ja era a 
la sagristia revestit. I jo en es club sense poder sortir perquè aquells quatre em tenien 
engabiat. A la fi vaig poder sortir i quan vaig ser a s’entrada de l’església vaig veure una 
cartolina que posava: ”el pueblo de Consell da la bienvenida al nuevo rector”. I res més.

En Llorenç durant sa missa digué: ”En nom del Sr. Bisbe en Tomeu serà es vostre rector”. 
No llegí cap decret de nomenament. Gens de protocol.

Però puc dir que al cap d’un mes ja coneixia quasi tots els homes perquè baixava al bar a 
llegir es diari, amb ulls a n’es diari i orelles a sa gent des bar. Quan els veia pes carrer els 
saludava pel seu nom que havia pres escoltant. No se’n podien avenir.

Al cap de poc temps ja havia recorregut tot es poble. Un carrer cada capvespre. Entrava 
a ses cases i em presentava.

A ses matines d’aquell any estrenàrem sa coral. Sa primera cançó  que es va aprendre va 
ser s’Estrella de s’auba. Es director era en Llorenç Reus, director de sa Caixa. I jo com-
pareixia a cada assaig amb una bossa de caramel·los.

Estant a Consell una senyora des poble em va venir a veure per dir-me que volia deixar 
una casa a l’Església. Jo li ho vaig llevar des cap perquè sabia que s’Ajuntament cercava 
un local per fer-hi un casal per sa gent major i li vaig suggerir que la deixàs a n’es poble. 
Li vaig dir: ”Preferesc tenir goteres a l’església que falti un plat calent a n’es padrinets des 
poble”. Sa senyora va fer lo que jo li vaig dir i ara es poble té un magnífic casal per a sa 
gent major. Però, poc temps després haguérem d’arreglar sa teulada de l’església perquè 
hi havia goteres. A n’el Bon Jesús no li poden fer cap broma.
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Toni: Tu decidires a ses eleccions municipals no anar a votar, però un any hi anares.

Tomeu: No votava perquè jo pensava que era es rector de tots els consellers, fossin des 
partit que fossin. I va ser a unes eleccions europees que hi vaig anar. Jo estava molt menta-
litzat per sa propaganda que en Pep Gomila feia a favor del PSM a s’Institut i vaig votar es 
PSM. A la nit, quan mostraren es resultats quedà es PP com a guanyador i es PSM va tenir 
només un vot, que era es meu. Tothom se’n reia i jo pensava: “si sabéssiu de qui és aquest 
vot!”. No ho vaig dir a ningú. Però ara ja ho puc dir.

Toni: I arribà s’hora de sa jubilació. Què va passar?

Tomeu: Que vaig tenir es disgust més gros de sa meva vida. Sí, als 75 anys em varen citar. 
Crec que era a finals d’agost. Vaig anar al palau episcopal, però abans em vaig aturar a sa 
Casa de l’Església. Allà em vaig topar amb un des dos Vicaris Generals, en Rafel Umbert 
i em demanà si anava a veure el bisbe. Li vaig contestar que sí, i acte seguit em diu: ”Idò 
has de dir que sí a tot lo que ell et digui”.

Me’n vaig al palau i, just entrar i seure’m, el bisbe Murgui em diu: “Te n’has d’anar de 
Consell. T’hem inscrit a s’Unitat pastoral d’Inca. (Eren ses tres parròquies d’Inca, Lloseta, 
Selva, Mancor i Biniamar).

Jo li vaig demanar que es canvi fos després de Nadal perquè així podria fer ses noces  de 
plata de rector de Consell i ses d’or de s’ordenació.

Resposta episcopal: ”No, no. Te n’has d’anar de Consell”. (Em consta que en Lluc Riera, 
que era s’altre vicari general, un dia que anà a Consell va dir a n’Andreu, que era s’encar-
regat des club: “Mos equivocàrem”. Però a mi encara no m’han dit res).

Creu-me si et dic que quan vaig arribar a casa em pegà sa plorera i durant un bon temps em 
vaig sentir deprimit. Tanta sort que ho vaig contar a una psicòloga de s’Institut i ella, que 
era atea, m’ajudà molt.

Vaig prometre no tornar pujar ses escales del palau. Jo no volia que sa meva família patís i 
m’ho guardava tot per mi.

Jo havia renunciat a sa paga que em corresponia per ser rector de Consell. Vaig dir a n’en 
Joan Servera que ho donassin a un capellà que ho necessitàs més que jo. En tenia prou amb 
el que cobrava a s’Institut.

Per cert a s’Institut sempre em tractaren molt bé. Quan em vaig jubilar l’any 1998 em feren 
un sopar al Puig de Sta. Magdalena. Hi assistiren 7 ex directors des centre.

Jo vaig seguir anant a Consell perquè es 
nou rector, en Llorenç LLadó, em tractà 
molt bé i m’ho permetia. I per ell vaig 
sebre que li havien dit que no em deixàs 
acostar per Consell.

Si no tens una fe molt forta en Jesús, hi ha 
per deixar-ho tot.

Però també he de dir que als 15 dies d’estar 
a Lloseta un dia comparegué tot s’Ajunta-
ment de Consell. Jo vaig pensar: què dec 
haver fet malament que tot s’Ajuntament 

vengui a recriminar-m’ho?. No venien per recri-
minar-me res. Venien per anunciar-me que m’ha-
vien concedit es títol de la “Vila de Consell”. Es 
primer que es concedia en vida des guardonat. I 
posaren un quadre a sa sala de plens de s’Ajun-
tament. I allà estic penjat.

L’Església una coça a n’es cul i s’Ajuntament 
em guardona amb aquest títol i em penja a sa 
paret.

Toni: Ara mos podries contar què et va passar 
amb els quatre represaliats.

Tomeu: A Consell hi havia quatre homes que 
havien estat condemnats a mort per idees polí-
tiques i perdonats després a condició que, en anar al poble, es presentassin a n’es batle 
i a n’es rector. Es rector els digué: Ala, idò, feis bonda perquè, si no, ja sabeu què vos 
espera”.

D’aquests quatre n’hi havia un amb el qual jo hi vaig tenir una certa relació. Anava a casa 
seva i em contava coses, asseguts a sa camilla. Jo mai no li vaig parlar de religió. Quan 
morí sa dona anà a viure a Alaró amb un fill. Li deien l’amo en Floret.

Quan vaig sebre que estava malament vaig anar a veure’l. Em vaig seure al llit i vaig es-
tar-hi més d’una hora. Va morir confessat i extremunciat.

Toni: Després de Consell vares haver d’encarregar-te de Lloseta.

Tomeu: Sí. Quan se n’anà en Paco Carmona, en Toni Vera em digué: ”Ja sé que als ju-
bilats no els podem manar feines però et vull demanar un favor: et podries fer càrrec de 
Lloseta i Biniamar fins que vengui es nou rector?”

Jo li vaig respondre que sempre estava a ses ordres de l’Església i me’n vaig cuidar tot 
aquell estiu. Quan s’acostava es dia de sa patrona, que era es dia que es nou rector, que 
era en Toni Vadell, feia s’entrada, vaig dir a s’organista: ”Francisca, mos hauríem de 
veure per preparar sa Missa de sa patrona”. Ella em contestà que en Toni Vadell i ella ja 
la tenien preparada.

Jo era es responsable i no havien comptat amb mi per res. Em va sebre greu. I es dia de 
sa festa vaig demanar sa paraula i vaig dir davant tothom: “Aprofit per demanar perdó a 
n’en Toni Vadell i a n’en Carles Seguí si els he ofès i a sa coral els dic que no cal que em 
demanin disculpes perquè ara ja els consider perdonats. I entreg ses claus perquè m’aga-
faré unes vacacions”. Tothom respongué amb un fort aplaudiment. Però he de dir que a 
les hores d’ara ningú encara m’ha contestat.

Toni: Quan vas tenir s’accident amb sa furgoneta, el bisbe actual et va venir a veure.

Tomeu: Sí. Vengué amb en Toni Vadell. I jo vaig aprofitar per dir-li que quan em mori 
vull un funeral normal a Consell i l’ha de dir es rector que hi hagi. Res de bisbes ni cape-
llans. Sa família ja ho sap. No obstant això, sí que m’agradaria un dia beure un cafè amb 
ell, però no en el palau. I encara no l’hem fet.
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Toni: Si haguessis de remarcar algun fet important de sa teva vida, quin seria?

Tomeu: Mira, es Seminari em preparà per ser ordenat però qui m’ha fet capellà ha estat 
es poble. També vull citar el Perú. Es contacte amb aquell bisbe em va fer sentir capellà. I 
aprofit ara per dir que mai no me n’he penedit de ser capellà. No sé què més puc dir. Avui 
m’heu fet confessar.

Toni: Sembla que s’estada a Consell ha estat important.

Tomeu: Sí, pensa que hi he estat 24 anys.

Toni: Totes ses persones tenim una evolució. Coses que consideràvem importants ara ja no 
ho són i altres que eren ben secundaris ara les consideram importants. Què és lo essencial 
per a tu ara?

Tomeu:Em sent servidor. N’estic molt orgullós. Tenc mil defectes. Deman perdó a Jesús 
cada dos per tres. No sé com no m’envia a filar estopa. He romput amb totes aquelles coses 
que mos ofeguen. Diguem-li litúrgia, dret canònic, etc. Tot això ho tenc superat. Dic sa 
missa com jo la sent. No som víctima de capades ni genollades.

Toni: Què penses de l’església actual?

Tomeu: Em fa molta pena es “clero”. Quan veus aquests capellans joves que volen res-
suscitar tot allò que noltros ja havíem superat: casulles, encenser… No viuen es moment 
actual. Jo som feliç amb sa gent. Però com que no assistesc a reunions no sé què he de 
contestar a aquesta pregunta. I no tenc gens de por a sa mort i això que he estat atropellat 
algunes vegades.

Toni: Gràcies, Tomeu, pes temps que mos has dedicat i sobretot per sa teva franquesa de-
mostrada en totes ses teves respostes.

a BARTOMEU SUAU MAYOL
Entrevista

COMPARTINT L’ENCÍS DE LA SENECTUT

Fites biogràfiques
Bartomeu Suau Mayol neix a Palma el dia 6 
d’octubre de 1938. Ingressa en el Seminari el 22 de 
gener de 1952. 

El 21 d’abril de 1957 el papa Pius XII publica  la 
carta encíclica “Fidei donum” en la qual convida 
els capellans seculars a dedicar uns anys del 
seu  exercici ministerial a terres dites de missió. 
Corrobora i reforça la tasca de cooperació empresa 
pels bisbes espanyols a l’hora de destinar part del 
seu clergat, a través de la OCSHA,  a terres del 
tercer món.

D’acord amb el que es proposava a la “Fidei donum”, 
el bisbe Jesús Enciso funda a Mallorca l’Institut 
Apostòlic Juníper Serra el dia 8 de desembre de 
1959 i el dia 10 d’aquest mateix mes presenta als 
seminaristes les causes, els objectius i la finalitat de 
la fundació. Poc després, nomena el primer equip 
de preveres, encapçalat per Miquel Fernàndez, i 
format inicialment pels missioners que ja aleshores 
s’havien incorporat al Perú: Guillem Bibiloni, 
Bernat Martorell, Miquel Febrer i Miquel Pons. 

El 1964, en Lluc Morell i Trias, capellà d’honor del bisbe Enciso, decideix d’unir-se a 
l’equip de missioners del Perú. Per substituir-lo en la seva tasca, el bisbe Enciso nomena 
Bartomeu Suau, quan  era encara diaca, nou capellà d’honor. 

A causa de trobar-se malalt el bisbe Enciso, Bartomeu Suau és ordenat de prevere pel bisbe 
Francesc Planes el 21 de juny de 1964. Atès que ja té nomenament de capellà d’honor i no 
el pot exercir perquè el bisbe Enciso es troba malalt a Madrid, Bartomeu Suau és assignat 
a la seva parròquia, l’Encarnació, on hi celebra la missa nova dia 28 de juny de 1964, 
en un lloc ben singular que abans havia estat el local de la sala de festes Olímpia. El 21 
de setembre de 1964 mor el bisbe Enciso i Bartomeu Suau roman a l’Encarnació fins el  
23 de febrer de1966, data en què emprèn la preparació del seu trasllat com a missioner a 
terres africanes del Burundi.

El mes de desembre de l’any anterior, 1965, havia vingut a Mallorca Mons. Bihonda, bisbe 
auxiliar de Gitega, acompanyat de Mn. Miquel Parets, amb la finalitat de plantejar al bisbe 

Domingo Mateu

Toni Bennasar



36

49

49

49

49

37

Rafael Álvarez les necessitats pastorals de Gitega i la possible col·laboració del clergat de 
Mallorca amb l’Església del Burundi d’una manera continuada. Igualment proposa a les 
monges saleses la possibilitat de fundar un monestir d’aquesta congregació a Gitega. El 
gener de 1967 arriba a Gitega un primer grup de monges saleses, entre les quals hi ha la 
superiora de Palma i Sor Maria Magdalena Mir, mallorquina; les altres són peninsulars.

El 24 de gener de 1967 Bartomeu Suau és nomenat vicari de la parròquia de Kibumbu i 
capellà de les monges saleses incorporades a Gitega, a qui ajuda en les tasques inicials de 
creació de la fundació del monestir en l’esmentada missió de Kibumbu. L’octubre de 1967 
l’arquebisbe de Gitega ofereix a l’Església de Mallorca un primer camp de treball en la  
missió de Gitongo.

Bartomeu Suau retorna del Burundi l’any 1971 i altra vegada és destinat a exercir com a 
vicari de la parròquia de l’Encarnació de Palma. 

El 28 de juny de 1972 és nomenat responsable de l’Etapa intermitja del Seminari  i es fa 
càrrec d’aquesta comesa durant cinc  anys.

El dia 24 de desembre de 1979 és nomenat delegat de Missions, en substitució de Mn. 
Josep Estelrich i es manté en aquest càrrec al llarg de tretze anys, fins al 1992.

El 16 de juny de 1988 és nomenat rector solidari de Son Cladera, Sant Josep del Terme 
i Verge de Lluc i per espai de quatre anys regenta solidàriament aquestes parròquies de 
Palma.

Nomenat vicari episcopal el 23 de maig de 1992, exerceix aquest càrrec fins al 30 de juny 
de 1999. És vicari episcopal al llarg de set anys, un primer trienni renovable per un segon 
trienni i un any més en què tingué lloc el Sínode Diocesà. El dia 7 de juny de 1995, durant 
el segon trienni de vicari episcopal, juntament amb Bartomeu Fons, assumeix el càrrec de 
rector solidari de Selva, Mancor de la Vall, Biniamar i Moscari.

El dia 30 de juny de 1999 és nomenat formador i director espiritual del Seminari i serveix 
aquests càrrecs fins al juny de 2008. Durant aquest període fou també capellà de la 
Policlínica Miramar.

Des de 19 de juny de 2002 es assignat com Adscrit a la Parròquia de l’Encarnació.

El 31 de juliol de 2008 és nomenat capellà 
de la Residència de Pensionistes de La 
Bonanova.

Una vegada assolida la jubilació com a 
prevere, continua atenent el servei religiós 
com a capellà de la Policlínica, de la 
residència de majors de la Bonanova i 
de la nova residència de Son Gotleu que 
regenten les monges franciscanes, on fa 
més de vint anys que, amb alternances 
i sense nomenament oficial, hi celebra 
l’Eucaristia. Actualment hi continua 
celebrant l’Eucaristia els dissabtes i 
diumenges dematí, a primera hora, per 
poder atendre després  el servei de la 
Bonanova. I els diumenges vespre, el de 
l’Encarnació.

ENTREVISTA
La idea de proposar-te a tu com el pròxim entrevistat de  “Modèlics”, sorgida del Consell de 
Redacció, va coincidir casualment amb la celebració espontània que molt afectuosament 
et va dedicar la Comunitat de l’Encarnació el diumenge dia 7 del passat mes d’octubre 
per festejar el fet d’haver coronat el dia anterior el cim memorable dels vuitanta anys. 
Ve’t aquí, vaig pensar, l’oportuna avinentesa que se’ns presenta ara de fer, aidats per la 
lucidesa de la teva memòria, un singular recorregut pels camins personals que has elegit 
de trescar a fi d’aconseguir de ser  qui ets, bon amic Tomeu Suau.

1. El poeta Joan Margarit, que recentment ha complit també els vuitanta anys, 
diu bellament de la vellesa que és com “un hivern fascinant”. Creus que accedir 
a la senectut té les bondats encisadores d’aquesta benvolent metàfora? És 
possible seguir mantenint en la vellesa el coratge, l’alegria i el bon humor, 
malgrat les indefugibles limitacions d’una edat avançada?

Jo veig la vellesa com el fil de la vida. Un fil 
que s’allarga segons els anys que Déu et va 
donant. Arribats als vuitanta, un 8 a davant, ja 
impressiona; però aquest fil no és un fil rònec. 
Ara, que estam damunt les festes de Nadal, 
em ve al cap la imatge d’un fil on s’hi ha 
penjat un caramull de neules: fets, vivències, 
llocs, persones, activitats. Una tira de neules 
aïllada, tota sola, diu poc; però, al costat 
d’altres - altres entrevistats, altres companys, 
altra gent - donen un clima de bellesa i de 
festa, de festa d’Església, de festa de Nadal.

Em parles de coratge. Bé, naturalment que 
el coratge com a disposició del cor, gràcies 
a Déu, hi és. Com a capacitat de dur moltes 

tasques o d’atendre moltes necessitats pastorals, ja no hi és. Pens que en mi es manté 
l’alegria i el bon humor, malgrat les limitacions, com dius. L’alegria deu venir del camí 
fet i sobretot de la gent amb qui has fet el camí. No hi deu haver res més trist que un vell 
tot sol o solitari. La gent que em va donar la sorpresa d’acompanyar-me en la celebració 
dels 80 anys em va donar una gran alegria. 

El fil se va allargant cada dia i procuraré seguir enganxant-hi neules, segurament més 
espaiades i més petites.

2. Per a mi i per a molts condeixebles i amics teus del Seminari, ca vostra va ser 
sempre la posada acollidora on, de la mà dolça i maternal de la teva germana 
Maria, trobaven agombol i remei les mancances i neguits de les nostres hores 
fosques. Sempre he pensat que Na Maria Suau, com tantes altres excepcionals 
germanes de preveres, es mereix un altíssim i agraït reconeixement de 
l’Església per la seva absoluta donació i generositat a l’hora d’acompanyar i 
servir el germà prevere. Què ressaltaries de la teva germana Maria?

Na Maria em guanyava de 13 anys. Única dona enmig de quatre germans homes. Mon 
pare havia mort jove, als 49 anys, i ma mare no tenia una salut de lo més forta. Na Maria 
ho agombolava tot dins la família. Tenia temps per anar a Santa Catalina Thomàs, l’única 
parròquia de la contrada en aquell temps. Jo me l’estimava molt i ella també m’estimava 
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a mi. Seguia el meu procés de 
creixement. Per donar un detall, 
record que un dia a ca nostra, jo 
devia anar a Teologia, teníem la 
ràdio amollada, no hi havia TV 
en aquell temps, i donaven la 
notícia que tres seminaristes se 
n’anaven a estudiar al Seminari 
basc de Quiroga, de la OCHSA, 
per anar després a Amèrica. 
Na Maria va dir a ma mare: ho 
heu sentit això? Mos podem 
preparar perquè aquest, referint-
se a mi, un dia farà lo mateix. I 
d’això mai n’havíem parlat amb 
na Maria. Es va estrevenir que, 

sent jo al Burundi, na Maria va haver de patir una gran operació d’esquena, de columna. 
Li varen fer prèviament un motlo de guix per, després de l’operació, posar-la dins aquest 
motlo i s’hi va estar més de dos mesos. En el gener de 1977, dia 13, ma mare va morir als 
65 anys. Jo era al Burundi, enfora, i na Maria, a la clínica Mare Nostrum, molt a prop, i no 
poguérem cap dels dos estar a prop de la nostra mare a l’hora de la mort.

Quan vaig tornar del Burundi, el juny de 1971, na Maria em va dir: ca nostra, volia dir 
ca´l meu cunyat Lluís i la neboda Apol·lònia, ca nostra és ca teva. Tu vens a viure amb 
noltros. I, com bé dius, Domingo, també va ser posada acollidora pels amics més propers 
del Seminari. Na Maria va mantenir ca nostra tothora oberta de pinte en ample per als 
amics i condeixebles,  fins i tot durant els cinc anys de prestar servei a la gent del Burundi 
i trobar-me lluny de casa. 

Els seus darrers temps, quan estava malalta, na Maria em deia: quan eres petit, te vaig 
cuidar; ara, vos toca a tu i a la meva filla cuidar-me a mi. I ho vàrem fer amb molt de gust.

3. Destaquen de manera especial, en la teva perllongada ruta de servei ministerial, 
la parròquia de l’Encarnació, en el servei de la qual, a l’inici de la seva naixença, 
hi esmerçares tot l’afany innovador de joveníssim vicari i, malgrat la plena 
dedicació a altres responsabilitats en el teu llarg quefer pastoral, has estat 
sempre a punt, fins avui mateix, de donar-li la mà quan te l’han demanada. 
Quina valoració en fas avui de la parròquia de l’Encarnació, potser la més 
avançada de Palma?

Jo diria que l’Encarnació va néixer el 1962, el mateix any del Concili, desmembrada de 
Santa Catalina Thomàs, que va ser creada l’any 38, també fa 80 anys, i aleshores estava a 
uns baixos de la Creu Roja, en el carrer Pons i Gallarza. Allà va començar Santa Catalina 
Thomàs, allà em batiaren. Per ventura podria dir, entre parèntesi, que així com hi ha gent 
ja més major que pot dir: a mi me batiaren a la Seu, jo me vaig casar a Sant Francesc o 
a la Porciúncula, els meus llocs principals han estat austers, senzills, com van ser aquells 
baixos de Santa Catalina Thomàs on em batiaren i som dels 20 primers que batiaren en 
aquesta parròquia. La primera comunió, per afegir a la idea que deia abans, la vaig fer 
a Sant Rafel, on actualment és el gimnàs del col·legi, la sala on es fan ara les eleccions 
quan toca i que abans era la capella. I la primera missa la vaig dir a l’Olímpia. Són neules 
“essencials” amb les quals no puc presumir d’haver anat a... però estic molt content d’haver 
celebrat moments cabdals de la meva vida en la senzillesa d’aquests espais.

Va començar la parròquia de l’Encarnació a la capella del Col·legi de Sant Rafel. Un fet 
important per enfortir l’esperit i animar a emprendre la nova parròquia va ser la Missió 
de Palma del novembre del 62. Els dos centres missionals eren el col·legi Sant Rafel i 
el cinema Capitol. El 25 de març de 1963 el bisbe Jesús Enciso va beneir abundosament 
lo que havia estat la sala de festes de l’Olímpia i el seu pati d’estiu on avui s’aixeca 
l’església de l’Encarnació. Aquest nom el va elegir el mateix bisbe Enciso en memòria de 
la seva germana morta, que es deia Encarnació.

Aquell estiu es va treballar molt. Amb una assistència mitjana d’un 40% dels caps de 
família de la barriada, es parlava de projectes i de possibilitats econòmiques amb una 
forta col·laboració dels feligresos.

El 1964, en Lluc Morell Trias, capellà d’honor del bisbe Enciso, decideix d’unir-se a 
l’equip de missioners del Perú. S’ha de dir que amb en Lluc Morell, em guanyava d’uns 
tres anys, érem amics íntims perquè coincidíem a la parròquia de Santa Catalina Thomàs, 
sempre érem per allà ja que els seminaristes no teníem altre lloc per anar. Jugàvem a 
ping-pong a tota pastilla i jo qualque vegada li havia parlat de la meva intenció d’anar 
al Burundi i ell feia el suec. Un dia, entorn del Nadal de 1963, em va dir: jo, passat els 
Reis del 64, me’n vaig al Perú. Així, de cop. Mesos abans, per substituir-lo en la seva 
tasca com a capellà d’honor, el bisbe Enciso em va nomenar a mi, quan encara era diaca, 
capellà d’honor. A causa de trobar-se malalt el bisbe Enciso, va venir a ordenar-nos el dia 
21 de juny de 1964 el qui era aleshores bisbe d’Eivissa, don Francesc Planas. Atès que 
jo ja tenia nomenament de capellà d’honor i no el podia exercir perquè el bisbe Enciso 
es trobava malalt a Madrid, em varen assignar la parròquia de l’Encarnació, on hi vaig 
celebrar la primera missa una setmana després de l’ordenació, el 28 de juny del 64, en un 
lloc ben singular que abans havia estat, com  hem dit,  el local de la sala de festes Olímpia.

El 21 de setembre de 1964 va morir el bisbe Enciso i jo vaig romandre a l’Encarnació 
fins el 23 de febrer de 1966, data en què vaig emprendre la preparació de la partida com a 
missioner a Burundi. Al pati d’estiu de l’Olímpia hi havia una gran moguda juvenil. Era 
molt famosa l’anomenada “Escala en hi-fi”, amb participació de molts de joves. Allà vaig 
aterrar jo, tot just acabat d’ordenar, i vaig ser nomenat vicari. A més del rector, Antoni 
Roig, hi havia un altre vicari jove, que era en Bartomeu Pascual, al cel sia.

En els anys de la transició es manifestà de manera singular l’obertura i el compromís 
de la nova parròquia. Per exemple, he trobat, escrit en castellà, un Telegrama dirigido 
por el Grupo de Derechos Humanos de la parroquia de la Encarnación al Excmo. Sr. 
Ministro de Justicia español. El grup demanava amnistia pels presos polítics, garantia 
del drets humans i llibertat d’expressió. Poc abans de les darreres execucions, el 1975, es 
va col·locar un cartell gegant darrere el presbiteri que deia: El quint, no mataràs. Paraula 
de Déu. La policia demanà explicacions.

A títol de curiositat, l’any 1992 el Diari de Mallorca posa una ressenya referida a Jon 
Sobrino, un dels grans impulsors de 
la Teologia de l’Alliberació, que era 
jesuïta de la UCA, la Universitat de 
Centre Amèrica, en la qual relata que 
Jon Sobrino va donar una xerrada a 
l’Encarnació. Record algunes de les 
seves afirmacions: el mundo no está 
tan bien como lo pintan. La Teología 
de la Liberación es caminar con la 
cabeza optando por los de abajo. 
Jon Sobrino, em sembla que encara 
és viu, té la meva edat, hi ha un 

La germana de Tomeu, Maria, amb la seva neta, Maria del Mar.
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mes de diferència. Els qui van morir són els sis companys de la UCA a la Universitat de 
El Salvador. Ell se’n va salvar perquè aleshores estava de viatge a Tailàndia, quan varen 
matar els seus sis companys i dues dones que servien aquella comunitat. Una altra “neula 
singular”.

Els temps ara són diferents i noltros reaccionam de manera també diferent o tal vegada no 
acabam de reaccionar com caldria, donades les circumstàncies que vivim ara. 

Jo sempre dic que l’Encarnació té la sort de tenir en la demarcació tres col·legis, Pius XII, 
Jesús Maria i Sant Rafel. Aquests dos darrers en mans de dues comunitats de religioses 
diferents, germanes de la Caritat i missioneres dels Sagrats Cors, però que jo repetesc 
sovint, i a elles els agrada molt que ho digui, que són dues congregacions diferents, però 
que s’entenen molt bé. És una riquesa de la parròquia.

Deia que els temps són diferents. ¿Com podem comparar la gran quantitat de joves que 
omplien el pati de l’Olímpia amb la dificultat que tenim avui per mantenir la catequesi 
infantil o la de  postcomunió o les 22 famílies dedicades a la catequesi familiar? 

4. Fou Igualment a l’Encarnació on reiniciares i donares embranzida a l’activitat 
escolta. Del trets bondadosos del “Tio Tolo”, com t’anomenaven col·loquialment 
els de la collada escolta, en sorgí l’agrupament jove, divertit, alegre i compromès 
socialment i cristianament que hem conegut. Parla’ns de l’escoltisme dels anys 
seixanta i setanta.

Entre els joves de l’Encarnació, n’hi havia uns pocs que començaven a conèixer l’escoltisme. 
Com sempre sol passar, va néixer per contagi amb altres grups. Va ser a través d’en Pep 
Triay, d’un altre Agrupament, que es trobava amb ells i els explicava lo que era l’escoltisme. 
I a través dels qui havien reintroduït l’escoltisme a Mallorca, Eladi Homs i Maria Ferret, 
vàrem cercar i trobar uns caps d’Agrupament, Josep Maria Magrinyà i la seva esposa 
Paquita Bosch, al cel sien ells tots dos també. Així va començar a créixer aviat l’escoltisme 
a l’Encarnació. L’any 1966, quan jo partia a Burundi, hi havia a la parròquia 187 al·lots i 
al·lotes escoltes. El 1967, que jo ja era al Burundi i m’havia substituït en Guillem Miralles 
com a consiliari, n’hi havia uns 200. 

He de dir que, quan me’n 
vaig anar al Burundi, no 
em sentia jo que partís 
tot sol com una curolla, 
com una idea. Vaig 
sentir que la parròquia 
també m’acompanyava i 
m’ho va demostrar fent-
me un obsequi de 12.000 
pessetes per comprar-
me una moto quan fos al 
Burundi.

Com que s’havia esbucat 
l’Olímpia per aixecar 
la nova parròquia, 
la família Magrinyà 
Bosch va cedir els baixos de ca seva, al carrer Julià Álvarez, per a reunions i consells 
d’Agrupament. Tal vegada és bo dir, per a la gent que no el coneix, que l’Escoltisme és 
un moviment internacional per a una educació integral que es proposa de formar homes 

i dones lliures, crítics, compromesos en la seva fe i en el moment històric que els toca 
viure. Fan reunions setmanals, excursions i acampades. L’escoltisme avui a l’Encarnació 
continua tenint, entre gent adulta i caps, 33 membres i uns 140 nins i nines.

A tota aquesta moguda jo m’hi vaig trobar molt bé el temps que hi vaig ser abans de partir 
al Burundi i també quan m’hi vaig tornar reenganxar a la tornada. Com que la parròquia 
de l’Encarnació estava ben servida de capellans, jo podia anar amb molta freqüència a les 
trobades, reunions, tant fossin de nivell d’escoltisme diocesà, assemblees, com a nivell 
de començament de cursos, de lo que dèiem passos d’Unitat, d’al·lots que creixien i 
passaven a un altre grup, començament de curs, trobades amb els caps, sortides amb les 
unitats dels al·lots. No només això, sinó que també la  preparació de les sortides amb els 
caps, que feien cada mes. Jo sortia bastants diumenges amb unitats diferents. Anem a tal 
lloc, anem a tal altre. Per què hi anam Què ens mou a fer aquesta sortida? Quins valors 
hauríem de destacar en aquesta sortida? I procuràvem cercar activitats que fossin realment 
enriquidores i educadores per a aquests al·lots. M’anomenaven “Tio Tolo” perquè, quan va 
començar l’Agrupament, 
hi havia la meva neboda 
Apol·lònia, filla única, 
però ben unida sempre 
als cosins Gené Ramis 
i aleshores per a tots els 
de l’Agrupament jo era el 
“Tio Tolo”.

Recordaré només una 
anècdota entorn també 
de Nadal, ja que anàvem 
de neules i de Nadal. Una 
cap que en sabia molt, 
na Tonina, quan va ser 
Nadal, diu a la Unitat: 
ara ve Nadal i ¿com 
ho podria celebrar una 
família que no tendrà ni els torrons, ni el xampany ni els dolços com per ventura tendrem 
noltros? Una gent que s’haurà d’acontentar amb una truiteta a la francesa, amb poca 
cosa? ¿Poden estar contents en aquesta família amb aquesta realitat, ara que ve Nadal? 
Record que una nina que devia tenir 8 o 9 anys, era filla del pianista Joan Moll, va 
contestar amb una resposta realment de persona adulta: Sí que poden ser feliços, va dir, 
perquè hi ha alegries que no són de riure.

Fèiem campaments a Mallorca, vàrem fer moltes sortides i campaments en els Pirineus 
aragonesos, en els Pirineus catalans, rutes pel Sud de França, la ruta dels Castell dels 
Càtars, amb pioners i caravel·les, amb la gent més adulta. Tot això ho vàrem fer en aquell 
temps. Era una sintonia molt forta amb l’escoltisme.

Jo he estimat i estim l’escoltisme, però, als 80 anys, no sé com sintonitzar amb aquests 
joves d’avui que certament deuen tenir els seus valors,  que els tenen ho reconec, s’ha 
demostrat amb la solidaritat en el darrer desastre del Llevant. Però ja arribat als 80 anys 
un diu: em dedic a altres coses, que lo altre em costa molt.

Potser, parlant d’escoltisme, hauria de fer esment també al Club d’Esplai de l’Encarnació, 
obra de Josep Antoni Fuster, també al cel sia,  que el va fundar el 1976 i que des de llavors 
coexisteix amb molt bona entesa amb l’escoltisme. Avui el Club d’Esplai de l’Encarnació 
compta amb 17 monitors i un centenar de nins i nines. 
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5. El quinquenni (1966-1971) de servei missioner a terres africanes de Burundi 
i els tretze anys (1979-1992) de portar la direcció de la Delegació Diocesana 
de Missions t’han fet testimoni de primera mà i destacat partícip en la tasca 
solidària d’evangelització portada a terme per agosarats mallorquins i 
mallorquines que optaren per donar uns anys del seu servei a terres de missió. 
Què en destacaries del que vares viure en els teus cinc anys del Burundi? Què 
ha aportat a l’Església de Mallorca la generosa assignació temporal dels seus 
millors efectius a pobles de l’Àfrica i de l’Amèrica del Sud?

Efectivament, quan un parla, jo n’he sentit molts de missioners i n’he conegut molts i jo 
mateix ho he estat, tots tenim com una afirmació comuna: hem rebut més de lo que hem 
donat. Això és general, ho sent a dir a tothom. Per tant, l’estada en el Burundi va ser un 
rebre d’aquella gent. Un hi va, com a missioner naturalment, per donar, per compartir 
amb aquella gent la vivència de l’evangeli, la vivència del ser cristià. Hi vas per donar 
a conèixer, teòricament com a missioner, Jesucrist; i resulta, almanco per mi, que quan 
arribes en el Burundi un bon percentatge de burundesos ja el coneixen, ja el viuen, ja el 
celebren més que noltros, més que noltros.

Per dir-ho de qualque 
manera, noltros que ja 
vivim un moment d’estar 
còmodament bé, aquella 
gent per venir a missa els 
diumenges a vegades feien 
10 i 12  quilòmetres a peu. 
Burundi no és un país que 
tengui ciutats i pobles, 
exceptuant la capital, 
Bujumbura i petits nuclis 
de les províncies. Gitega, 
que era la nostra diòcesi i 
província, tenia un cert nucli 
un poquet més extens, però 
Inca és molt més gran, de 
molt. Vull dir que aquella 

gent vivia escampada per les “colines”, pels seus turons. Burundi ha estat nomenat el país 
de les mil “colines”. La gent vivia en nuclis de 20, 30 cabanes envoltades de plataners i de 
qualque animalet, unes gallines, una cabra. Vivien així i es movien i es desplaçaven per 
anar al mercat o per venir a la parròquia.

O sigui, que vàrem rebre molt. Noltros que hi anàvem per donar a conèixer Jesús i resulta 
que Jesús allà ja hi és. I ens trobam amb aquella gent i quan tu dones la comunió a una 
gent, dit entre parèntesi: tothom aleshores - era l’any 67, 68 – combregava amb la mà; 
però anaven descalços. I per tant a noltros se mos va anar entrant a dins: venim per donar 
a conèixer Jesús, per celebrar els sagraments i l’Eucaristia, però hem de fer tot lo possible 
perquè puguin progressar, que era un dels lemes de l’escut del Burundi: unitat, treball i 
progrés. Unitat entre hutus i tutsis, com podeu suposar, no n’hi havia gaire. Treball: havien 
de partir els homes, quan venia la temporada d’estiu, a Uganda, no a Ruanda. Travessaven 
tot Ruanda, se n’anaven a Uganda per poder fer feina un parell de mesos i tornaven després 
amb uns quants doblers per poder complir lo que corresponia a tot home burundès, que era: 
arreglar la casa que, tenint la coberta d’herbes, s’havia d’anar renovant, pagar els vestits de 
la dona i dels infants i pagar els imposts a l’Estat. Els homes partien per això.

Aposta, noltros si teníem qualque feina per ajudar a progressar, com, per exemple, un any 
que férem unes escoles amb material d’unes altres escoles que havien fet els pares blancs 
devers l’any 30, amb unes parets com es feien antigament a Mallorca, molt amples. Amb 
el material d’aquestes tres aules en vàrem poder fer cinc. No és que noltros en sabéssim 
molt; teníem uns quants picapedrers un poquet especialitzats i teníem un missioner, 
pare blanc suís, que era arquitecte i un altre missioner, pare blanc espanyol, José Maria 
Larrabeiti, que havia estat aparellador a l’Ajuntament de Bilbao. Anàvem a consultar-li: 
José Maria, hem de fer una escala amb quatre escalons, quina fórmula hem d’aplicar per 
fer-ho? I amb aquest material de tres aules, com hem podem fer cinc? Ens assessorava i 
ens ensenyava i així anàvem ajudant a fer el progrés de la gent.

A la diòcesi hi havia muntades unes cooperatives que venien a ser semblants a les de 
consum. Com que allà no hi havia pobles, ni botigues, ni molt manco supermercats, 
la gent de qualque manera  havia de comprar en els mercats el mínim necessari. Quan 
noltros anàrem a la parròquia de Gitongo, vàrem muntar una cooperativa, juntament amb 
les cooperatives d’altres parròquies de la diòcesi. I l’agafàrem amb força. Hi havia la 
cooperativa general que tenia un camió que abastia les altres de lo que demanaven, Jo 
m’hi vaig ficar de tal manera que el que era capdavanter de la cooperativa de Gitega 
s’admirava de l’interès que teníem noltros. Jo anava a les reunions anuals que es feien per 
veure com anava la cosa. 

Record que a una de les reunions dels gestors de les cooperatives jo era l’únic blanc 
europeu que hi assistia. Com a capellà, em volien fer seure a la taula de la presidència, però 
m’hi vaig negar perquè jo hi anava en pla de donar canya al gerent d’aquesta cooperativa, 
que el trobàvem per aquí i per allà en els llocs on venien cervesa i empinava un poquet el 
colze. Les cooperatives no anaven com trobàvem que havien d’anar. Vaig dir: jo m’assec 
amb els meus de la parròquia, dispost a tot, dispost a no dinar. Ells no tenen una hora 
fixa per dinar, fan una menjada cada dia l’horabaixa, a posta de sol. Començaren a fer la 
revisió del funcionament de les cooperatives i quan varen tocar la parròquia de Gitongo, 
que era la del mallorquins, jo no vaig poder més, vaig alçar la mà i vaig dir: fa dues hores 
que parlam de com són i com funcionen les cooperatives. En nom de la cooperativa 
de Gitongo, jo deman que els qui estau a darrere de la taula digueu a veure com vos 
va a voltros, quins guanys tendrem enguany per poder repartir entre tots els qui som 
cooperativistes. Quins beneficis en rebrem? Perquè jo veig que el gerent es passeja molt 
i noltros no tenim material a la cooperativa; lo que necessitam no mos arriba.

El capdavanter de la cooperativa va dir: Tomeu, tu hauries de venir a fer feina amb 
noltros. Vaig contestar: jo hi estic dispost, sempre que compti amb l’acord dels companys 
mallorquins i del bisbe. Els companys trobaren que seria una bona cosa per empènyer 
realment la cooperativa. Hi vaig 
estar un any i mig i em vaig haver 
d’entendre amb aquell gerent al 
qual, a la reunió general, havia 
ferit. Tu ara comandes, em va 
dir el gerent, digues què hem de 
fer. Li vaig contestar: crec que lo 
que hem de fer és dur material 
a la cooperativa de Nyabiraba, 
gestionada pels teatins. Tu ves-
hi, jo vendré amb tu un altre dia. 
La meva intenció era mirar com 
estava el despatx de la cooperativa: 
un desastre, doblers dins un calaix, 
doblers dins un altre, rebuts del 
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banc sense ordenar. Vaig anar contant i fent la suma. Ell va tornar l’horabaixa i l’endemà 
dematí li vaig dir: mira, he pegat una ullada i he vist  que hi ha havia doblers aquí dins. Tu 
saps que això d’ entrar, posar mà als calaixos i robar és una cosa freqüent en el Burundi. 
Conta aquests doblers i els te’n dus al banc. Fa la suma dels doblers dels calaixos i no 
coincideix amb la suma que jo havia fet el dia abans. Ahir hi havia tant, li vaig dir, i avui 
hi ha això que és menys del que hi havia ahir. Ara, tant pots dir tu que jo me’n ho he duit, 
com puc dir jo que tu te’n ho has duit. Com ho hem d’arreglar? Si me descomptau, me va 
dir, una part de la paga cada mes, jo ho aniré tornant. Des cap d’una temporada, a una 
assemblea de les cooperatives, el van marxar i jo vaig quedar com a gerent.

Com que la cooperativa anava creixent i s’anava fent important, vaig pensar: jo en el 
Seminari vaig estudiar grec i llatí, però no estudiàrem ni cooperatives ni distribució de 
beneficis ni res de tot això. A través de Càritas del Burundi, cercant, cercant, trobàrem 
un matrimoni austríac voluntari que va prendre en mans la cooperativa. Ell era doctor en 
dret, doctor en ciències econòmiques i especialista en cooperatives. Va arribar a muntar i 
gestionar un gran magatzem de  cooperativa a la capital, Bujumbura. 

En la visita a Mallorca el 1965 del bisbe auxiliar de Gitega, Mons. Bihonda, a més de la 
col·laboració del clergat de Mallorca amb l’Església de Burundi, proposà  a les monges 
saleses la possibilitat de fundar un monestir d’aquesta congregació a Gitega. El gener de 
1967 arribà el primer grup de monges saleses a Gitega  i a mi me fan capellà de les monges 
i vicari de Kibumbu, una parròquia important de Gitongo, on hi havia un petit hospital que 
pertanyia a l’Església. Resulta que un temporal, com el que hem tengut ara al Llevant de 
Mallorca, va destruir la turbina instal·lada en el riu que passa just baix de la missió per 
donar electricitat a l’hospitalet i a la missió. Se’n va anar tot en orris i les saleses es van 
haver d’espavilar pel seu compte fins a tornar recréixer.

Fruit de la  fundació inicial creada per aquell primer grup de saleses de Mallorca, avui 
hi ha quatre comunitats de monges saleses a quatre diòcesis diferents del Burundi i dues 
comunitats de saleses a Ruanda, totes elles de monges natives, i un bon nombre de monges 
ruandeses i burundeses que estan a convents d’Espanya, d’Itàlia, de Bèlgica i de Portugal. 
Per cert, que és ruandesa la superiora d’un dels convents de Portugal.

Quant a la Delegació Diocesana de Missions he de dir, molt breument, que, quan érem en 
el Burundi, procuràvem mantenir la relació amb Mallorca, tot i que ens venien moments 

baixos en els qual pensàvem:  de Mallorca,  algú se’n deu recordar de noltros? En principi, 
escrivíem al bisbe Rafael Álvarez per  informar-lo d’allò  que crèiem adient. Les respostes 
del bisbe eren de cada vegada més curtes. Fins que ens envià una carta molt breu per 
comunicar-nos això: Deseo que estéis muy bien y os mando muchas bendiciones para 
que las tengáis en reserva. Vàrem pensar: a aquest home no l’hem de molestar pus. I ens  
vàrem aturar d’escriure-li.

Teníem el lligam fort amb Mallorca a través d’en Pep Estelrich. Després de tornar jo 
del Burundi, el 1968,  Pep Estelrich va fundar Mallorca Missionera. Per tant, quan jo 
vaig assumir la Delegació de Missions – ell hi va estar 12 anys i jo, 13 – vaig continuar 
l’obra que havia començat en Pep Estelrich. No me vaig inventar la pólvora: sí que, a 
la Delegació de Missions, pensàrem que els missioners mallorquins escampats per tot 
el món - entre el Burundi, Perú i la resta de països, homes i dones, eren aleshores uns 
300 – els havíem de donar corda i suport. Per Nadal els enviàvem una llista per ordre 
alfabètic dels 300 missioners, perquè sabessin uns del altres, i una felicitació de doble 
full, manuscrita pel bisbe Teodor, que els felicitava a la portada, i a l’interior inseríem 
notes i contarelles de Nadal. Convençuts que no ens podíem acontentar a fer només una 
felicitació per Nadal, vàrem decidir d’enviar-los cada dos o tres mesos un full informatiu 
amb notícies dels diaris locals i de les cròniques del bisbat. En venir o retornar a Mallorca 
els missioners, sempre passaven per la Delegació de Missions que es mantenia oberta a 
tothom.

6. Explica’ns breument els encàrrecs més importants que vares gestionar en 
l’etapa de vicari episcopal (1992-1999) Quina va ser la teva participació en 
el Sínode Diocesà? Pogué veure el bisbe Teodor, abans de morir el 2003, 
la realització d’algunes de les mesures i propostes acordades en el Sínodes 
Diocesà?

El Sínode es va fer des del 17 d’octubre de 1998 fins a final d’abril de 1999, però hi va 
haver una etapa de preparació molt llarga, iniciada el 1995 amb una missa d’invocació 
a l’Esperit Sant. Aquest any, el bisbe convidava els catòlics de Mallorca a la conversió 
personal, a la renovació de l’Església i a l’evangelització del nostre món. Jo el 1998 
ja havia acomplert els dos triennis oficials com a vicari episcopal, però don Teodor va 
decidir de prorrogar un any més el mandat per poder ser membre sinodal en qualitat de 
vicari episcopal. Quina intervenció hi vaig tenir jo ? Personalment, cap. Participava a 
les reunions, en parlàvem en els Consells Episcopals, en parlàvem a les reunions de les 
vicaries episcopals, que en aquell temps eren quatre, dues a Palma i dues als pobles de 
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la Part Forana. Jo tenia la tercera, que incloïa els pobles del Raiguer i Nord de Mallorca. 
Ara  bé, jo no sabria dir si vaig participar en tal tema concret, no ho sé. Lo que sí tenc aquí  
són els set nuclis temàtics que es varen tractar en el Sínode i que es detallen en el requadre 
adjunt:

Hi havia 167 sinodals, 80 preveres, dels quals 10 religiosos i un diaca, 71 seglars, dels quals 
39 homes i 32 dones. Tenc, entre cometes, aquestes paraules textuals del bisbe Teodor: 
“Sabem que la nostra Església mallorquina assolirà una vida renovada i evangelitzadora 
per l’aplicació del que l’Esperit ens ha mostrat en el Sínode.”

Record que, com a lema del Sínode, fou elegida aquella expressió: Moguts per l’Esperit, que 
es va il·lustrar i difondre amb la figura de Ramon Llull dins la barca. Les actes del Sínode 
acaben amb aquest fervent desig del bisbe: “Que pels anys que Déu vulgui, aquestes 
constitucions sinodals siguin torxa ardent de caritat i resplendent de fe per a la nostra 
Església de Mallorca. Amén.

I amb aquest “Amén” un pot dir si ha estat un “Amén” de cloenda d’un Sínode, que crec que 
va ser important, o un “Amén” 
amb el qual es varen tancar 
les conclusions del Sínode i 
es posaren dins l’armari i allà 
queden. No sé si és molt fort dir 
això, però, de fet, hem tengut 
una temporada llarga que no 
s’ha parlat del Sínode. No dic: 
hem fet el Sínode i no hem fet 
res, no, de cap manera; s’han fet 
coses, supòs, hi ha càritas i altres 
iniciatives; però l’empenta forta 
del sínode no sé si ha empès a 
tanta de gent ni si ha arribat tan 
lluny com s’esperava, i ja som 
en el segle XXI. Don Teodor va 
morir el 2003 i no sé si va esser 
a temps de veure’n els resultats, 
no ho sé.

7. Des del 1972 fins al 1977 atens la formació dels seminaristes com a responsable 
de l’Etapa intermèdia del Seminari. Del 1999 fins al 2008 tens cura de la 
formació i direcció espiritual dels seminaristes. Des d’aquesta llarga experiència 
en períodes tan diferents, ¿com penses que hauria de ser la formació dels 
seminaristes perquè sigui apta per exercir avui la funció de testimoni i missatger 

de l’Evangeli en una societat el ser i el pensar de la qual és radicalment diferent 
del tarannà de les generacions anteriors?

Durant el primer període indicat vaig estar a lo que anomenaven “l’etapa intermitja” del 
Seminari. Trobàvem que en el Seminari Menor, que aleshores tenia com a formadors 
en Joan Planas, en Tomeu Suau de Sa Indioteria i en Jaume Mas i el duien amb un estil 
popi d’en Tomeu Suau – Ciutat juvenil es deia – era convenient establir per als qui feien 
el darrer curs una etapa especial que dèiem “intermitja”. De fet, es va fer així: se va 
habilitar un lloc diferent en el mateix Seminari Menor, que, com que era molt ample i 
n’hi cabien molts, permetia destinar un espai on hi poguessin conviure els seminaristes 
menors del darrer curs. El curs de COU no el feien en el Col·legi de Sant Pere, sinó que 
anaven a cursar-lo a l’Institut de Son Malferit, un institut mixt que comportava ja una 
certa obertura. Allà vàrem conviure i fèiem amb ells lo que sabíem. Només he de dir que 
es va establir una bona relació, una molt bona amistat, de tal manera que - no amb tots, 
perquè n’hi ha que viuen fora – però amb un grapat de més de deu el pròxim mes de gener 
farà 46 anys que el dia 3 de gener mos reunim per dinar junts aquell antic grup de COU.

Del 1999 al 2008 vaig fer-me càrrec de la formació del Seminari com a director espiritual 
dels seminaristes. A la Sapiència fèiem vida normal de convivència, amb la part 
corresponent de pregària els matins i amb l’Eucaristia. Quan ells se n’anaven al Seminari 
Vell per fer els cursos de filosofia o teologia en el CETEM, jo me n’anava a la Policlínica 
per atendre els malalts.

Cada any, en començar el curs, fèiem un parell de dies de convivència amb els seminaristes 
perquè, si n’entrava algun de nou, no hagués de començar tot d’una amb els exercicis 
espirituals, sinó que fèiem uns dies de convivència, de planificació del curs, d’elecció de 
càrrecs, cuiner, bibliotecari i altres tasques. Llavors fèiem uns dies d’exercicis espirituals 
i, durant el trimestre, fèiem qualque recés al convent de les monges de Santa Magdalena, a 
la Rambla, per sortir un poc del redol del Seminari. Disposàvem d’uns espais, una capelleta 
i una sala i allà fèiem els recessos. De què parlàvem? Un poc de tot. Jo procurava cercar 
i trobar material de reflexió que els posava en fulls, amb l’afegitó de qualque pregunta 
que els fes reflexionar. L’objectiu era trobar-nos, presentar-los el material i donar-los un 
temps per reflexionar, hi havia una capelleta on podien pregar, passejar per l’hort del 
convent i sempre acabàvem compartint una posada en comú. Vaig estar cinc anys amb 
en Joan Bauçà com a rector i altres cinc anys amb en Toni Riutort de rector. Mentrestant 
compartia la direcció espiritual amb el servei d’atenció als malalts de la Policlínica.  

8. Durant l’etapa en què exercires de formador i director espiritual dels 
seminaristes, compaginares aquesta responsabilitat amb l’atenció del servei 
religiós de la Policlínica Miramar i el 2008 et nomenaren capellà de la 
Residència de gent gran de La Bonanova. D’altra banda, encara avui, i des 
de fa més de vint anys, continues celebrant l’Eucaristia dissabtes i diumenges 
a la Residència de les monges franciscanes de Son Gotleu. Crec que aquesta 
perllongada experiència d’atenció a malats i a gent gran és un servei de cura 
privilegiada i agraïda. Què t’ha aportat aquest poder compartir la proximitat 
de viure amb ells, malats i gent major, l’amargor dels moments difícils i les 
hores dolces de les alegries?

Sí, jo crec que així com en el començament va ser treballar amb els al·lots i joventut, el 
fil s’ha allargat i ja no dona per comprendre, com passa supòs a molts de padrins d’ara, 
que els costa d’entendre la vida dels nets, la diferència de pensament entre generacions 
és evident.

Vicaris episcopals de Mallorca en el juny de 1996

1. Situació de l’Església a Mallorca al llindar del segle XXI.
2. Plantejaments de l’evangelització.
3. Sobre els sagraments .
4. Laïcat, família, ministeri ordenat i vida consagrada.
5. L’Església servidora dels pobres.
6. L’Església missionera i acollidora: Turisme i immigració.
7. Organització de l’Església.
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Jo a la Policlínica – per mi va ser don Teodor que em va dir per anar-hi – m’hi vaig incorporar 
amb un pressentiment. Què em trobaré aquí? Gent malalta, gent que s’ha d’operar, gent a 
punt de morir. És a dir, hi anava amb la idea que em trobaria – per dir-ho de qualque manera 
– una certa crispació, un cert malestar de gent que pateix. I no va ser així. Tampoc la meva 
actitud era la de dir: vaig a donar sagraments i a fer exèquies, que en vaig fer, però l’actitud 
era més bé d’anar a escoltar.

A mi m’ha ajudat pensar, i ho dic a molta de gent, que l’Evangeli o l’actitud de Jesús és 
com un aliment que posam dins el rebost i que, a un moment determinat, quan l’has de 
mester, te ve i el treus. Per exemple, em venia al cor la paraula de Déu de Sant Pau: “M’ha 
estimat i s’ha entregat per mi”. Això és un moment d’oració que dura dos segons; però bé, 
no importa que duri 24 hores, l’oració. Ara, el fet que Jesús m’ha estimat i s’ha entregat 
per mi, o millor, que Jesús ens ha estimat i s’ha entregat per noltros ja que  ho aplicam a 
tots, això dura sempre. Per tant, una altra expressió d’aquesta actitud és allò que diu Jesús 
quan es troba amb el cec: què vols que faci per tu. Aquí vaig trobar la meva manera de ser, 
aquest va ser el meu “leitmotiv” quan anava a veure els malalts: ara vaig aquí, arrib, què puc 
fer per tu? A vegades, la gent s’avança a demanar-te: mon pare s’està morint, li hauria de 
donar la unció dels malalts. Però si ells no s’avancen, jo els salud: què tal, com estan; som 
el capellà de la clínica. De tota manera, no anàvem habitació per habitació. Els qui volien 
atenció religiosa deixaven a informació, en el dietari, el número de l’habitació i anàvem a 
veure els qui ho havien demanat. I llavors això s’eixamplava en el sentit que havia passat 
per un parell de pobles, 4 anys havia estat a Son Cladera i, essent vicari episcopal, vaig 
estar 4 anys a Selva, Mancor, Biniamar i Moscari. Et trobaves amb un moscarienc conegut: 
i què feis per aquí?  Hi som, em contestava, perquè m’han d’operar. 

Gent coneguda i, a través d’uns, enganxàvem els altres. Era aquesta actitud, la d’escoltar, 
veure la gent, fer cas, estar amb ells... Em record d’un home que tenia moltes convulsions. 
Vaig anar a veure´l i li vaig tocar el braç o la mà i sa dona em diu: no ve per ell, ve per 
mi. Ell fa 32 anys que està en el psiquiàtric i qui necessita atenció som jo. Era una dona 
superreligiosa, amb la Bíblia damunt el comodí, molt interessant i conversàrem sovint. 

Em record també d’una dona, na Milagros, que li feien diàlisi, ja tenia els dits fets un 
desastre i va estar 8 mesos a la Policlínica. La vaig anar a veure cada dia, no li vaig donar 
mai la comunió ni ella me la va demanar. Sé que, durant els 8 mesos d’estada, només em 
va demanar si li duria un rosari que tengués la creu del Sant Crist de la Sang. Record que 
vaig anar a la Sang i en vaig trobar un i li vaig dur. Amb la persona que l’acompanyava 
establírem una bona relació. I com que na Milagros estava malament, fora quasi mans, es 
girava recolzada en el capçal del llit mentre jo estava una estona amb ella. I quan li deia: 
Bueno, Milagros, que tengo que ir  a otros, ella em contestava, ¿Ya se va? No havíem 
dit res ni fet res, però ella ¿ya se va? Aquesta dona es va morir i vàrem fer la vetla en 
el tanatori de Son Valentí. És l’unica persona que s’ha mort a la Policlínica i jo he anat 
al tanatori. L’acompanyant, no crec que fossin família, deia als qui eren presents: es el 
padre de la Policlínica que durante 8 meses ha venido a ver a Milagros. Li vaig resar un 
parenostre i així va acabar.

Els metges feien la seva feina al seu aire i un bon dia em diu un metge: Tomeu, tu vens a 
veure els malats i ara em toca a mi, perquè m’han d’operar i estaré a l’habitació tal; demà 
dematí vens a veure’m. Amb aquest metge encara ara continuam la relació, ens felicitam i 
el tenc en els contactes del mòbil i ens enviam whatts-app.

La diferència entre una residència com la de la Bonanova i un hospital és clara: la gent de la 
clínica està ingressada temporalment; aquella dona que hi va estar 8 mesos és una excepció. 
Em donava compte que havia d’ajudar bastant, sobretot a la gent que havien d’operar del 
cor. La tercera planta era de cardiologia i quan anava a veure els ingressats trobava gent 
que havien d’operar del cor i estava molt assustada. Jo els mostrava la cicatriu de la meva 

operació, a mi també m’operaren del cor, i això els tranquil·litzava. A qualcú que havien 
operat per treure-li un tros de vena de la cama i duia un cosit com un “camaiotet”, jo li 
mostrava la cicatriu quasi imperceptible de la meva cama i això els animava molt.

Clar, la diferència és que a la residència de la Bonanova hi ha gent que hi està de forma 
permanent. Procur saludar tothom. Som 450 persones, ja n’hi ha. Com a servei religiós, 
el don a tothom que vulgui, lo que demanen. N’hi ha que són creients i n’hi ha que no són 
creients. Deu haver-hi algun “testigo de Jehová” perquè damunt la taula de la infermeria hi 
trob qualque “Atalaya”, però el fort és el grup catòlic. Feim missa els dimecres, dissabtes 
i diumenges. El dissabte perquè n’hi ha que els diumenges els venen a cercar o se’n van 
a ca seva; els diumenges, que és el dia que ve més gent i els dimecres per si s’ha mort 
qualcú de la residència, com va ser el cas d’ahir, que va morir una dona superreligiosa, 
jo me l’estimava molt a n’Ángeles, molt major, l’home cec. Jo li havia donat la unció 
dels malats el dimecres passat i es va morir el divendres. I si demanen una missa, diríem 
exequial per no dir un funeral, la feim el dimecres, ja que els que es moren i vol la família 
saben que el dimecres tenen una missa per ells. I els dissabtes i diumenges anomenam tots 
els que moren a la residència, tant si han vengut a missa com si no han vengut, tant si els 
coneixem com si no, perquè n’hi ha molts i deim missa per tots.

Tenc un ajudant, en Jeroni, que el dia que es mori no sé què podré fer jo a la residència, 
perquè ho sap tot i es cuida de tot: de les estovalles de l’altar, de muntar Nadal; celebram 
Nadal, Pasqua, fa el muntatge de la Casa Santa, tot, ho sap tot, en Jeroni. Té 87 anys i 
quasi no hi veu. A part d’això, a la recepció hi ha un requadre on informen dels qui s’han 
mort durant la setmana i és en Jeroni qui ho sap i els apunta.

Els dissabtes i diumenges a la missa deim: preguem pels nostres companys de residència 
difunts, en tal i en tal, tant si el coneixem com si no el coneixem. I el dimecres feim la 
missa normal del dimecres si no hi cap difunt, i exequial si ha mort algú. 

Saludam tothom i tothom, si tenen el capet bé, n’hi ha que no el tenen gaire, et saluda. En 
Rafael, que no ha vingut mai a missa, em deia: “no quiero que te pase nada malo. Yo a 
tí te aprecio mucho. Vamos a hacer un cortadito! Una bona sintonia. Estimar i escoltar, 
com ho posa aquí el bisbe. Escoltar la gent, saludar tothom, fer cas a tothom i llavors n’hi 
ha que et cerquen. 

Domingo Mateu
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Sota aquest títol presentam dos escrits de Vi-
cenç Jasso Garau, il·lustratius del pensament 
de qui regia, aleshores, l’Església de Mallor-
ca, el Bisbe Jesús Enciso Viana (1955-1964).

1.- Comentari a la Carta Pastoral sobre els Cursets de Cristiandat del 
Bisbe de Mallorca, Jesús Enciso Viana, de 15 d’agost de 1956.

Ben conscient que es tracta d’un document ranci, hores d’ara inconcebible, preconciliar 
(per no dir anticonciliar (perdó, encara no s’havia dut a terme aquest encontre), escriu-
ré aquest comentari de la CARTA PASTORAL sobre los 
Cursillos de Cristiandad del Dr. JESÚS ENCISO VIA-
NA, Obispo de Mallorca (festividad de la Asunción de 
Nuestra Señora, del año 1956). Fou un escrit que ens 
produí intranquil·litat, desassossec i desengany. No em 
va desorientar, perquè, en el meu subconscient, pensava 
que no era un servidor el qui havia perdut el nord.

Es feren diverses edicions; hom pretenia difondre la mi-
grada doctrina i l’aplec de lleugers remeis per a recon-
duir una suposada desviació en l’àmbit de la pastoral i 
de l’apostolat seglar: salvar este momento crucial de la 
vida de nuestra diócesis (pàg. 4) per mitjà de una pa-
labra orientadora y unas normas claras y precisas; no 
obstant la seva pretesa claredat i precisió cartesianes, el 
document rau, totalment oblidat, en el racó soterrat de 
l’arqueologia de les opinions, no m’atrevesc a dir del 
saber. 

Si el voleu llegir ho podreu fer en el Boletín Oficial del 
Obispado del mes de Octubre de 1956. Jo em servesc 
d’un facsímil de 16 planes. Sempre anotaré la pàgina pertinent. 

Escriuré aquest breu treball en la nostra benvolguda llengua, emperò les citacions les faré 
en l’idioma de Torquemada; si les traduís el verí serpentí de moltes paraules i frases es 
transformaria en mossegada de basilisc. Per exemple el lenguaje soez (pàg. 13) atribuït a 
alguns cursetistes seria llenguatge groller. 

PRELUDI
El nostre preludi no és el propi d’una marxa fúnebre o d’una missa polifònica de Rè-
quiem; és l’inici d’una marxa triomfal, perquè els funests efectes que s’esperaven no 
es varen aconseguir, i els cursets ressorgiren, com després d’un empelt sorgeix un arbre 
esponerós: succissa virescunt. El bisbe Hervás escrigué una altra pastoral, fou l’inici d’un 
seguit de documents, llibres i articles, laudatoris de prelats, teòlegs, pastoralistes, seglars, 
que, sense fer menció d’aquesta carta pastoral —no ho mereixia— enaltiren els cursets, 
oferint renovació i noves perspectives.

Ho vaig experimentar, personalment, en dues ocasions. La primera en l’al·locució del 
papa Pau VI, amb motiu de la Ultreia de Roma: el pontífex feu un elogi sorprenent dels 
Cursets. Després ho vaig viure, encara més, en la Ultreia Mundial de Ciutat de Mèxic 
(1970): doctrina, elogis i vivències anaren sorgint en els parlaments de prelats (inoblida-
ble el fraternal picapunt entre els cardenals de Ciutat de Mèxic i Buenos Aires), homes i 
dones de tots els continents. Aquella Ultreia, celebrada a la plaça de toros més gran del 
món, es va perllongar al llarg de més de deu hores: el mal moment de l’estiu de 1956 
anava desapareixent. 

Així i tot no és bo de fer oblidar. El prelat alabès va dir a la seva pastoral que quan veu-
ríem que es farien en el nostre projecte vital algunas modificaciones sentiríem el íntimo 
dolor del padre que ve llevar a su hijo a la mesa del quirófano. Pero él sabe que se hace 
esto para salvar la vida del hijo y para infundirle una salud mucho más robusta. Por eso 
se resigna y voluntariamente accede a la operación. Procura seguirla de cerca, y eleva 
su oración constante y fervorosa, esperando que el Señor dará acierto y pericia a las 
manos del cirujano. Esto es lo que de vosotros esperamos (pàg. 16). Quina comparació 
més cruel i desencertada! El pastor del ramat mallorquí era el cirurgià, i nosaltres érem els 
pares o els fills (ambdós desventurats, uns per la malaltia, els altres pel sofriment). Sols 
un celibatari podia servir-se d’aquesta cruel analogia en la cloenda de la pastoral: el seu 
nul sentit de l’oportunitat feia que aflorassin les seves intencions.

Record que en una clausura de cursets, en la clastra de Santa Llúcia un antic militant dels 
sindicats obrers catòlics, deixeble de don Bartomeu Quetglas, afirmà que ell sabia bé, 
quan participava en una activitat apostòlica, “lo que da de sí y lo que da de no”. Crec que 
és un bon començament per aquest estudi, amb la particulari-
tat que el no, amb escreix, supera el sí.

Quan l’Enciso va arribar a Mallorca, Sacerdotes piadosos 
y celosos (pàg 1) es varen manifestar a favor dels cursets, 
emperò tampoco podía dejar de impresionarnos la decisión 
rotunda con que los rechazaban muchos Sacerdotes de uno 
y otro clero, que por su formación intelectual, por su vida 
fervorosa y apostólica y por su probada sensatez, no podían 
menos de pesar en el ánimo de un observador justo y desa-
pasionado (pàg. 1). 

El mateix dia que fou nomenat bisbe de la nostra Roqueta, 
alguns sacerdots i seglars cursetistes el felicitaren: allà a 
Madrid, en el mateix moment, el seu conseller àulic, digué: 

COL·LABORACIONS

se visten los campos en la primavera
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Cómo madruga esa gente!. D’una manera semblant, quan en Sebastià Jaume fou nomenat director 
espiritual de La Salle de Palma, un dels seus confidents va dir: “Ja hi tornam ésser”. El problema 
no va començar a Mallorca, abans ja hi havia molt de foc colgat.

Cal notar dues coses: sacerdots s’escriu sempre amb majúscules, com era costum, i com es veu en 
tot el document; la primacia és per al clergat; quasi no s’anomenen els seglars, i, en molts casos, 
hagués estat millor no fer-ho. A més en aquesta primera referència, que acabam de ressenyar, als 
partidaris i detractors les alabances s’inclinen cap als darrers. Aquesta divisió es repetirà moltes 
vegades en el text: és evident que la conciliació, el mateix que en la millor estratègia militar, sols 
es volia aconseguir amb la capitulació del primer grup. 

PRIMER MOVIMENT. FOU UNA ENQUESTA VÀLIDA I FIABLE?
Quin sistema, quasi infal·lible, es va utilitzar per escriure la carta pastoral? Un molt actual, 
d’acord amb la dèria dels secretariats d’estadística de l’església espanyola: l’enquesta. Fou 
una manera molt simple de tirar la pedra i amagar la mà o de dar la culpa a los otros de 
haberlos cometido. Bé sabem tots que els procediments més manipuladors i més inexactes, 
que solen precedir, avui dia, les eleccions i altres esdeveniments polítics o de màrqueting 
comercial són les enquestes. Després dels resultats dels esdeveniments pertinents, ningú en 
torna parlar pus. Amb aquesta fal·làcia es va crear un problema inexistent i es va engendrar 
una solució que va enlairar algunes persones i en va desbancar moltes altres; el mateix que 
passa ara després d’uns comicis. El Bisbe Álvarez no hagués permès l’exili o el desterra-
ment de sacerdots. Els tres bisbes valencians haguessin dialogat, i el Bisbe Taltavull hagués 
anat de la Ceca a la Meca per veure què passava, i s’hagués adonat que no hi havia tant per 
tant. Emperò, en aquell temps hom creia que des del mirador d’alt murada o en el paradís 
de Sant Salvador es podien resoldre els problemes servint-se de les eines de l’estadística, 
que ens porten a l’opinió, no a la saviesa.

L’origen de la qüestió, així mateix, cal trobar-la en l’al·locució que feu el Director del 
Secretariat Diocesà dels Cursets de Cristiandat (senyor Juan Capó) a l’Assemblea dels 
Joves d’Acció Catòlica: leímos con detenimiento la defensa 
que de los cursillos hizo en la misma el entonces Consiliario 
Diocesano, y, después de oir a unos pocos Sacerdotes y se-
glares, hicimos una encuesta entre los Sres. Párrocos de toda 
la Diócesis, a la que no solamente han contestado ellos, sinó 
también cuantas personas han tenido algún interés en hacer-
lo o han sido personalmente requeridas por Nos para hacerlo 
(pàg. 2). Ja tenim la mejor manera de orientar a la Diócesis 
entera hacia el camino verdadero que debe seguir (ibídem). 

Dedica mitja plana als fruits bons, especialment a les conver-
sions, emperò tot d’una recorda que el nivell de perseverança 
és irregular i, adesiara, molt migrat, i que, fins i tot, alguns ja 
no tornen anar a Missa. Compara la perseverança dels cursetistes amb la dels qui han es-
coltat una missió; no crec que la comparació sigui molt encertada. A més afirma quelcom 
que no acab d’entendre: no mejoran en el cumplimiento de los deberes profesionales; ara 
apel·la a la necessitat de un complemento posterior de formación de la conciencia, como el 
que ofrece la Acción Católica (pàg. 3). ¿On es donava aquesta formació? Dissortadament 

l’Acció Catòlica havia iniciat un període de decadència; era imprescindible una reno-
vació absoluta a l’àmbit de l’apostolat seglar que prescindís de l’estructura monolítica i 
centralista de l’Acció Catòlica.

SEGON MOVIMENT. QUINES COSES! QUINES COSES!
Ara ve el llistat de algunos frutos malos (pàg. 3), que han donat els cursets. Els indicaré, 
i comentaré un poc. Caldria esbrinar què entenia aquell home de la Meseta per fruits do-
lents: podien ésser agres, podrits, verinosos, indigests o deformes.

El primer fruit maligne fou la divisió produïda en la diòcesi, no entre bons i dolents o 
perseguidors i perseguits? sinó entre els que seguien la pràctica pietosa dels avantpassats, 
la qual cosa va portar alguns mallorquins a la canonització (molts pocs i d’uns temps 
molt reculats) i d’un grup de cristians (gràcies a Déu que ens hi considerava), que tilda 
de anticuada y rutinaria la piedad de los anteriores i es presenten amb un nou tipus de 
pietat: natural, viril, valiente y alegre. Aquesta fictícia i ridícula divisió ha arribat a ésser 
muy enconada y perniciosa para la vida religiosa de nuestro pueblo (pàg. 3).

Ara surt de botador i diu que no s’ha de justificar aquesta divisió trayendo a colación la 
que surgió en el seno del judaismo ante la predicación de los apóstoles (pàg, 3). A què 
treu cap anar tan enfora? Ho entenc, perquè els interessats en la teologia pastoral parlen 
del moment present, els teòlegs dogmàtics, seleccionant arguments i raons, no en surten 
i els escripturaris sempre van molt lluny i presenten analogies que no treuen cap a res. 
Aquest tema torna sortir quan recorda que el espíritu cristiano es espíritu de adopción 
por oposición al espíritu del judío que es de esclavitud (pàg. 10). Crec que ambdues com-
paracions són inexactes i errònies, però en aquell temps d’ignorància submisa havíem de 
combregar amb rodes de molí.

Ara parla de persecució i aquí introdueix dos arguments que no poden ésser més inade-
quats. Diu que las obres que no són de Déu solen sofrir persecució i menciona el Moder-
nisme i l’encíclica Pascendi i la Teologia Nueva i l’encíclica Humani generis. No arribam 
a deduir si nosaltres som heretges o no ho som, o si anam per aquest camí, que ens hi 
durà: es possible que con las buenas intenciones de los cursillistas y con sus buenas reali-
zaciones se haya mezclado algo que no sea tan bueno i acaba aquesta seqüència afirmant: 
estúdiese la manera de perfeccionarlos, a fin de evitar este sabor agrio de sus frutos (pàg. 
4). No distingeix entre fruits bons i agres, tots són agres.

Un altra dolentia dels cursets és la destrucció de la Rama de los Jóvenes de Acción Ca-
tólica. Proporciona un argument, que ens recorda que depenem de Madriz: el Consejo Su-
perior, con sede en Madrid, volgué saber els noms dels presidents i secretaris dels centres 
de joves, i no ho pogueren aclarir: no se sabia siquiera quién era el Presidente y quién el 
Secretario (pàg. 4). Quina heretgia! Quin desgavell!

Això ho duia ben entravessat, perquè a la visita pastoral a Búger, essent rector el senyor 
Juan Pastor, va reunir les dones d’Acció Catòlica i va requerir que intervingués la secre-
taria. Cap d’elles va entendre què demanava, sols sabien que el secretari del poble era un 
home. En Pastor els digué que contestàs qualsevol, i el prelat, que havia estudiat mallor-
quí, digué: Cualquiera no, la secretaria. Fer quedar malament el rector davant el poble 
era una altra de les seves gràcies. 

Juan Capó

De colores son los pajaritos que vienen de afuera
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Per acabar aquest punt observa que no cal afirmar que el espíritu se ha comido la organi-
zación. Això no dona cap satisfacció al prelat, porque esos grupos de tanto espíritu no han 
puesto en pràctica ninguna de las consignas que él les dió en la Asamblea, y ni siquiera 
las ha aireado la revista ”Proa”, la qual oblidava les consignes episcopals i sols parlava 
con el mayor entusiasmo de los cursillos celebrados dentro y fuera de la diócesis (pàg. 4).

I si no vols tassa, tassa i mitja. El darrer entrebanc és que alguns dels que han fet els cursets 
no poden tolerar els procediments emprats i se alejan de la Iglesia y de los Sacerdotes más 
que antes de haberlos practicado (pàg. 4). Aquest fet, “estadísticament” irrellevant i insig-
nificant s’ha de tenir en compte siquiera sea como advertencia de que pudiera extenderse.

TERCER MOVIMENT. DOCTORS TÉ L’ESGLÉSIA!
Aquest tercer moviment es refereix a la doctrina dels cursets. 

En primer lloc fa unes advertències generals: en els tres dies dels cursets no surt el tema 
de los Novísimos y las verdades eternas; s’hauria d’insistir, en tractar de la gràcia, de las 
ocasiones de pecado y de la reincidencia; la presència de la humilitat hauria d’ésser més 
freqüent; s’ha d’evitar recalcar la existència de beatos, practicones y fariseos (pàg. 5); s’ha 
de tenir cura de la exactitud de las expresiones, perquè els cursetistes se quedan fácilmente 
con las frases más equívocas, interpretándolas casi siempre en el sentido menos verdadero 
y viniendo a caer de buena fe en verdaderos errores (pàg. 
6). Que ho era de mal pensat! I ara ve una invectiva contra 
els professors dels cursets (es veu que esperava l’ocasió per 
parlar-ne): unos profesores seglares, que no poseen más 
conocimientos teológicos que los que han recibido para 
la exposición de estos temas, diuen expressions inexactes. 
No havia escoltat mai els rollos d’Eduardo Bonnín, Andreu 
Rul·lan, degà del Col·legi d’Advocats, Bartomeu Riutort, 
enginyer, Juan Pla, Pere Escafí, Juan Moncadas, Vicenç 
Bonnín, Francesc Forteza, Miquel Fiol, Toni Darder, Tono 
Ruiz, Tino Mas i altres, dels quals ara no record els noms, 
i que parlaven amb valentia, exactitud i equanimitat. Si 
aquests professors eren tan inclinats a la inexactitud teolò-
gica, els hagués pogut oferir un curs de precisió dogmàtica 
a càrrec del senyor Bartomeu Torres et alii, o confiar en la 
perícia teològica del senyor Juan Capó, que els donava a 
tots els detractors, amb una cullereta, en qüestions de teo-
logia i d’oratòria, 

Ofereix una solució molt simple per a la imperícia dels 
laics: que a totes les intervencions orals d’un seglar asista 
siempre un Sacerdote, que esté atento a cuanto se diga, y 
corrija en el acto cuanto haya que corregir, haciéndose el 
responsable de cuanto se enseñe (pàg. 6). Quin paperillo 
encomanava al consiliari.

Tots els bisbes haurien d’haver freqüentat el tracte amb els fidels a les parròquies (segu-
rament en els pobles i en els barris perifèrics hi ha molt per aprendre, són les millors aca-
dèmies d’Antropologia), emperò molts prelats mai havien tengut cura d’ànimes i creien 
que la diòcesi era un extens seminari, un auditori de càtedra d’institut o una gran oficina 
dels serveis centrals de l’Acció Catòlica.

Vull recordar que, seguint aquesta pauta digna dels més furiosos inquisidors, nomenaren 
el senyor Pep Rossell, censor de Proa: mai va trobar cap error digne d’ésser corregit. Ell 
havia estat el mentor del senyor Juan Capó, el qual sempre el va respectar i venerar: eren 
dos neoescolàstics suaristes, ben allunyats del modernisme i de la teologia nova.

En aquest capítol de la carta pastoral es porten a col·lació tres temes: Jesucrist, la gràcia i 
l‘Esperit Sant. En realitat se’ns brinda un conjunt de consells i advertències de nihilo, que 
provoquen hilaritat o indignació.

De Jesucrist es recorda que és Déu i home, la qual cosa sabem bé tots els mallorquins a 
teneris unguiculis; sempre el prelat ha de dir la seva: Porque no és solo hombre, no le 
podemos tratar como a un camarada, sino con el respeto y la veneración debida a Dios. 
Aquest aclariment em porta a la ment que el Bon Mestre ens va dir a tots, en el sermó de 
comiat del Sant Sopar: Vos amici mei estis. En un altra ordre de coses, la paraula camara-
da em recorda la parla dels campaments del Frente de Juventudes i la cançó, marcial com 
no hi ha altra: Jo tenia un camarada. A Mallorca el mot camarada no s’empra quasi mai, 
però què podíem fer si el bisbe no va aconseguir aprendre la nostra llengua.

La devoció a Jesús Sacramental era molt més intensa en aquell temps, però no pot estar 
sense criticar una pràctica, que era molt poc usual, per no dir inexistent: El llamar con los 
nudillos en la puerta del Sagrario o realizar otros actos parecidos, no està en consonan-
cia con este respeto. ¿Se dan cuenta, los que así obran, del efecto que haría que todos los 
fieles subiesen al presbiterio para llamar a la puerta del Sagrario? (pàg. 7). No hi ha tant 
per tant; abans de dir-ho, hauria d’haver recordat el ne quid nimis horacià.

Pel que fa a la gracia (pàg. 7-10) ens vol convèncer que els cursetistes pretenien gaudir 
d’una experiència mental o corporal de la gràcia, que produïa efectes quasi màgics, que 
ens alliberava de la ignorància i que hom deia, directament o per mitjà d’expressions 
similars, que sentia la gràcia. En llengua castellana podríem dir que cercava tres pies al 
gato. A més li hauríem d’haver recomanat que llegís el Beat Ramon, Santa Teresa i altres 
místics de tots el temps i llocs: hagués trobat expressions, per arxivar, classificar, con-
tradir i criticar al llarg de tota la vida. Pobra munió de joves mallorquins, que afirmaven 
que sentien la gràcia, que estimaven Jesús i que vivien plens de l’Esperit Sant. Havien 
d’haver estudiat a la Gregoriana o als seminaris preconciliars de la Meseta per moderar 
expressions, creences i devoció.

I de l’Esperit Sant, quid? Per començar recorda que la santificació és pròpia de la Santís-
sima Trinitat, però que les operacions ad extra s’atribueixen a una de les persones: Cre-
ació. Redempció i Santificació, ja ens entenem. Sort que en aquell temps molts sabíem 
quelcom de llatí, perquè d’altra manera ningú hagués donat a la paraula extra el significat 
escaient. 

Afirma que considerar els projectes i actuacions, portats a terme després d’haver 
invocat l’Esperit Sant, com si fossin obra seva ens pot conduir a un terreno muy Bartomeu Torres

De colores es el arco iris que vemos lucir
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rebaladizo, en el cual hay que andar con mucho cuidado, para no incurrir en el ilu-
minismo. Hi ha una solució: Invóquese al Espíritu Santo, confiese en su ayuda, pero 
contrástese después el resultado con la docrina de la Iglesia y con los mandatos de 
la Jeraquia (pàg. 10). Si aqueixa estricta doctrina hagués estat talment respectada no 
s’hagués dut a terme el Concili Vaticà Segon; no cal posar més exemples, en troba-
ríem milers en la història de la Església i en el santoral.
No puc deixar d’esmentar un apunt en relació a l’il·luminisme. Estàvem a la classe 
del canonge Antoni Sancho, en la qual un servidor era un dels alumnes. No vaig tenir 
altra idea que comentar que en l’Assemblea dels Joves d’Acció Catòlica el senyor 
Juan Capó havia aportat cent? citacions, que revelaven que els cursets no estaven 
tocats d’il·luminisme. L’eximi doctoral em va respondre: Si ell va donar cent cita-
cions, demà te’n puc dur dues-centes, que diguin tot el contrari. No he escoltat mai 
una manifestació més explícita, sàvia i convincent d’una barreja d’escepticisme i 
d’eclecticisme. El que val són les raons, no els arguments d’autoritat.

QUART MOVIMENT. DEMÀ TORNARÀ SORTIR EL SOL 
Parlaré ara dels últims dos apartats de la carta pastoral: procedimientos de los cursi-
llos y normas que se han de observar.
Alaba la tècnica que s’empra en els tres dies de cursets: coneixement previ dels 
participants, aïllament complet, participació activa, agrupaments per decúries i al-
tres recursos tàctics. També aprova les pràctiques religioses, que s’encomanen als 
cursetistes. Així acaba aquest paràgraf: corresponde a los psicólogos el estudiar la 
influencia que determinados procedimientos pueden tener en la duración y eficacia 
de las conversiones (pàg. 11). Mira per on! hem començat el tema amb l’enquesta 
sociològica i l’enllestim amb un diagnòstic psicològic. No hi ha res com confiar-ho 
tot a la ciència, y santas pascuas. 
Però quasi ja s’han acabat les alabances; ara comença el seguit repetitiu de mancan-
ces, algunes quasi herètiques. Torna recordar que no cal burlar-se de «los beatos, los 
practicones y los fariseos», atès que sols se’ls parla d’una pietat genuïna i autènti-
ca: la piedad de los cursillistas. Pero ni por casualidad se les dice que fuera de los 
cursillos y los cursillistas exista también la verdadera piedad (pàg. 11). Si ho voleu 
saber, escoltau quines són aquestes pràctiques tradicionals que muchos cursillistas 
desprecian, heus aquí la relació: procesiones, sermones, novenas, Misa mayor, es-
capularios, medallas, y acaso las mismas indulgenci-
as (pàg. 12). Quina badada: ha oblidat les butlles! Per 
confirmar-ho afirma que fins i tot hi ha rectors que es 
queixen que els cursetistes esperin que acabi la pietosa 
funció defora de l’església, per celebrar su hora apos-
tólica. No sé si sabeu que l’havia redactada el senyor 
Sebastià Gayá, una de les víctimes d’aquests afers; va 
haver de fugir de Mallorca pel forat del moix cap un 
exili madrileny amb la prohibició expressa d’acostar-se 
a cap activitat cursetista; sols podia lliurar-se als as-
sumptes dels secretariat d’emigració, mai tan ben dit! 

Quan l’Enciso va haver anat a veure Sant Pere, el senyor Gayá treballà a l’àmbit 
dels cursets en els més elevats nivells espanyol i internacional. 
Una altra recriminació es refereix a las confesiones públicas. Bé diu cosetes sobre 
aquest punt però no aclareix res; com si volgués eixir del pas fent mutis por el foro, 
afirma: Puede uno aludir en términos muy generales a su anterior alejamiento de 
Dios, pero nunca concretar la especie del pecado (pàg. 13). Me pareix que Sant 
Pau, un parell de vegades, va reconèixer en públic els seus greus errors morals; 
l’apòstol dels gentils en el segle primer, miríades de fidels dels primers temps del 
cristianisme i, ara i sempre, una legió de persones virtuoses; indubtablement no 
haguessin gosat proclamar les seves desviacions pecaminoses, si haguessin llegit 
aqueixa lluminosa carta pastoral.
La invectiva més severa va dirigida contra el pretès llenguatge soez dels cursetistes. 
Comença així: llegamos al hecho que mayor descrédito ha lanzado sobre los cursi-
llos, y que más ha contribuido a desprestigiarlos entre muchos católicos (pàg. 13). 
Emperò ara demostra que confon els rumors amb la informació verídica: Verdad es 
que, al contestar a nuestra encuesta, son a veces los más explícitos en referir frases 
mal sonantes, los que no conocen los cursillos más que por lo que han oído en la 
calle (el que dèiem un temps radio calle). No pensa que aquests arguments siguin 
dèbils o falsos, per contra esto demuestra que algunas de estas frases han podido 
crecer como la bola de nieve al circular de boca en boca (pàg. 13). 
¿Quin valor té una enquesta si no hi ha una mostra rigorosa de la població, per 
ventura a l’Església mallorquina sols hi havia Sacerdotes (més exactament Cu-
ras-pàrrocos) i un grupet de seglars dignes d’ésser consultats (seguint els consells 
de la pastoral, m’excusareu que eviti definir-los i classificar-los)? I a on figuren els 
percentatges de les respostes i quines foren les preguntes formulades (no vull en-
devinar qui les va proposar, però, si ho digués, no em faria molt lluny). Són aquests 
els supòsits sobre els quals s’ha de fonamentar la doctrina i la praxi de la diòcesi? 
Era aquest conjunt d’opinions, sociològicament parlant, un fonament racional per 
organitzar una repressió, que no sabem si qualificar de progrom o d’inquisitorial? 
Més encara, sembla que l’enquesta no era vàlida, atès que no estava ben definida 
la indagació i anàlisi d’opinions i dates i, a més a més, no era fiable, perquè no es 
poden homologar de cap manera les respostes (perquè les mantingueren en secret?, 
on són? per ventura, les destruïren?) 
I, prescindint d’altres peccata minuta, esmentats en el llistat dels errors en catego-
ria de pecats venials, (de minimis non curat pretor); ara seguim amb el tema del 
lenguaje soez, i escoltam esgarrifats la descàrrega de totes les bateries de l’artilla-
ria reaccionària: Consiste ese léxico en unos cuantos términos tomados de la vida 
sexual desordenada y aplicados a Jesucristo, al Espíritu Santo y a la Santísima 
Virgen. Els pacients lectors ja devien pensar ben escandalitzats: què diuen aquests 
heretges, anau a cercar l’exorcista de devers la Seu, no teniu aigua beneïda?... Mai 
vaig sentir aquestes expressions que en sentido propio —como ciertamente no las 
han tomado los cursillistas— serían blasfemos y hasta heréticos. I ara revela la 
mes coneguda d’aquestes paraules: machote, i afirma que cap persona ben educada 
la diria i que prové de pel·lícules estrangeres (mexicanes, per més senyes), que li 

Por eso los grandes amores de muchos colores
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han donat una popularitat inacceptable. Amb una doble lliçó d’hermenèutica bíblica 
i de filologia castellana ens ensenya que machote no equival a esto vir (sé hombre), 
que va emprar el rei David per encoratjar a Salomó a castigar els seus enemics (pàg. 
14). 
L’heretgia lingüística s’ha estès per tot arreu: La existencia de unos mismos términos 
en cursillistas de todos los ambientes y países demuestra que ese lenguaje ha sido 
empleado por los que les han instruido en los cursillos. En algún caso concreto nos 
consta que ha sido el profesor el que ha hablado en esos términos. Nos no podemos 
menos de rechazarlo con toda energía (pàg. 14).

Ara ve l’esperat moment de fer una referència al Dr. Hervás, que tant havia contribuït a la 
implantació i al desenvolupament dels cursets: No es extraño que el conocer la existencia 
de tal lenguaje contristara profundamente a nuestro inmediato predecesor en esta Sede 
de Mallorca, quien terminantemente lo prohibió en plática dirigida a los Sacerdotes (pàg. 
14). Segur que sabia que el seu immediat predecessor havia beneït els cursets amb les dues 
mans; jo hi era en aquella assemblea, record els crits d’alegria i de festa i l’aplaudiment, 
que retrunyia aquell saló d’actes de Zavellà, 17; sorgiren detractors experts en teologia, 
litúrgia i formes més ortodoxes de pietat, que consideraren que el bisbe havia comès una 
errada ritual d’alta magnitud. Com podia ésser que s’hagués atrevit a insinuar un bon ús 
per a la mà esquerra?

No sé quina relació amb el lenguaje soez té la lletra de la cançó, De colores. Ho hauria 
d’haver dit Guillem Estarellas el professor (reduplicative de física i química i de cursets), 
que va introduir aquesta bellíssima tonada, que quasi s’ha convertit en l’himne universal 
dels cursets. La frase de marras era y por eso las niñas bonitas de muchos colores me gus-
tan a mi; es comparava la inigualable bellesa de les al·lotes als bells paisatges florits de la 
primavera, als riallers ocells i a l’arc de Sant Martí. L’alabança no arribava a l’exaltació 
de la bellesa femenina i de l’amor del Càntic dels Càntics. La censura i la misogínia no te-
nien límits; ara ens dirà quines són les persones que no han d’imaginar, ni cantar, ni parlar 
d’aquestes coses tan perilloses i sexuals: los Sacerdotes, los seminaristes, los aspirantes y 
los casados. Fent gala de tristor i de menyspreu de la bellesa femenina, a la qual tots devem 
l’existència, afirma para los demás nos parece una salida de tono. La resta devien ésser els 
fadrins, els viudos i els celibataris empedreïts. Què diria avui la més encalmada feminis-
ta? Com riurien a tentipotenti els escolars i els jovençans? Nosaltres ja ho fèiem; acabava 
aquest concurs de dards, llançats a la diana de la més sublim i perfecta bellesa humana, 
afirmant que els dirigents han de crear otro himno o, en el peor de los casos, cambiar la 
letra de esa canción (pàg. 14). Com repetírem per pa i per sal en el peor de los casos, en 
férem un fester de rialles!

En relació a les ultreies fa dues advertències: Han de tenir un caràcter instructiu i formatiu 
i s’han de compenetrar amb les reunions d’Acció Catòlica i han d’ésser parroquials, la qual 
cosa implicava que no es podria admetre cap persona aliena d’un altre ramat sense un per-
miso especial del Consiliario Diocesano de la Rama. Quina feinada per al senyor Miquel 
Amer, que ja li venia prou feixuc el càrrec de consiliari diocesà dels joves d’Acció Catòli-
ca. Amb tota la meva innocència vaig demanar al senyor Miquel Amer, aleshores director 
espiritual del Seminari, quin era el motiu d’aquesta prohibició i me va dir tan campante, 
que les ultreies multitudinàries podrien ésser considerades pel govern civil activitats políti-

ques. Mentida segura! A les ultreies de Palma que es feien a la parròquia de Sant Alonso 
Rodríguez hi venia gent de tota classe (militars, policies, sindicalistes, republicans, joves, 
majors, rics i menys rics, comerciants i menestrals). Els cursets eren interprofessionals i 
mai es va sentir dir una paraula de política. Aleshores aquestes activitats polítiques havien 
de cercar indrets més secrets per poder subsistir.

Ja hem arribat a les dotze normes, que venen a ésser la cloenda de la carta pastoral. Abans 
vull recomanar-vos la lectura de la rondalla «Una novia malfeneranda» (XI, 132-135); 
trobareu una bona explicació mallorquina de les dotze normes. No comentaré la rondalla; 
sols exposaré, sumàriament, el bessó (o el pinyol) de les dotze normes (cuanto debe re-
formarse o evitarse), i a prendre llum de na Pintora (pàg. 15s.). 

Cal recordar la primacia que s’atorga a la parròquia i al rector (en alguns llocs del sud 
d’Ibèria no sols es deia Nihil sine episcopo, sino també Nihil sine parroco. Els cursetis-
tes s’han d’incorporar a la vida parroquial i els rectors i consiliaris els han d’acollir con 
«suma caridad y comprensión» i han de completar la seva formació religiosa i moral.

En relació a l’Acció Catòlica, es desautoritzava qualsevol organització que clara o palia-
damente aúne a todos los cursillistas, con independencia de la A. C. (Semblava haver-hi 
un isomorfisme entre el Movimiento Nacional y l’Acció Catòlica). Recorda que l’Acció 
Catòlica ha d’organitzar setmanes de formació, a més de les reunions de caràcter formatiu 
i instructiu per als desvalguts i ignorants cursetistes.

No podia mancar un esbós de la llei de la mordassa: que los Sacerdotes y los seglars se 
abstengan de toda palabra o manifestación que pueda resultar molesta para los demás; 
y esto no solamente en conversaciones particulares, sinó principalmente en manifesacio-
nes públicas, reuniones, lecciones, pláticas, etc.; y muy especialmente en la prensa. 

Reproduesc literalment la darrera norma: Entre estos medios de formación postcursillista 
destacan los ejercicios espirituales de San Ignacio, que todo cursillista debe hacer en 
completo retiro antes de que pasen dos años después del cursillo.

CLOENDA: I TANMATEIX ENDAVANT
Els dirigents, sacerdots i seglars, varen presentar la seva dimissió al bisbe; un d’ells un 
estudiant de Dret li va dir: el meu pare no vol que jo vagi amb els qui fan aquetes coses 
que diu la carta pastoral.

Va passar un temps. Alguns sacerdots feren un gran esforç per tornar reiniciar els cursets i 
demanaren la col·laboració de seglars que formaven part dels grups de matrimonis per al 
món millor. Era gent preparada i excel·lent. Es tornaren fer cursets. El consiliari diocesà 
visitava el prelat amb freqüència inusitada i li deia que hi havia hagut alguna fallida, però 
que ell i els seus col·laboradors ho havien solucionat. Record haver anat a dos d’aquests 
cursets. El professorat i els cursetistes no s’assemblaven als del temps de l’edat de ferro: 
metges, notaris, advocats, empresaris i també algun obrer i gent del camp (no s’havia 
de perdre el caire universal). El decurs dels cursets era satisfactori i la clausura no era 
tan multitudinària ni tan entusiasta i clamorosa, però estava bé: cada infant amb la seva 
joguina. Tornaren fer-se la ultreia de Palma (en l’antic Seminari) i les ultreies comarcals. 
Pel que fa a la joventut es crearen clubs parroquials de joves i al·lotes; que en fan de falta 
avui dia! Els aspirants eren reconduïts mitjançant l’escoltisme i els clubs d’esplai. S’ini-

me gustan a mí me gustan a mí
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ciaven satisfactòriament els moviments especialitzats d’Acció Catòlica, que, per cert, no 
eren parroquials ni estaven subjectes a la disciplina de les quatre rames.

La divisió i el desencant continuaven, però poc a poc les coses tornaven anar bé. Les parau-
les d’una psicòloga del dolor em fan pensar en aquells anys (entre 1956 i 1963): tot s’arriba 
a oblidar, però no ha hi res que sigui igual.

En els meus anys de mestre, de professor i catedràtic de pedagogia a la Universitat he 
mantingut converses, fora de l’aula, sobre aquestes qüestions relacionades amb l’apostolat 
seglar. He parlat amb militants de diverses agrupacions i germandats (Opus Dei, identes, 
neocatacumenals, escoltes, dirigents de les diverses opcions d’esplai, comunió i allibera-
ment, renovació carismàtica, Verbum Dei, evangelistes, testimonis de Jehovà...), emperò 
sols vaig poder compartir algunes vivències amb una alumna cursetista... Molt més fre-
qüent fou descobrir gent jove, que treballava en el voluntariat en tasques laborioses d’ajuda 
a persones amb greus necessitats d´índole física i anímica. La vella cançó diu: la nave va i 
ens salva del diluvi com l’Arca de Noé, la nostra nau i la Arca de Noé són les paraules de 
Jesús, que no passaran. 

Tot el que hi ha escrit en aquest document ens porta a la memòria sofriments i tenebres 
dels anys de la nostra joventut emperò, així mateix, ens fa veure que la justícia i la bondat 
a la llarga prevalen, i que quan es tanca un camí se n’obrin altres. I porque se puede i de 
colores a l’antiga!

2.- Prèdica del Bisbe de Mallorca, Jesús Enciso Viana, als seminaris-
tes el dia 27 de juny de 1957, final del curs, sobre consignes i normes 
de comportament dels seminaristes en temps de les vacances. 
(Resum traduït al català de l’original en castellà, que va fer en el seu moment, en 
Vicenç Jasso)
Les vacances d’estiu han de ser aprofitades pels seminaristes, de tal manera que durant 
elles augmenti el cabal de formació adquirit durant el curs. El que no ha de passar mai és 
deixar perdre el que hem rebut del Seminari, després d’un nou curs de formació. És molt 
lamentable la vida d’aquell seminarista que es dedica a perdre en vacances el que va reco-
llir (acoblar) durant el curs, per tornar a esforçar-se de nou en el curs vinent, fins que per fi 
arriba el final de la cursa: Com perseverarà tota una vida qui no va ser capaç de perseverar 
durant unes sols vacances estivals?

Encomanar-se a la Mare de Déu perquè ella ens ajudi durant l’estiu és la postura que ha 
d’adoptar el seminarista enfront de les vacances.

El seminarista s’ha de guardar de l’ambient pagà que regna en molts indrets de Mallorca, 
ambient introduït generalment pels turistes, ja que els costums de Mallorca són sanes i els 
mallorquins són bons. Cal defensar-se d’un ambient que és tan oposat a la vocació, ja que 
la sensualitat corromp totes les altres virtuts. El remei assenyalat contra la sensualitat és 
el tradicional i consisteix en la fugida. A major mortificació de la vista més facilitat en la 
lluita contra la concupiscència. No oblidem que hem de ser els caps dels homes que lluiten 
contra el pecat, i per això el pecat no ha de dominar en nosaltres.

El seminarista ha d’utilitzar el gran mitjà de l’oració mental, que ha de sostenir el dia de 
demà la nostra vida sacerdotal.

Seguidament el Sr. Bisbe va expressar el seu desig íntim de la nostra perfecció i santedat, 
en dir que volgués ordenar als diaques, tenint de tots ells garanties possibles de veritable 
vida de santedat. Nosaltres podem satisfer aquest desig del nostre Pastor, i començarem a 
realitzar-ho al portar-nos durant les vacances com si els nostres superiors ens observassin, 
això és obrant amb franquesa i al mateix temps amb bondat. El Sr. Bisbe lamenta molt el 
que es donin alguns casos de sacerdots joves amb defectes capitals, de vegades de caràc-
ter, defectes que entorpeixen o inutilitzen el seu apostolat. El seminarista ha de viure amb 
el rector i al costat del rector, per tal que aquest pugui donar testimoni de la seva conducta 
en temps de vacances.

Finalment ens va parlar el Senyor Bisbe dels Cursets de Cristiandat, fenomen de la nos-
tra diòcesi. Els Cursets no són l’únic problema de la nostra diòcesi, ja que la complexi-
tat d’un territori eclesiàstic té molts 
problemes. Els Cursets són molt 
útils perquè contribueixen al bé de 
les ànimes. El que diu que el Sr. Bis-
be no vol cursets menteix. El criteri 
del Sr. Bisbe és que els Cursets s’han 
de fer segons les normes donades en 
la Pastoral de Cursets per a aquest fi. 
El seminarista no pot seguir els criteris dels sacerdots que no segueixen el criteri del Sr. 
Bisbe; i el Sr. Bisbe no permetrà que es facin cursets si no és seguint les Normes donades 
a la seva Pastoral. Els sacerdots que no són submisos al Bisbe obliden que només el Bisbe 
té a la diòcesi potestat d’ensenyar. Si diuen el que no diu el Bisbe es porten malament. 
No obstant això, el sacerdot bo -són la majoria en la nostra diòcesi- no es conforma amb 
la submissió al Sr. Bisbe, sinó que vol l’adhesió a la seva voluntat i al seu criteri. El Sr. 
Bisbe té paciència amb els sacerdots que no segueixen les seves normes, cosa que no 
impedeix que s’arribin a prendre mesures severes contra tals sacerdots, sinó arriben a 
obeir. Els sacerdots que no volen donar els Cursets com diu el Sr. Bisbe, han de dedicar-se 
a altres activitats. Falten sacerdots que vulguin donar Cursets, com va assenyalar el Sr. 
Bisbe en la seva Pastoral. Els sacerdots que no compleixin aquestes normes són rebels i 
estan desviats. No en totes les diòcesis es donen els Cursets de la mateixa manera, així 
per exemple a Madrid els joves varen canviar algunes coses.

El seminarista que no obeeix no pot ser ordenat. Cal formar un clergat no només submís 
sinó molt unit al Bisbe. No s’ha d’oblidar mai que l’únic Mestre de la Veritat a la Diòcesi 
és el Bisbe.

En acomiadar-nos ens va dir el Sr. Bisbe que cal tornar de vacances amb més santedat i 
més mèrit, que la felicitat està en el Servei fidel a Déu, i que per aconseguir tot això ens 
encomanava a la Sma. Verge Maria.

                                                                                        

                                                                    

Canta el gallo con el quiri, quiri

Vicenç Jasso Garau
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COL·LABORACIONS

MEMÒRIES 

DEL SEMINARI MENOR 

(4)

Pere J. Amengual Bestard

     Encara era fosc quan enfilàvem el camí empedrat coster amunt. Ens havíem aixecat 
fosca negra i començàvem a caminar sense haver anat a missa i en dejú. El tirany pujava 
amb suavitat escortat de pins i garriga. Ens ho havíem dit la nit abans:

      -Demà, ben prestet, al·lots, Au! A dormir, que hem d’anar a veure la sortida del sol.
      -I a on anam?
      -A s’Atalaia.

     Aquella guardeta d’al·lotells pujàvem lleugers dins la fosca d’un en un o de dos en 
dos seguint les passes del prefecto que anava davant marcant el camí. Arribàrem al cim, 
en silenci, quan només clarejava. Romania dalt la cuculla un canó de ferro rovellat i 
abandonat, que li deien es Canó des Moro. Alguns dels nostres s’hi assegueren damunt per 
a descansar. Esperàrem una estoneta curta. Al punt, la mar de plata es començà a il·luminar. 
En el llunyedar una llum molt tènue anunciava el nou dia. Ixent, el sol posà un ram de roses 
damunt la mar dormida que es despertà  encesa com un caliu mentre l’abraçava un esclafit 
de vermellor. Lentament s’alçava la diadema del sol i la mar cobrava el seu color de cel 
matinal, mostrant-se en tota la seva immensitat mentre la sobrevolaven uns nuvolets de 
calitja. Els nostres ulls es perdien dins l’horitzó badocant davant l’espectacle de la mar i el 
paisatge de la badia  de Pollença i la badia d’Alcúdia, Cap Pinar, el Cap de Formentor... No 
hi va haver aplaudiments. Imperava un temps callat. El prefecto en Rafel Servera aprofità 
el moment i entonà les notes de Lili Marleen, la cançó que popularitzà Marlene Dietrich 
a la segona guerra mundial, amb la lletra que ell mateix li havia posat, i tots el seguírem:

     Es Canó des moro es quedà tot sol vigilant la mar, somiant el temps en què les seves 
canonades espantaven els vaixells que s’atracaven a l’illa amb no gaire bones intencions. 
Davallàvem alegres cantant:

     Teníem a l’abast tot un repertori de cançons que apreníem a les aules, en temps lliure, per 
cantar quan sortíem a fora. A més de les sortides del dijous, les excursions formaven part 
de la formació del Seminari. La Serra era l’objectiu prioritari i caminar per la muntanya 
tota una experiència i un aprenentatge excel·lent per  als nostres anys joves. Pujàrem 
al Massanella, el barranc de Biniaraix, el pla de Cúber, trepitjàrem la calba de l’Ofre, 
la Serra d’Alfàbia, baixàrem a la Foradada, a Llucalcari; ens embadalírem contemplant 
la Dragonera des de la Trapa, ens apropàrem a l’ermita de Betlem... teníem a la mà les 
muntanyes, les senderes de càrritx, els camins de cabra, els pinars, la garriga , els alzinars, 
la visió esplèndida del cel i de la mar. Caminar i arribar a dalt ens obria  l’esperit tot 
guaitant la creació de Déu, que es reflectia en la bellesa de la natura. Apreníem a caminar 
pel món rere les passes del routier Guy de Larigaudie.

     Dalt del cim:

 
 
 
 

 
 
 

  

     La de la Victòria fou la primera acampada. Un grup de companys hi anàrem el dia 
abans per muntar les tendes amb el prefecto en Julià Cifre. La vesprada, quan començava 
a fosquejar, es calà foc el pinar de darrere l’ermita. Ens faltaren cames per anar a ajudar 
a apagar-lo. La gent que estiuejava a l’ermita, amb les dones al davant, s’afanyava a dur 
poals d’aigua al punt del foc. Homes amb destrals, xorracs, xapes i altres eines tallaven 
la vegetació i obrien espais per tallar el pas al foc com podien. Nosaltres, al·lots, ens hi 
acostàrem i atupàrem el foc amb branques de pi i d’ullastre que havien tallat els homes. 
El pinar no era espès, de pinotells joves i garriga baixa, i es veu que atacaren l’incendi 
just iniciat; així no fou tan difícil la tasca i, en poc més d’una hora, l’havíem extingit. 
A les fosques tornàrem  amb una bona suada a l’ermita, on beguérem aigua fresca i ens  
convidaren a cafè i conyac, comentant lo valents que havien estat aquells al·lots, que 
eren, ho ressaltaven, seminaristes. Podeu comptar que cresquérem més de mig pam.

Quan el sol s'albira en el horitzó
prenem la motxilla i alcem nostra cançó
a la natura bella i suau
que ens omplirà el cor  de pau
i eterna joventut...

Vent fred, vent del matí
que remou les branques del gran pi
goig del vent que passa
anem cap el gran vent
fred, vent del matí.

Sobre el cim imponent
res es sent, res es veu,
sinó el cel
res estorba el cor fidel.
En l'esprint amatent
mos n'anam a cercar el vent.

La ruta és dura fins la carena
però el coratge amunt mos mena.
Dins l'huracà nostres cantades
ens lliuraran de tot turment.
Dins l'huracà nostres cantades
s'omplen de goig i de vent.(1)
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      L’endemà dematí arribaren al 
campament els altres companys 
d’acampada, tots llatinistes, els 
prefectos en Tomeu Gomila i en 
Rafel Servera, el senyor Soler i 
Don Jaume Cabrer que venia com 
a pare espiritual en el lloc de don 
Vicenç Orvay. També vingueren 
dues dones -una d’elles era la 
padrina jove del Sr. Soler - que 

tendrien al seu càrrec l’avituallament de la tropa. No cal dir que la cuina va ser de primera. 
El senyor Soler ens donà la benvinguda i les instruccions pertinents. Va ser molt planer: 
siau puntuals, respectau l’horari, heu de ser un exemple per la gent que vos veurà. I 
disfrutau de l’acampada. No oblidà dir-nos que ens posàssim el capell per mor del sol 
i que per nedar duguéssim el Meyba, el banyador amb cameta. Alguns dies ens digué la 
missa. Ens adonàvem que estava al corrent de tot: que no en faltàs cap, que les menjades 
estiguessin a punt... però ens deixava fer. El vèiem a l’hora del dinar i del sopar, prenent 
la fresca davall els pins, resant el breviari o xerrant amb don Jaume o els prefectos. Casi 
no sabérem si hi era. Don Jaume ens parlà de la natura i de la grandiositat de Déu, de 
la bellesa del territori on ens trobàvem i de l’agraïment que havíem de mostrar amb la 
nostra conducta envers Déu creador. Ens parlà també de Jesús, l’amic, present en nosaltres 
mateixos i en els companys, i de l’actitud valenta que havíem d’emprendre en la nostra 
existència, tot comparant  la vivència d’aquells dies a l’aire lliure amb l’esforç  que havíem 
d’assolir per avançar per la vida. Eren ideals de joventut: muntanya amunt, mar endins i el 
cel obert. Escoltau, sinó:

  Els dies transcorrien feliços. Llevat de la missa i les paraules que ens dirigia 
don Jaume el matí i el vespre, després de passar el rosari, abans d’anar dormir, el temps era  
de lleure. Ens despertàvem dematinet i, just sortir de les tendes, el benedicamus Domino 
esdevenia el primer cant:

     Anàvem a nedar a una cala que li deien dels capellans. Era una cala baixant de la 
Victòria, que hi davallàvem per un camí polsós i pedregós enmig del pins i la garriga. 
Estibada de roques, no hi anava ànima de Déu a no ser nosaltres, ni capellans. Uns dies va 
fer vent i la mar anava molt moguda estavellant-se les ones contra aquell roquissar. Amb 
tot i així, nedàvem, que hi havia ones? era ben igual, hi jugàvem amunt i avall, capficada 
ve capficada va, no quedava temps per prendre el sol.   

     A més de pujar al Canó des Moro a veure la sortida del sol, recorreguérem altres llocs 
d’aquell indret del nord de Mallorca. La clerecia tenia bo amb l’estament militar, i així 
els militars  ens deixaren entrar a la zona de Cap Pinar i fruir de la caleta solitària que hi 
ha allà, amagada de turistes i altres visitants. La platja del Mal Pas i Alcanada foren altres 
llocs per on ens perdérem. El prefecto en Julià ens comentava:

- Aucanada !? és una platja de pedres, no hi ha 
arena, és de pedres, macs vius. Els pins toquen 
l’aigua. Ja ho veureu... Hi ha el far, el far 
d’Aucanada, a un illot molt prop de terra, que 
hi poden anar a peu pla, si la mar no va alta.

     Tots l’escoltàvem sense dir res.

- Ah! i hi ha nacres, continuà.

- Nacres? Exclamàrem.

- Sí, són com a petxines, com musclos, però més grosses, no, no són ostres. Es fan 
dins l’arena, enmig de les algues, i s’obrin quan les pega el sol. Són molt guapes, a 
dins són de nàcar, brillen.

- Molt endins?

- No, n´hi ha que no, estan dins l’arena, prop de la vorera.

- I... fan perles? li demanà algú. En Julià somrigué.

     Va ser l’acampada de la Victòria una setmana de vida sana, de bona companyonia i 
de compartir entre els companys, superiors i prefectos el gaudi de la muntanya i de la 
mar.  Vaig tastar les sensacions de l’aire lliure i el naixement d’alguna amistat. Vet aquí 
el bocinet d’una altra cançó:

     L’estiu era a la plena quan tornàvem cada u a ca seva ja ben entrat el juliol.

     Quan acabava el curs, uns dies abans de Sant Joan, ja era a ca nostra a punt de celebrar 
Sant Joan, que mon pare feia festa, i, tot seguit, venien les festes de Sant Pere i Sant 
Marçal, el patró de Marratxí. Aquells dies eren de festa i, alhora, temps de la collita i 
de batre damunt l’era. A casa treballàvem al camp i tota la família ens arromangàvem 

Neeeeeeessuno !!!
No hay nadie en el mundo
que pueda oponerse a nuestra alegría
que es sana y sincera
que es noble ideal de juventud.

Queeeeeeeremos !!!
que todo el que viva de tan bella idea
desborde en deseos
de pronto alcanzar
el ideal.

Sortiu ja de les tendes
que el dia s'ageganta
i l'ocellada canta
lloances al bon Déu.

Marinerito del maaaaar...
Boga mar adentro
porque el cielo empieza donde acaba el mar.

Hunde tu mirada en el azul intenso
y una paz cercana te saludarà.
Adelante, mar adentro, te acompaña mi cantar.
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a la feina. Jo també donava una mà. Acabat d’arreplegar les messes, la feina minvava, a 
l’espera  que badassin les ametlles en el mes d’agost i els pebres per a fer el pebre de les 
matances madurassin.  

     El mes de juliol era el mes que més temps tenia per no fer res. La calor ajudava de valent. 
Vaig llegir més tebeos que vidas ejemplares. Passava el temps amb El Guerrero del Antifaz, 
El Cachorro, Roberto Alcàzar y Pedrín, Pantera Negra, el TBO, el Capitán Trueno Santiago 
i cierra España!!!... Quan vaig estar malalt a segon, don Guillem, el metge, em deixà  La 
vuelta al mundo de dos pilletes. Eren dos toms de fascicles enquadernats que contaven les 
aventures de dos al·lots voltant la bolla del món. He de reconèixer que aquests dos toms de 
contes i els tebeos m’iniciaren en la lectura, m’ensenyaren geografia i alimentaren en mi 
l’esperit d’aventura.

     Era, aleshores, rector del meu poble don Martí Cifre. Per matar l’avorriment que li 
ocasionava la vida en aquell poblet petit de Pòrtol on mai succeïa res, passava hores i 
més hores estudiant anglès a distància mitjançant un magnetòfon Grundig per escoltar les 
converses. I a l’estiu organitzava eixides a la mar acompanyat d’un escolanet o seminarista, 
en aquest cas un servidor. S’arreplegaven don Martí, don Llorenç, que era el vicari de Sant 
Marçal, el rector des Pla de Na tesa, de vegades s’afegia Don Tòfol, rector de Fornalutx, 
que era de Sa Cabaneta. Tots plegats, amb les Lambretta i un escolà dels bons al·lots al 
seient de darrere, anàvem a trescar per la banda de Porto Colom, Porto Petro i per la zona 
de Son Carrió, d’on era el vicari de Sant Marçal. Per aquelles contrades ens trobàvem 
amb don Gabriel Frontera, llubiner, que estava de rector a Son Carrió. Recorríem les cales 
d’aquell entorn, no gaire poblades encara, fins que ens aturàvem, els escolans a nedar i els 
capellans a prendre les ombres del pinar a la vorera de la mar. Dúiem pa taleca i aigua, 
cumquibus, com en deien aquells ministres del Senyor, que passaven el dia xerra qui xerra, 
i els escolanets neda qui neda i fent el gambirot per la platgeta fins que era hora de dinar 
i de tornar, l’horabaixa. Un dia sortírem de la mar al migdia i anàrem a beure aigua a 
l’ombra on eren els capellans. Els trobàrem drets, l’actitud greu. Els escolans ens quedàrem 
immòbils, l’aigua degotant. Un embatol suau removia el fullam dels pins. Don Gabriel 
declamà: l’àngel del Senyor anuncià a Maria, i els altres respongueren Vet aquí l’esclava 
del Senyor. Déu vos salve Maria... Era l’hora de l’Àngelus. Tots resàrem.

     Quedava temps aquell mes per passar, amb la meva germana petita, els caps de setmana i 
més dies, a una casa que tenien els tios del Terreno - els dèiem del Terreno perquè hi vivien 
i duien allà una botiga de queviures, un colmado - a Palma Nova, que just començava a 
urbanitzar-se i, encara, no hi havia església. Només venia a dir missa els diumenges, a 
l’hotel Bermudas, ja dins Son Maties, al llindar de Palma Nova, don Bruno Morey. Jo havia 
explicat el problema al senyor Soler i al senyor Orvay: no hi ha església, la de més a prop 
és l’esglesieta de Portals Nous. Jo hi volia anar amb la bicicleta, però no m’hi deixen anar. 
La resposta d’ambdós fou la mateixa: havia de fer la meditació cada dia i llegir la missa 
del missal, com si anàs a missa, llegir un llibre de lectura espiritual, resar el rosari, fer 
l’examen de consciència, tot. Vaig explicar-li el problema a la tia Margalida, la germana de 
ma mare,  que anava a missa i a combregar cada diumenge, la qual en prengué consciència 
i solucionà la papereta. Els matins, mentre ella feia les feines de la casa, preparava el dinar 
o anava a comprar amb la meva germana, jo pujava al terrat i, tot sol baix del cel, agafava el 
missal, llegia la missa del dia, meditava i resava. L’horabaixa, poc més o manco el mateix, 
pujava al terrat, com si anàs a l’església, i dedicava un temps a la pregària. La tia Margalida 
em tractava com el seminarista que era i, fins i tot, m’ajudava resant el rosari al capvespre 

tots plegats, ella, la meva germana i jo. El tio Joan, l’homo de la meva tia, no anava de 
capellans, però mai es va ficar en la qüestió de la meva vocació i em mostrava un gran 
respecte. Ell no anava a missa, però ens acompanyava amb el cotxe a la tia Margalida i 
a nosaltres a l’oratori de Portals Nous perquè hi poguéssim assistir, i ens deixava al peus 
de l’església del Terreno els diumenges, quan tornàvem de Palma Nova, ens esperava 
fins a la sortida de missa i ens duia a fer un gelat. El temps de  missa i de pregària estava 
encaminat, emperò  quedava la principal dificultat, que era la platja, i més que a casa dels 
tios hi venia altra gent, familiars, amics... i tothom hi volia anar, i la platja els seminaristes 
la teníem prohibida. Els dies entre setmana nedàvem en es Mollet de Palma Nova. Era 
una raconada petitona de la mar que tancava un martell de morter vell just baix de la casa 
de Sa Senyora (2). Era una casa d’estiueig tota sola penjada damunt les roques mirant 

la mar de ponent, blanca i envoltada de pins, amb les persianes 
blau marí. Només hi havia mitja dotzena de barques -bots- per 
anar a pescar els diumenges, i algunes pasteres. I no hi havia 
ningú més que els propietaris d’aquestes barques. L’aigua clara i 
transparent era tota per a nosaltres, hi podíem comptar els peixos 
que nedaven a la vorera. Emperò els dissabtes i els diumenges, 
per mor dels amics que venien a dinar a la casa dels tios, ens 
vèiem obligats a anar a la platja, on hi havia gent, no tanta com 
ara, però ja n’hi anava abastament. Hi havia  dues platges a 
Palma Nova, la platja gran, pròpiament la platja de Palma Nova, 

i una més petita i menys concorreguda, que li dèiem la platja del Morocco, el nom de 
l’hotel a la vorera. I la tia Margalida ens duia a aquesta, la del Morocco, que no hi havia 
tanta gent. Amb tot i això, vaig haver de recòrrer als bons consells de don Vicenç que ja 
vos vaig explicar a Memòries anteriors: mirau amb naturalitat, les al·lotes són filles de 
Déu, és natural l’atracció que sentireu, però no vos deixeu dur, una cosa és sentir i l’altre 
consentir, manteniu-vos forts, pregau a l’Assumpta, que no vos deixarà. Tribulacions 
d’un adolescent seminarista. Amb tot i això, en tenc un record agradabilíssim d’aquestes 
estades a Palma Nova i del Mollet, on vaig aprendre a nedar.

     A l’agost aniríem al Seminari per a passar dues setmanes de Convivències i celebrar la 
festa de l’Assumpta, la patrona. Ens explicava don Vicenç que aquest dies eren per a posar 
a punt el motor, per a tornar a carregar l’energia que havíem perdut durant les vacacions 
de l’estiu; havien de ser dies de pregària, de reflexió. Insistia- mai es va cansar de dir-
ho- en la netedat de cor i en la voluntat que havíem de tenir per aconseguir l’Edelweis. 
D’altra banda, els dies de Convivències eren dies de vacacions en el Seminari. Fruíem 
de molt de temps d’esbarjo per a practicar esports, nedàvem per torns en el safareig de la 
possessió que s’omplia del pou l’aigua del qual era transparent i molt fresca, assajàvem 
cançons i dedicàvem temps a activitats diferents de les del curs escolar. Entre aquestes 
activitats vull destacar les classes de mallorquí, les primeres nocions que em donaren 
d’escriure la nostra llengua. Aquestes classes ens les donaven seminaristes majors que 
havien estudiat amb don Francesc de Borja i Moll. Un horabaixa, a les quatre, es presentà 
Jaume Vives a la sala d’estudis dels llatinistes, amb un sol... i una calor..., vidres oberts i  
persianes tancades. Encara record algunes coses que ens va dir per a iniciar-nos a escriure 
en mallorquí, unes normes bàsiques importantíssimes, les primeres que vaig aprendre. 
Ens va dir:
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El que mai s’apostrofa. Mai, mai.
El plural femení és amb es; as no, no! I posava exemples: Roses, taules...
Els accents: El greu. L’a, quan du accent, sempre greu: à.
Per escriure Ca’n, fixau-vos on va l’apòstrof; però, si no vos en recordau, no poseu 
l’apòstrof, que també se pot escriure sense. És millor no posar l’apòstrof que escriure’l 
malament. 
Els monosíl·labs no s’accentuen, llevat d’unes excepcions: Bé, mà, món, és...

     A partir d’aquestes classes i de la lectura del Promptuari d’Ortografia de don Francesc, 
em vaig iniciar a escriure en mallorquí, no s’usava, aleshores, dir que escrivíem en català. 
Per reforçar el que havia après vaig llegir algunes rondaies.(3)

     Una altra activitat que em va atreure i em despertà afició va ser el cinema. El Seminari 
disposava d’una màquina de fer cine i al llarg de l’any se’ns projectaven algunes pel·lícules. 
El porter, en Francisco, duia els rotllos de pel·lícula en la furgoneta i en Jaume Sancho 
tenia cura d’encendre i menar l’aparell. Se’ns feien pel·lícules amb afany formatiu com 
Balarrasa, El Maestro, Marcelino pan y vino... i per a divertiment, com les pel·lícules 
d’Stan Laurel i Oliver Hardy -el Gordo y el Flaco-, qualcuna dels Hermanos Marx... no 
record haver-ne vista cap mai de l’Oeste.

     Però també tenguérem sessions de cine fòrum: la pel·lícula vista, comentada, explicada 
i criticada. El pare Roig dirigí aquestes sessions. Amb ell vérem, entre altres, Con la muerte 
en los talones, amb Gary Grant, Los Pájaros, Yo confieso, amb Montgomery Clift, d’Alfred 
Hitchcock, Bienvenido Mr. Marshall i Calabuch, de Luis García Berlanga. Bon cine. El 
pare Roig tenia un parlar diàfan, molt característic - l’escarnia molt bé el meu condeixeble 
Pau Seguí- que feia que l’escoltàssim i, a més a més, en sabia molt. D’aquell home i 
dels seus comentaris, vaig aprendre a veure el cine, a conèixer els actors i a criticar llur 
interpretació, a escoltar la banda sonora, a distingir el color i el blanc i negre, l’argument, 
els diàlegs, la fotografia. Va ser un ensenyament extra que em feu mirar el cinema amb més 
coneixement.

     L’esdeveniment cabdal d’aquelles jornades era la festivitat de l’Assumpta que celebràvem 
amb missa solemne d’altar fumat i diversos actes preparats per a l’ocasió. Les vespres 
solemnes, quan acabava el dia, eren memorables i caloroses. Foren igualment inoblidables 
les fiestas en el aire que organitzàvem amb la participació de tots. Baix del cel estelat de 
Son Gibert esclafíem de riure, escoltàvem cantar els Blue Angels i en Mariano Moragues 
llançava la vida al vent, al vent del món, en una interpretació genial del cant més cèlebre 
de Raymon. (4)

     Després de les Convivències partíem de bell nou a casa de vacacions fins a l’inici del 
curs al mes d’octubre. El senyor Soler ens repetia les instruccions del mes de juny:   Siau 
exemplars, afables, els primers en la feina de ca vostra, en creure vostros pares. Posau la 
taula i llevau-la, amb alegria. No és convenient que vos faceu amb els al·lots del poble, 
anau amb els altres seminaristes o, almanco, amb amics que vagin a missa i siguin bons 
al·lots. No aneu al cine, no aneu a les platges, servir la missa, ajudau a la parròquia...
(5) 

     Les setmanes que quedaven d’agost i el setembre la feina a casa era un esclator. A casa 
collíem ametlles i fèiem pebre per a les matances.

Els Reis, 2019

************
(1) Aquestes són les cançons que cantàvem quan sortíem d’excursió i a les acampades. I les cantàvem tots, també 

els que eren de aquellos. A mi m’han acompanyat tota la vida. Estaría bé que ara que alguns dels amics s’han 
animat a recuperar les cançons que cantàrem al Seminari, més enllà de l’entorn religiós i litúrgic, preparant-
ne un revival per a l’estiu qui ve, també arreplegàssim la música i la lletra d’aquestes relíquies.

(2) Sa Senyora era donya Dolors Rovira, la vídua de don Llorenç Roses Bermejo. Quan els meus tios parlaven 
amb els seus amics de sa Senyora o d’en Roses, baixaven el to de veu, xiuxiuejaven, que mai em vaig 
assabentar de res. Don Llorenç Roses fou assassinat el 1936.

(3) Modèlics i modelicons, núm.5. Dels nostres arxius (arxiu de Jaume Sancho): La Ceba. Reprodueix una plana 
d’Els altres quaranta anys, de francesc de Borja Moll.Ed.Moll.1975.

(4) Passau gust de llegir sobre les Convivències. Anau a Modèlics i modelicons. Núm.37: Domingo Mateu, 
Convivències d’estiu i festa major a Son Gibert.

(5)  Escorcollant la vitrina dels llibres de mon pare, he trobat,  les Instrucciones a los  Seminaristas y a sus 
Padres, on consta tot un rossegall d’informació, normes i consells als pares: els criteris d’admissió, la 
documentació per a l’ingrés, l’atuell necessari per a cada seminarista, el preu mensual de l’estada o 
pensió (445 pts.), la denominació de les notes escolars (Suspensus, Meritus inferior... Meritissimus cum 
laude) el servei mèdic, les visites... Es tracta d’un folletó testimoni d’aquells anys. Dedica una plana i 
mitja a les Vacaciones, assenyalant, amb números romans, vuit normes que especifiquen als pares allò 
que convé i no convé o li està prohibit al seminarista el temps de les vacacions:

I.- Procuren rodear al niño o joven de un ambiente sano de vida cristiana familiar... Hagan que lleve 
una vida ordenada...
II.- Háganle estudiar un poco cada día...
III.- Confíen el hijo seminarista al cuidado del Sr. Párroco...
IV.- Eviten en familia  cualquier palabra o ejemplo que pueda desedificar... Impidan que frecuente 
casas de vecinos. Vigilen las compañías...
V.- Cuiden mucho de sus lecturas.
VI.- Le están prohibidos los espectáculos profanos...
VII.- Cuando noten que el seminarista se desvía del buen camino... no dejen pasar un día sin avisar 
al Sr. Párroco...
VIII.- Al final del verano, procuren informar... al Sr. Rector del Seminario sobre la conducta de su 
hijo en vacaciones.
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Per què vull creure?

Toni Bennasar Cirer

COL·LABORACIONS

Quan començ un escrit solc pensar un títol que mol-
tes vegades he de modificar posteriorment d’acord 
amb la direcció que pren l’escrit.

En el cas present havia pensat posar-li “per què crec”? Però pensant en la quantitat de 
preguntes que tenc sense resposta i en la foscor que se’m presenta quan vull sintetitzar i 
expressar la meva concepció de tot, vaig creure més adient posar-li “per què vull creure”?

Pens que aquesta expressió m’identifica existencialment molt més que la primera.

Però ben mirat, pens  que puc dir que en tenc de fe perquè crec que Jesús és l’enviat de Déu 
per mostrar-nos el camí que ens ha de dur a la salvació i crec també que Jesús ressuscitat 
seu a la dreta del Pare, etc. Però no en tenia de fe l’apòstol Tomàs? Doncs per què volia 
posar la mà dins la ferida del costat de Jesús? I Pere no en tenia també? Per què doncs el 
negà davant una pobra dona? I no en tenien els apòstols? Per què doncs Jesús els digué 
“homes de poca fe”?

Davant l’ambigüitat de l’expressió “tenc fe”, he preferit elegir-ne una altra que em defineix 
millor: vull tenir-ne. Aquesta sí que toca les entreteles del meu ser. Res no desitj amb més 
intensitat que creure perquè la fe em doni un sentit a la vida, em faci veure una petita claror 
quan tot es posa fosc, em doni tranquil·litat quan tot sembla que es mou, em faci sentir 
acompanyat quan em podria sentir sol i, per damunt de tot, em faci sentir estimat sense que 
hagi de fer mèrits per sentir-m’hi. Són molts els avantatges que em proporciona creure.

En certa manera em passa una cosa semblant a la que expressa el filòsof romà Ciceró, en 
el seu tractat “De senectute”. Ell diu: ”…i si m’equivoc creient que les ànimes són immor-
tals, amb gust m’equivoc i no vull que ningú no em tregui d’aquest error en el qual em 
complac”. El sentit d’aquesta expressió és ben evident. El que vol dir és que si al final de la 
vida resulta que no hi ha res del que espera, ningú no li traurà el benefici que li ha reportat 
creure-ho mentre vivia.

Aquest pensament ciceronià pot sorprendre als que desconeixen que el concepte filosòfic 
de Ciceró diferia del que tenien els filòsofs clàssics grecs. Per a ell la 
filosofia era una forma de pensament que contribuïa a la felicitat de la 
persona, atorgant pau, serenitat i sentit. (Una visió molt semblant a la 
dels estoics).

Per a ell l’existència de Déu era deduïble de la bellesa del món i l’harmo-
nia de l’univers, com es pot veure en aquest text: ”Quis est tam vecors 
qui cum suspexerit in coelum non sentiat Deum esse…pulchritudo mun-

di, ordo rerum coelestium…indicant satis aspecto ipso ea omnia non esse fortuita”. (Per 
als que van fluixos de llatí: ...qui és tan ximple que, girant els ulls al firmament, no senti 
que hi ha un Déu...La bellesa del món, l’ordre de les coses celestials...indiquen amb 
claredat que això no pot ser fortuït). Però serà Kant qui, 1900 anys després negarà que es 
puguin fer aquestes deduccions perquè els sentits només coneixen fenòmens, no les coses 
en si mateixes. Almanco els hi tragué la força probatòria.

Ciceró no coneixia naturalment la promesa de Jesús ja que morí 43 anys abans que aquest 
naixés. Ell ho creia per una reflexió racional reforçada pels avantatges que li proporcio-
nava. Jo, com ell, també puc dir que palp alguns avantatges de creure en la immortalitat, 
malgrat les innumerables ambigüitats existents.

No obstant això, jo respect les postures agnòstiques encara que mai no he valorat l’agnos-
ticisme com una filosofia atractiva tot i que he de dir que he admirat alguns pensadors 
agnòstics com és el cas de Tierno Galvàn, el qual, tot i ser agnòstic, sentia una admiració 
per la persona de Jesús. Per això quan, després de ser elegit batle de Madrid i, comprovant 
que estaven a punt de retirar el crucifix del que seria el seu despatx, digué: ”La contem-
plación de un hombre justo que murió por los demás no molesta a nadie. Déjenlo donde 
está”.

Parlant d’agnosticisme he de dir que aquest estiu he llegit dos llibres que m’han despertat 
una gran quantitat de preguntes i que han tocat de prop, però no esbucat, algunes de les 
meves conviccions més profundes. Es tracta de “Sapiens” (un bestseller) i “Homo Deus” 
ambdós de Yuval Noah Harari, un autor radicalment agnòstic. Ell creu que quan la tecno-
logia arribi a cotes altes de desenvolupament arreglarà 
tot tipus de problemes. Un error similar al d’alguns 
pensadors moderns que creien que el progrés arregla-
ria tots els problemes de la humanitat. La ciència i la 
tecnologia tenen el seu camp propi i és en aquest camp 
on milloraran extraordinàriament les coses. Però no-
més arribaran on poden arribar. No més lluny perquè 
l’home és molt més que un organisme bioquímic.

M’espanta pensar on pot arribar el “cientifisme” ac-
tual que nega el lliure albir defensant que tot està de-
terminat per una reacció bioquímica. El mateix Yu-
val Noah Harari en el llibre “Homo Deus” afirma que 
avui es pot connectar un escàner al cervell per predir 
els desitjos i decisions d’una persona. Amb l’escàner 
es por veure, abans de l’acció, el que farà el subjecte.

Jo això no ho discutesc. Sempre he tengut clara l’es-
treta connexió entre el jo i el cervell. Però, donada 
aquesta connexió, per què no concloíem que succeeix el contrari del que ell fa veure: és 
a dir, que és la decisió presa per causes racionals o sentimentals la que es manifesta en el 
cervell abans que el subjecte la tradueixi en acció? En aquest cas no seria la reacció bio-
química l’origen de l’acció, sinó els processos mentals lliures, influïts per les conviccions 
i la història del subjecte. És clar que ho faria mitjançant les connexions neuronals. Però 
aquestes únicament serien un mitjà, no el motor.



72

49

49

49

49

73

Per a mi és evident que la ciència no pot arribar a tots els racons de la persona. Si fos així, 
per què hauria dit Jesús aquestes paraules:” Et don gràcies, Pare, perquè has amagat aques-
tes coses als savis i entesos i les has revelat a la gent senzilla (Mat 11,25)?

De quines coses parlava Jesús? Què és el que roman amagat als savis i entesos (avui diríem 
científics?) Jo diria que és “l’essencial”. També ho deia Saint-Exupéry en el Petit Príncep: 
”L’essencial està amagat al ulls”. Només el cor en pot tenir experiència. El cor aquí té un 
significat simbòlic i vol dir vida, història, fets, sentiments, etc. Blaise Pascal (1623) també 
incidia en aquesta convicció afirmant que el “cor té raons que la raó no entén”. A l’essen-
cial no s’hi arriba amb els coneixements dels científics. Ho sabia molt bé St. Pau quan a la 
carta als cristians de Corint deia: ”…la saviesa d’aquest món davant Déu és ignorància”. 
Perquè existeix una altra saviesa. I aquesta altra saviesa (la que Déu concedeix) és la que 
degueren tenir St. Agustí, Sta Teresa, Ramon Llull i la meva paisana sencellera, la beata 
Francinaina, malgrat fos analfabeta.

No ens podem enlluernar pel “cientifisme” que vol reduir-ho tot a allò constatable pels sen-
tits i verificable pels experiments científics. I no vull llevar mèrit als sentits. En tenen molt. 
Tot coneixement sempre comença pels sentits, afirmava Aristòtil. Però recordem l’adagi 
llatí que diu “quiquid recipitur ad modum recipientis recipitur”. La traducció lliure avui 
podria ser aquesta: les persones anam formant estructures mentals i cada nova dada que 
entra és rebuda dins una estructura preexistent, creada amb dades anteriors, a la vegada 
que és interpretada. I és aquesta interpretació que va canviant al llarg de la vida. Això és 
saludable sempre que la interpretació suposi un eixamplament de l’estructura acollidora i 
no una cohibició d’aquesta. Per tant no tot és reacció bioquímica. Cal valorar altres factors 
com la història personal i col·lectiva, l’educació rebuda, les conviccions a les quals hom ha 
arribat, les emocions cimeres, aquelles experiències que possiblement redreçaren la nostra 
vida. I moltes coses que ens han modelat sense que nosaltres ens en teméssim. Aquests són 
els autèntics factors que interpreten les dades rebudes mitjançant els sentits..

Tornant al llibre citat “Homo Deus”, vull dir que l’autor, imbuït d’un fort interès desmiti-
ficador i amb la intenció clara d’arraconar la religió, 
arriba a afirmar que “si hom vol que la gent cregui 
en entitats imaginàries, com Déus, fes que sacrifiquin 
qualque cosa important. Com més dolorós sigui el 
que sacrifiquen més convençuda quedarà la gent de 
l’existència del receptor imaginat” (Homo Deus, pag. 
333).

Quina forma més subtil però més malintencionada de 
desacreditar les religions! És ben clar que per a ell la 
religió és una pura creació humana externa a força 
de concessions a allò imaginat. A força de sacrificis i 
holocausts.

Però també demostra un pobre coneixement dels 
texts bíblics. ¿No diu Déu: ”No vull sacrificis, sinó 
justícia?” (Oseas 6,6). ¿I el salm 39 no canta: ”Vós 
no voleu oblacions ni sacrificis…no exigiu l’holo-
caust ni l’expiació?”

I a l’evangeli de Mateu, ¿no llegim: ”el que vull és amor i no ofrena de víctimes?” Què 
fàcil és desacreditar una cosa quan no en coneixes el bessó!

Un cristià mai no podrà admetre que la religió sigui una creació de l’home com a resultat 
d’haver sacrificat (alienat) parts importants de sí mateix. Nosaltres tenim la convicció que 
el fonament últim de la religió cristiana és una crida feta per Déu mateix i sentida en el 
més profund de la persona.

Així ho expressava St. Agustí: ”Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec re-
quiescat in Te”. (Ens has fet per a Tu, i patim ànsia fins que no descansem en Tu).

Amb això no vull dir que no hi hagi un component cultural en les religions. És ben evi-
dent que hi és. Per això n’hi ha tantes com cultures.

************

Estau tots convidats
dia 4 de maig de 2019, a Sant Joan

Rebreu el programa per correu electrònic
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  CRÒNICA 
 DE LA REUNIÓ DE CONDEIXEBLES 

a Monti-sion de Porreres (27-12- 2018)

       Jaume Gual

El passat dia 27 de desembre, com és costum abans d’acabar l’any, ens reunírem al santuari 
de Monti-sion de Porreres els condeixebles. Des de feia molts anys aquesta trobada tenia 
lloc el dia 28, dia dels Sants Innocents. Enguany, per poder tenir entre nosaltres el bon 
company Joan Sunyer que el dia 28 partia cap a Cuba, avançàrem un dia la celebració de 
l’efemèride.

Poc a poc vàrem anar arribant dels diferents indrets de residència. Al final fórem els se-
güents —m’és fàcil no deixar-ne cap, passant llista— : Miquel Amengual, Joan Bauzá, 
Toni Bennássar, Miquel Bestard, Tomeu Catalá, Jaume Gual, Toni Mateu, Tomeu Moll, 
Pere Orpí, Joan Parets, Sebastià Salom, Jaume Sancho, Joan Sunyer, Tomeu Tauler i Rafel 
Umbert.

No hi varen poder assistir en Joan Darder i en Biel Rosselló, de viatge fora de la roqueta; 
en Toni Perelló per gestions familiars; en Tomeu Fons per indisposició; i en Mateu Buades 
que està malalt internat a la residència de les Germanetes del Pobres a Palma.

Un rere l’altre anàrem exposant alguns aspectes de la nostra vida diària. En aquesta  petita 
crònica vull ressaltar algunes de les intervencions dels companys.

En Pere Orpí ens va contar els dos esdeveniments que ha viscut recentment. La publicació 
del darrer llibre seu “Versos per cantar. Aportació al cantoral festiu de Mallorca”. Com 
diu en Sebastià Salom a la presentació del llibre, “En aquesta publicació Pere Orpí ha vol-
gut reunir en un sol volum tots els seus versos que han estat musicats”. El llibre conté tres 
CDs amb les gravacions pertinents.

L’altre esdeveniment referent a Pere Orpí es va produir el passat dia 22 de desembre amb 
motiu de la celebració de la Nit de la Cultura de l’OCB, al Teatre Principal de Palma. Li 
fou atorgat el premi Premi Aina Moll i Marquès: Premi destinat a una persona o entitat 
que s’hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o 
prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic.

En Sebastià Salom va oferir a tots els companys que no els tenien, dos petits llibrets: Algu-
nes anècdotes curioses de la meva vida, i l’altre L’home fet Déu”. 

En Joan Parets comunica que a partir de l’1 d’octubre ha passat a residir a la Residència 
Sacerdotal de Palma, però que els caps de setmana continua, com a rector de Campanet i 
Moscari. El dijous va cap a Campanet fins el dilluns dematí.

En Joan Sunyer comunica que es troba molt bé de la intervenció quirúrgica a la qual es va 
sotmetre, que se’n torna a Cuba i tornarà el proper mes de juny.

En Joan Bauçà diu que està ajudant als companys sacerdots de les comunitats de Petra, 
Algaida, Montuïri i sobretot a Pina.

En Jaume Sancho ens va explicar, referint-se a la revista Modèlics i modelicons que s’ha-
via desistit de la publicació d’un llibre sobre els seus continguts i que el proper número 50 
recollirà un resum de les diferents seccions que al llarg d’aquests anys s’hi han publicat. 
S’està treballant per part de l’equip de redacció per tal que pugui sortir el número 50 en 
el proper mes de maig. També va explicar que els anomenats “Amics del Seminari” poc 
a poc es van integrant en la direcció de la revista, fet que propiciarà la seva continuïtat.

En Tomeu Tauler, que ha passat per una operació complicada, va manifestar un estat 
d’ànim extraordinari i una predisposició a lluitar per a la seva total recuperació.

A les 13:15 anàrem al menjador i donàrem bon compte de les viandes que ens havien 
preparat, un arròs brut i uns saborosos escaldums, tot regat amb un bon vi i uns dolços de 
Nadal.

Al final del dinar encara va intervenir en Tomeu Català i ens explicà la gènesi del seu 
llibre, presentat recentment al Gran Hotel de Ciutat, “I si decidesc viure?” Digué que li 
demanaven que escrigués un llibre sobre la seva experiència en el “Projecte Home”, que 
ell no ho tenia clar, però es decidí i n’està molt content. Va agrair l’ajuda molt valuosa 
d’en Tomeu Tauler en la correcció ortogràfica i estructural del llibre.

Tots els vàrem poder adquirir i que en Tomeu ens el dedicàs. Tot el que es recollirà de la 
venda del llibre es destinarà al Projecte Home. 

En Miquel Bestard, de part de la seva filla que havia aprovat les oposicions de Tecnologia, 
ens convidà a cava. Tots, a més de donar l’enhorabona a la filla d’en Miquel, brindàrem 
pel Nadal i any Nou. 

Deixàrem el Santuari, contents d’haver-nos trobat un cop més i haver atiar el foc que va 
néixer en els anys de seminari, i que encara, passats molts anys, es revifa a les trobades de 
juny i desembre de cada any i que mai no hem romput.

Molts d’anys, pau, salut, benestar.

              Bestard                         Umbert                  Parets                    Salom               Gual             Orpí

         Català                Moll                                 Bennasar           Mateu              Amengual               Tauler
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  CRÒNICA 
 DELS AMICS DEL SEMINARI

Pere J. Amengual Bestard

Revival.
Després  de la constitució de la junta directiva dels Amics el passat 20 de setembre, 
l’Associació no és que comenci a caminar, perquè ja caminava abans, sinó que sembla 
que ara corre. Agafant el testimoni de Biel Vilanova 
a l’ermita de Sant Miquel el mes d’agost, en què 
ens deixà encisats baix dels estels de Campanet 
interpretant les cançons de quan era més jovenet, 
cançons de molt bona qualitat -música i lletra– i 
valor històric que l’enquadren dins el moviment de la 
Nova Cançó dels anys seixanta / setanta, ara un grup 
dels Amics ha engegat la iniciativa de recobrar les 
cançons que cantàvem en el Seminari fora de l’àmbit 
religiós, la música que sonà a les fiestas en el aire, 
actes literari-musicals, acampades. Cil Buele, Joan 
Brunet, Josep Portell, Josep Ll. García Mallada, entre 
altres, estan mans a la feina per a l’estiu que ve oferir-
nos una revifalla d’aquelles cançons i d’aquell temps 
en el mateix escenari de l’ermita de Sant Miquel de 
Campanet. Auguram un gran éxit convençuts que 
no bastarà cantar una vegada. Hi haurà d’haver més 
edicions.

Dinar de Nadal.
Fórem una cinquantena d’amics els qui ens reunírem a Ca’l Padrí Toni, a Maria de la Salut, 
per celebrar Nadal i l’any nou. Va ser el menú d’un arrosset, bo i espiciós, de primer plat, 
que continuà amb un segon a triar: xotet rostit, bacallà o sípia torrada. Bon vi i xampany, 
i un cardenal esquitat de Tres Caires per si volíem endolcir encara més l’inici del nou any. 
Havent dinat, en Macià projectà a la pantalla una selecció de fotografies de l’arxiu, que 
conservava Miquel Perales, al cel sia, del nostre temps al Seminari, arreplegades feliçment 
pels amics Joan Brunet i Joan Martorell. Un treball encomiable haver recuperat aquestes 
fotos ja antigues. A més d'altres intervencions, Joan Escanelles ens comunicà el seu amor 
per la cultura nostrada recordant-nos, amb sàvies paraules, com es conrà escriure i parlar 
en mallorquí en el Seminari del nostre temps. Tengué el detall de recordar Don Francesc 
de Borja i Moll i aquells que en deien de la Ceba, dels exàmens de català a l’Obra Cultural, 
i del viatge amb què ens premiaren als qui havíem aconseguit l’excel·lent. Gràcies, Joan. 

Llavors Tomeu Ripoll ens donà el to i tots a cor cantàrem l’himne de Nadal, Adeste 
fideles. Com a preludi del revival que se prepara, en Joan Brunet ens cantà Holy Night, 
acompanyat de Pep Portell; García Mallada ens va engrescar amb la seva "Cubana", 
al teclat i En Paco Díez s'estrenà oferint-nos la seva interpretació de “Margarita”. Val 
a dir que la presentació de l'acte va córrer a càrrec de Cil Buele i que Joan Barceló, el 
president, tingué sentides paraules d’agraïment expressant-nos els millors desitjos per 
l’any que acaba d’entrar, l’any que celebrarem la vuitena Diada, a la qual ens convidà a 
participar, dia quatre de maig a Sant Joan.

Senderisme.
En Cil comunicà als presents al dinar de Ca’l Padrí Toni que s’ha constituït un esquadró 
d’amics que els dimarts surten a caminar per la muntanya. Cil, Joan Brunet, Pep Portell, 
Biel Vilanova, Pere Reynès vos animen a caminar. La inscripció és gratuïta, les cames les 
posa cada u.

La Diada.
La preparam des de lluny en el temps perquè volem que surti tan sonada o més que les 
altres. Ja hem establert contactes amb l’Ajuntament de Sant Joan i amb Toni Riutort, el 
mossèn de la contrada, de la mà de Joan Barceló, que en serà l’amfitrió.

Vos avanç una mica el programa: La diada de Sant Joan estarà dedicada al Pare Ginard, el 
qui arreplegà cinquanta mil gloses; l’amic montuirer i professor de la UIb, Joan Miralles, 
ens farà la conferència sobre el tema; la Schola prepara noves interpretacions; presentarem 
el número cinquanta de Modèlics i modelicons; el dinar serà a Ca’n Tronca. I més coses, 
que  vos anirem comunicant. L’amic el bisbe Sebastià ens ha confirmat que estarà amb 
nosaltres.
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  NOVA TROBADA FRATERNAL DELS 
SECULARITZATS MALLORQUINS AMB 

EL BISBE SEBASTIÀ TALTAVULL 

       Domingo Mateu Conti

A l’anterior reunió a què fórem convocats el 22 d’abril de 2017, el bisbe Taltavull va pro-
posar de donar continuïtat a aquestes trobades per dedicar-les a aprofundir la recerca 
d’objectius i projectes i a relligar innovadores tasques de col·laboració en la difusió i 
vivència del missatge evangèlic. (1)

Amb la intenció d’aprofundir la recerca dels objectius esmentats, don Sebastià ens con-
vidà a trobar-nos  de bell nou el dia 15 del passat mes de setembre en el mateix Col·legi 
de Sant Rafel de les Germanes de la Caritat de Palma. De la primera reunió, el bisbe 
guarda amb cura i detall el resum del que li exposàrem per donar-nos a conèixer cadascun 
al·ludint a l’essencial de les tasques exercides en l’etapa ministerial i els motius que ens 
portaren a emprendre diferents opcions de vida. (2)

Al llarg d’unes hores d’amable i distesa conversa en aquesta segona trobada, volgué 
manifestar-nos don Sebastià la complaent impressió i l’alt gruix de franquesa i valor 
que li causà escoltar cadascú de nosaltres que, amb tota llibertat, va expressar la visió 
personal d’allò que havia viscut. Una relats personals plens d’emoció tot descrivint el 

Carnet de Soci.
Una representació dels amics acudírem el catorze de 
novembre al Palau per lliurar el carnet de soci dels Amics 
del Seminari al bisbe Sebastià, el qual ens rebé i ens ho agraí. 
L’esperam a la Diada.

Curts: 
El 18 de desembre fou presentat al Caixa Fòrum el llibre de Tomeu Català I si decidesc 
viure?

Pere Orpí ha estat guardonat amb el premi Aina Moll i Marquès en els premis 31 de 
desembre, que cada any atorga l’Obra cultural balear, per la seva aportació a la cultura i 
llengua catalana i per la seva obra de creació i d’investigació.

Ens deixaren Jaume Conti, de Bunyola, i Llorenç Bover, de Biniali. Descansin en pau.

Viatge a Roma.
De vint-i-cinc a vint-i-nou de novembre un grupet dels Amics, als quals s’hi afegí altra 
gent amable i d’agradable conviure, volàrem a la Ciutat eterna guiats de Tomeu Ripoll, 
primer responsable que tot sortís bé, veiéssim moltes coses, a poc a poc, i ens ho passàssim 
beníssim. El viatge es mereix per si mateix un escrit més llarg, que aquí no hi ha espai ni 
temps, però per a dia vint-i-set de gener els peregrins tenim paraula donada de pujar al puig 
de Santa Magdalena per celebrar el viatge amb una torrada i projecció de fotografies. En 
Joan Toledo du les messions i en Macià prepara les fotos.

 Vos agradà la felicitació de Nadal? Idò això, i un viatget de tant en tant, si 
l’economia del jubilat ho permet, per aconseguir que la salut no defalleixi. Molts d’anys de 
pau, serenor, il·lusió...
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perquè de les opcions preses. El va 
commoure especialment el desig 
sincer expressat per un dels secula-
ritzats: Fa temps que esperava una 
abraçada de la diòcesi i que el bis-
be em miràs al ulls.  En el recomp-
te dels fets, hi descobrí una gran 
profusió d’espontaneïtat i de sin-
ceritat i un to entranyable de refle-
xió. Això, digué, és un màxim valor 
i un enriquiment per l’Església. I 
afegí: quan parl del Presbiteri, vol-
tros hi sou presents.

En concordança amb el que expres-
sa el papa Francesc en una carta tra-
mesa al bisbe per comentar expres-
sament l’encertada línia d’encontre 
amb el col·lectiu de dispensats del 
ministeri, don Sebastià manifestà el 
seu compromís personal de mante-
nir-se sempre dins el marc de l’aco-
llida, del diàleg, d’ajudar a sentir-se bé dins l’Església. Precisà encara el més ferm desig 
que no es tornin a donar en l’Església les lamentables actituds de rebuig i reprovació vers 
els  qui han optat per deixar el ministeri: Mai hauríem de tornar a fer dins l’Església, va 
dir, allò que es va fer amb els secularitzats.

En un noble gest de fraternal proximitat, el bisbe volgué ponderar l’experiència dolorosa, a 
vegades dramàtica, viscuda a l’hora de prendre l’arriscada decisió de canvi radical de vida 
personal, familiar i d’un entorn social que va menystenir a qui abans era altament valorat. 
Creix la soledat del secularitzat en la manca d’acompanyament tant en el moment de pren-
dre la decisió com després. El control social el desencaixa; per ell significa un drama humà 
entrar en el món del treball temptejant noves professions. El món de la dona, de la família, 
dels fills el situa en una cruïlla de nous reptes, de nous  plantejaments vitals. Malgrat les 
evidents dificultats que s’interposen, quan assumeix el nou estat amb normalitat, creix 
la satisfacció d’haver superat la dolorosa experiència, es mantén ferm i content de poder 
comptar sempre  amb l’amorosa presència de la dona i dels fills.

Constata don Sebastià que, entre els secularitzats, es donen diferents experiències en la vi-
vència de la fe i situacions diverses en la col·laboració a les tasques  de la Comunitat Cris-
tiana. Descobreix en alguns d’ells el desig d’actuació, de participació en accions pastorals 
per exercir una certa responsabilitat dins l’Església.

Planteja una qüestió 
que considera determi-
nant. Com a individus, 
com a família, com 
a col·lectiu, hauríem 
de pensar molt quina 
missió tenim, què po-
dem fer? Cal fer algu-
na cosa junts, que ens 
cohesioni: una pregà-
ria, una trobada  d’in-
tensitat cristiana...

Assenyala com a opcions pròpies del col·lectiu, la d’evangelitzar des del compromís de 
ser present en els afers de la societat, la de plantejar interrogants en els aspectes que la 
gent ha de tenir en compte en l’àmbit del món laïcal, polític, econòmic, cultural, educatiu 
i social.

 Es pregunta el bisbe: què tenim en comú? Així respon: som germans en l’Església de 
trobada, de presència, d’escolta. Cerquem camins! 

Guillem Ramis afegeix: Ens trobam en un moment crític, però esperançador perquè  nai-
xeran coses noves. On serà l’Església d’aquí a vint anys? Cal una renovació que vagi al 
fons,  a l’essencial i sembla que aquesta no pot venir de la clerecia.

La trobada va acabar tot compartint un exquisit àpat, el cost del qual va ser generosament 
satisfet per don Sebastià i servit, amb l’afectuosa amabilitat de sempre, per les Germanes 
de la Caritat del Convent de  Sant Rafel.

(1) Modèlics i modelicons, núm. 44, pàg. 84. Amical trobada dels secularitzats 
mallorquins amb el bisbe Sebastià  Taltavull, administrador apostòlic de la diòcesi 
de Mallorca.

(2) Modèlics i modelicons, núm. 44, pàg. 84. Ibidem.
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ENS HA DEIXAT JAUME CONTI,  
L’ENTRANYABLE AMIC

Exdirector del Col·legi Pius XII. Fundador i director 
de la Coral Polifònica de Bunyola

Vine dolça mort,
vine bell repòs,
dona’m la pau que deslliura,
puig que soc las de viure...
Clou els meus ulls.
Ben tost vine,
vine dolç repòs.

Després de més de cinquanta anys d’invocar, tot dirigint l’ex-
quisida interpretació d’aquest cant de J. S. Bach per la Coral Polifònica de Bunyola, el 
dimarts, dia 6 de novembre de 2018, a la matinada, fou concedit a Jaume Conti  aquest 
envejable desig que tots nosaltres agrairíem que ens fos donat quan arribi l’hora: a casa, en-
voltat dels seus, Jaume Conti rebia plàcidament la germana mort. La nit abans encara havia 
tocat l’orgue i dirigit el Cant dels esclaus jueus , de Nabucco, en el funeral d’un  benvolgut 
veí bunyolí, l’amo en Rafel de l’Alqueria d’Avall. Poques hores més tard, li arribava de 
manera sobtada el bell repòs de la dolça mort.

Jaume Conti, al llarg de més de 
cinquanta anys, ha  fet servir el seu 
cabalós bagatge musical per for-
mar, preparar i dirigir la prestigiosa 
Coral Polifònica de Bunyola, que, 
des de l’inici, ha estat capdavantera 
en el panorama musical de les Illes 
Balears, bàsicament per la promo-
ció i foment del cant popular tradi-
cional, de la polifonia sacra i de la 
difusió de les grans obres polifòni-
ques de valor universal. És mèrit de 
Jaume Conti el fet cabdal d’haver sabut transmetre als components de la Coral el senti-
ment, l’entusiasme i la passió per bastir la polifonia d’aquests tres grans pilars sobre els 
quals s’ha anat configurant l’extens i selecte repertori de la Coral Polifònica bunyolina: 
l’amor a l’agre de les terres de parla catalana, el fervor religiós en la interpretació de les 
obres sacres i l’ajust i excel·lent interpretació amb què els cantaires han donat a conèixer 
les millors obres de la polifonia universal.

Cal destacar el fet insòlit  que, des de l’inici, i tot al llarg de més de mig segle, Jaume Conti, 
de manera continuada i permanent, ha estat l’únic director de la Coral Polifònica de Bu-
nyola, fins que, ara fa devers un any, el deteriorament de la seva salut el va obligar a deixar 
gradualment la direcció de la Coral i traspassar-la a les joves mans, hàbils i competents, de 
l’actual directora, Aina Verdera Mateu.

Un sonor plugim d’alades  harmonies ha ruixat tothora el geni artístic que  Jaume Conti va 
heretar de la dèria creadora del padrí italià i, en el fecund gresol del seu afany, ha aconse-

guit destil·lar, tot al llarg de la seva vida, el preuat or de les exquisides veus que han fet 
de la Coral Polifònica de Bunyola el seu gran somni.

Quant a l‘extensa i intensa dedicació a la docència, Jaume Conti va esmerçar generosament 
els anys més fèrtils de la seva 
vida professional en la compro-
mesa responsabilitat d’exercir el 
càrrec de director i expert edu-
cador del Col·legi Pius XII de 
Palma. És molt nombrós avui 
el col·lectiu d’antics alumnes 
que manifesten reconeixement 
i gratitud per l’excel·lent tasca 
educadora de Jaume Conti, com 
a mestre i com a director del 
Col·legi Pius XII. El convincent 
i savi quefer docent de Jaume 
Conti contagià a molts d’ells 
l’amor i la disponibilitat a completar l’aprenentatge amb estudis universitaris de gran vo-
lada que els ha permès d’excel·lir en els camps de la docència o de la investigació. Els ha 
marcat igualment la forta empremta que els deixà Jaume Conti en l’afany d’inculcar-los 
la valoració i l’amor de la música clàssica. Fou igualment reconeguda institucionalment 
la primerenca i progressiva introducció de la normalització de la llengua catalana en la 
docència del professorat i en l’aprenentatge de l’alumnat de Pius XII. 

Finalment, en relació als càrrecs públics exercits per Jaume Conti, els bunyolins hem 
pogut valorar la destacada dedicació a la política que va desplegar quan fou designat per 
majoria absoluta batle de Bunyola el 1979, en les primeres eleccions democràtiques des-
prés de la dictadura, i el 1983 quan tornà a guanyar la batllia amb majoria simple.

Sens dubte, a partir d’ara, trobarem a faltar el seu somriure i guardarem per sempre més, 
en el racó preferent de la nostra memòria, el record de la seva bondadosa presència i del 
seu savi quefer musical i professional, que ens servirà de model, d’exemple i de coratjós 
estímul.

                                     Domingo Mateu Conti
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Uns RECORDS 
interessants

MEMÒRIES 
(1918-2015)1

Mn. Pere Xamena i Fiol
Jaume Sancho Gili

La primera vegada que vaig tenir 
noves de l’existència d’aquest recull de 
RECORDS – així el titulava ell – de Mn. 
Pere Xamena va ser a començaments de 
l’any 2007, quan en Bartomeu Tauler va fer 
una entrevista a D. Pere per al nº 13 de la 
nostra revista MODÈLICS i modelicons del 
gener d’aquell any.

Conta en Bartomeu Tauler que, per tal 
de poder ampliar les respostes que donava, 

Don Pere li va suggerir que utilitzàs un recull de records que tenia manuscrits de manera 
molt provisional sobre algunes vivències de la seva ja llarga trajectòria entre Felanitx i el 
Seminari. Així ho va fer i així m’ho va comunicar a mi, 

Li vaig demanar si em podia passar aquell recull que jo intuïa ja, encara que fos 
només per les referències que me’n donava, que era un document que ens calia guardar i 
evitar que es perdés, ja que semblava que l’autor no tenia ben decidit si publicar-lo o no. 
Així ho va fer i, després de la primera lectura, ja vaig pensar que aquell recull s’havia de 
publicar per tal que no es perdés definitivament. Finalment això ha estat ara possible.

Aquests RECORDS de D. Pere ell els té estructurats com un “continuum” de 48 
números, com si fossin un recull de vivències sense cap estructura més allà que una certa 
continuïtat temporal en alguns casos no massa definida. 

Una vegada revisat i corregit els seu contingut per mitjà d’un treball molt acurat de 
Bartomeu Tauler, i posat en condicions d’editar-lo correctament, sembla que es podria dir 
que tot aquell recull està estructurat entorn a cinc parts o nuclis cronològics successius: 
Infància i arrels felanitxeres, En el Seminari com alumne, Un curt parèntesi a Llombarts, 
En el Seminari com a superior i professor, i Retorn definitiu a Felanitx per romandre-hi ja 
tota la vida.

Aquest recull és una obra totalment distinta de totes les altres de Mn. Xamena: és 
l’única de caràcter no científic on el subjecte i l’objecte de tot l’escrit és el mateix autor 
i el conjunt de les seves vivències, que ell s’abelleix de contar de manera alhora simple i 
summament interessant fins al punt de fer-se difícil deixar la seva lectura una vegada que 
s’ha encetat aquell escrit, perquè sempre aconsegueix contar els fets amb un llenguatge tan 
familiar, tan fresc i casolà, com si ens trobàssim parlant asseguts vora la foganya.

Us recoman aquest llibre que jo ja estim com a part del patrimoni de tots nosaltres.

1 Xamena i Fiol, Pere.  Memòries (1918-2015).  Lleonard Muntaner, editor, Palma 2018. 138 pàgs.

Presentació del llibre Versos per cantar de Pere Orpí

Dia 13 de desembre, a les 20:15, es va presentar a la Basílica de Sant Francesc de Ciutat 
el llibre de Pere Orpí Versos per cantar. Ocupaven la taula de presentació: el Sr. Bisbe 
Mons Sebastià Taltavull, el P. Jaume Puigserver provincial dels franciscans de la Tor, el 
P. Francesc Batle TOR superior de la comunitat de Ciutat, Mn. Pere Orpí, autor del llibre 
i Sebastià Salom, que li va ajudar en la preparació i edició del llibre.

Després d’un breu parlament de cada un d’ells sobre el contingut del llibre i sobre la im-
portància i la necessitat de la utilització de la nostra llengua en la litúrgia i en les festes 
populars, el Coro d’Adults del Col·legi de Sant Francesc va interpretar 10 peces de les 
que figuren en el llibre.

El llibre és un tom de 503 pàgines, que conté 178 poemes de Pere Orpí, la major part dels 
quals han estat musicats per autors mallorquins, altres han estat adaptacions de càntics 
vinguts de fora traduïts a la nostra llengua. Els poemes que ja han estat publicats anterior-
ment amb les seves respectives composicions musicals es publiquen ara sense la música, 
però es dona la referència del lloc on es varen publicar. Hi ha l’Apèndix I, titulat Versos 
sense música, que són poemes que encara no han estat musicats, com ara himnes de la 
pregària litúrgica de laudes i vespres. Hi ha l’Apèndix II amb els poemes les partitures 
musicals dels quals són inèdites o estan esgotades.

Obrin el llibre tres presentacions, una a càrrec del bisbe Sebastià Taltavull, de Sebastià 
Salom i de Llorenç Tous, i un Preludi de Pere Orpí. I tanquen el llibre uns índexs com-
pletíssims (per ordre alfabètic i per autors musicals). Acompanyen la publicació tres CD 
amb 77 gravacions musicals: 55 són de cants religiosos i 22 de cants populars.

Sebastià Salom



86

49

49

49

49

87

LLIBRES: Els “Modèlics” no amollen…
Continuen publicant llibres

Joan Bauzà i Bauzà
124 CURIOSITATS 
DE LA SEU DE MALLORCA 1

En Joan comença la Introducció a aquest llibre dient que “El 
títol podia haver estat “punts”, “flaixos”, “espires” o altres, 
finalment ha estat “curiositats”. El nombre de la sèrie hauria 
pogut ser “101”, “166”, “68” o d’altres, finalment ha estat 
“124”. L’índex hauria pogut ser temàtic i haver distribuït 
les parts en “arquitectura”, “història”, “rituals”, finalment 
ha resultat gairebé caòtic perquè ha seguit l’ordre de la 
redacció que no fou altre que el de l’ocurrència. Aquests 

textos haurien pogut ser redactats els mesos d’hivern, més propicis al tractament acadèmic, 
però han estat redactats a l’estiu, estació que resulta propícia a la redacció de textos més 
informals, atès que la temperatura alta és més donada a un divertimento de l’ànim que 
a tesis de l’enteniment”. Amb la qual cosa sembla voler justificar aquest caràcter final 
d’aquest llibre seu com si fos una mancança o un tret que calia disculpar... quan més tost 
és el contrari: aquest caràcter “erràtic” el fa tan mengívol que quan comences a llegir-lo 
ja no et pots aturar perquè cada “càpsula” és totalment diferent de l’anterior i són textos 
i imatges tan curtets que mai et donen temps a cansar-te’n. Cada capitolí consta de dues 
pàgines, la primera amb una foto o un gràfic de localització dins la Seu de la “curiositat”  
que vol comentar i tot seguit un text curt (mai superior a 240 paraules) per donar-ne una 
breu però substanciosa narració o descripció del tema. Sempre, al final, et quedes amb 
ganes de saber-ne més.

És molt curiós (però també molt encertat) el que posa el llibre a la seva contracoberta:
“Si de la Seu vols saber...
	Qui és que hi té el cor enterrat
	La capella que es cremà
	Quins emperadors l’han visitada
	La contribució a les obres de la peixatera Simona
	Quins reis de Mallorca hi tenen sepultura, i quins no
	La ubicació de les cadires amb frontisses
	Què hi havia i no hi és, i què hi és i no hi era
	...

Aquest llibre és el teu !”
Amb aquestes mateixes paraules jo el vos recoman.

J. Sancho

1 Bauzà i Bauzà, Joan.  124 curiositats de la Seu de Mallorca.  Col. Campins-Gaudí, nº 7.  
Publicacions Catedral de Mallorca. Serveis Gràfics Eugeni, Palma de Mallorca, 2018.  Pàgs. 258.

... I un altre que els publica de dos en dos !
Sebastià Salom Mas
ALGUNES ANÈCDOTES CURIOSES
DE LA MEVA VIDA 2

És un llibret curt, massa curt (unes 70 pàgines) i és una llàstima 
perquè, per poc que en Sebastià hagués volgut ampliar el 
contingut d’aquest aplec així com ell sap fer-ho quan s’ho 
proposa, hagués pogut esdevenir una mena de memòries on, 
demés de la pura anècdota, hi cabia també un bon conjunt de 
reflexions que segur que ell va fer en el seu moment i en aquelles 

circumstàncies que descriu. Jo no desistesc de demanar-li que tan prest com es jubili, per 
l’Agost d’aquest any, i ara que encara la salut l’acompanya, ampliï aquest recull –que 
ben bé podria servir-li de guió per unes memòries més completes– on, junt amb els fets 
anecdòtics que esmenta, hi adjunti les seves reflexions que tals fets varen provocar dins 
ell i que, finalment, l’han fet com és i pensar com pensa.

Jo, això us ho assegur, no ho deixaré de mans. En Sebastià té molt per contar i nosaltres 
molt que aprendre d’ell i de la seva vida. Jo almanco, sempre hi he après. 

L’HOME-FET-DÉU 3

Jesús de Nazaret, vist des d’una altra perspectiva

És una reflexió teològica molt personal sobre la persona de 
Jesús.
En Sebastià la presenta així: “Així com l’estiu passat vaig 
escriure “Algunes anècdotes personals”, recopilant records de 
la meva vida per a les persones que em coneixen, he pensat que 
també podria posar per escrit una curolla que obsessivament no 
deixa de donar-me voltes per dins el cap”.  Aquesta “curolla”, 
com ell l’anomena, és un llarg procés de reflexió que l’ha ocupat 
i preocupat durant bona part de la seva vida.  Aquest procés es 

va encetar ja en els seus primers anys a Burundi i ell l’ha anat madurant durant molts 
d’anys i enllaçant-lo amb l’anàlisi del canvi de paradigma en el món europeu actual 
comparat amb el món “primitiu” de Burundi.  D’aquest anàlisi sorgeix aquesta hipòtesi 
teològica de la figura de Déu, tal com l’ensenyà Jesús, i del JESÚS que sorgeix de la 
figura del Déu que ell va ensenyar i que es trobava ja a les arrels d’aquell primer anunci 
o primer “kerigma” anunciat per Pere en el seu primer discurs (Fets dels Apòstols, 2, 24): 
“Aquell Jesús de Nazaret que vosaltres vàreu matar, Déu l’ha ressuscitat”.
A partir d’aquest anunci primigeni, en Sebastià va teixint la seva proposta teològica que 
ell resumiria d’aquesta manera:  “Jesús, L’HOME-FET-DÉU”. Una reflexió que enganxa.

J. Sancho

2 Salom Mas, Sebastià.  Algunes anècdotes curioses de la meva vida.  Puigserver  A. Gràfiques. Campos 2017.
3  Salom Mas, Sebastià.  L’HOME-FET-DÉU.  Puigserver A. Gràfiques. Campos 2018. Pàgs. 64.
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Contant coverbos
des de Felanitx

Mirau. En Jaume Sancho i ara també en Pere Amengual em demanen col·laboracions per 
a la revista. Les dues que vaig fer, jo ja trobava que eren com una mosca dins un plat de 
llet, comparades amb els temes tractats per les persones preparades que hi col·laboren. 
Que si pastoral, que si teologies vàries, missions, moral, etc. A base de donar-me mata-
dura i amb un cert humor vaig preparar una grapada d’anècdotes eclesiàstiques, totes de 
bon de veres, per mirar si podien passar pel portell. Al cap d’una temporada, rellegint-les 
vaig trobar que no eren gens adequades per a la revista i que eren com una escopetada 
dins un galliner. Però tant m’han insistit que he donat una còpia a n’Amengual per veure 
com anava i m’ha dit que molt bé, i aquí teniu unes quantes anècdotes totes elles de dins 
el nostre àmbit. Per tant, ja sabeu qui són els culpables: en Jaume i en Pere. Mentrestant 
deman perdó a tots.

Temps endarrere no tots els capellans havien fet la carrera eclesiàstica completa 
estudiant totes les assignatures degudament. Eren capellans una mica més senzills 
i que la gent anomenava de carrera curta. Tampoc tots els capellans eren vicaris de 

la parròquia, però, sí, cuidaven d’organitzar-la i procuraven dins les seves possibilitats de 
fer-la marxar. Un d’aquests capellans fou el capellà Costella (ja veis que és el malnom) que 
se’n cuidava de fer que les processons marxassin a bon ritme. Encara un servidor ha sentit 
a dir a un moment quan uns queden una mica embambats: Venga al·lots caminau, com deia 
es capellà Costella. Idò a Felanitx, la Andalucia de Mallorca, vingueren uns primers immi-
grants. A les processons de Setmana Santa en què surt la Dolorosa i la Sang, un d’aquells 
immigrants, recordant la seva terra i els seus costums, inspirat per aquelles imatges, s’ar-
rencà amb una saeta. Els participants de la processó en sentir aquella veu esqueixada que 
se clavava com un escarràs, s’aturaren. Es capellà Costella replicà immediatament: Al·lots 
caminau. Mem si ara per una sardana mos aturaríem!

El mateix capellà encarregat com dèiem de les processons, havia comprat una 
quantitat considerable de tulipes, que havien posat dretes dins el Roser, on tenien 
la Casa Santa, arrebatades a la paret de manera que unes aguantaven les altres. En 

un moment donat se sentí una trencadissa de vidres que feia pressentir la destrucció total 
de la compra. Aquell capellà desfermà el seu vocabulari amb vatues i altres interjeccions 
pròpies d’un carreter amb bístia renega. Immediatament increpat pels altres capellans:    

-Conteniu-vos, no veis que Nostramo està patent? 
-Queeeè Nostramo, Nostramo, 80 duros que han costat!

Com ja hem dit abans, no tots els capellans eren vicaris de la Parròquia. Uns eren 
beneficiats i altres eren capellans de ca seva, sobretot els rics. Un servidor encara 
ha vist el capellà d’es Rossells que només s’acostava a dir missa a la Parròquia el 

diumenge de l’Àngel en què tota la Comunitat Parroquial pujava a Sant Salvador. També 

Bartomeu Rosselló
(*)

de casa rica era el capellà de can Sart, Miquel Caldentey Tallades. Tant un com l’altre no 
estaven subjectes a les ordres del rector Móra. Caldentey, per la seva part, era més parti-
dari de l’acció social que de les funcions religioses que organitzava en Móra. Seva és la 
iniciativa de la Caixa Rural creada a Felanitx i la fundació del Celler Cooperatiu, dues co-
ses necessàries per revitalitzar l’agricultura felanitxera després dels atacs de la fil·loxera.

El Rector Móra, enrevoltat de capellans desenfeinats, tenia ganes de dur-los a retxa i or-
ganitzava unes trobades els dimecres horabaixa per tenir-los una mica controlats. Lògica-
ment en Sart no hi anava. Tenia altres feines. Un diumenge després de l’Ofici, mentre es 
desvestien de pluvials i dalmàtiques, el Rector es girà cap a Caldentey i li enflocà: 

-Caldentey, no vàreu venir an es dimecres sacerdotal.

Caldentey ni es girà per escoltar-lo i molt manco per contestar. El diumenge següent el 
rector insisteix amb lo del dimecres sacerdotal, i en Caldentey res. Però el tercer diumen-
ge dins la sagristia, mentre casulles, estoles i camis anaven quedant damunt les calaixe-
res, el Rector insistí amb el dimecres sacerdotal. El capellà Sart se gira i li diu:

-Me vols besar es c... Móra?

No el tornà molestar.

Un altre de carrera curta. Es Capellà Pere. Jugador fins a sa rel, passava les nits 
amb els seus amigots asseguts amb les cartes a les mans. De matinada anava pel 
món dient: avui ja he tocat es cul a dues... ensaïmades. La seva vida era per tant 
una mica distorsionada respecte als altres capellans fins que un dia rep del Palau 

una citació del Bisbe.
-El Bisbe m’envia a demanar. No sé que deu voler.
-I ara què fareu?
-Demà passat amb s’exclusiva hi aniré.

El sendemà passat partia cap al Palau i el Bisbe li donava un daltabaix fent-li notar que 
era un mal exemple tant pel Reverend Comú de Preveres com per a la ciutadania tota. De 
tornada, com podeu pensar, tots els seus companys de nit, l’esperaven al camió.

-I què vos ha dit el Bisbe?
-Reees, que som es dos d’oro (desdoro) dels capellans de Felanitx.

El mateix capellà Pere, a vegades deia la missa primera, per tant no feia falta col-
gar-se abans d’anar a revestir. De la taula de joc anava directament a l’altar. Però 
la son és la son. En temps preconciliar, els capellans deien la missa d’esquena 
al poble i en llatí. Només donaven una volta sencera damunt ells mateixos per 

dir allò de Orate fratres... i també es giraven cap als fidels per dir: Dominus vobiscum. 
Adormit com estava i pensant que encara jugava a cartes, enflocà: Oros són trumfos!

Continuarà ...

M’ho han contat: Toni Obrador, Jaume Oliver, Miquel Vadell, Pep Lluís Munar, 
Rafel Estelrich, Joan Antich, Macià Barceló, Francesc Riera i altres.

(*)
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Opinions
Les propietats de l’Església

Darrerament la premsa ha tret a col·lació alguns bens immobles que l’Església Catòlica va 
immatricular com a bens propis, com si hagués estat una usurpació als seus legítims pro-
pietaris, com per exemple la Mesquita de Córdoba, i a Mallorca el Convent de les monges 
tancades de Sant Jeroni i les muralles de Sant Salvador d’Artà.

No parlaré del patrimoni que l’Església catòlica té en el Vaticà, ni dels grans edificis em-
blemàtics com les catedrals, o els monestirs, o els museus, o les biblioteques. Parlaré de 
les propietats que l’Església té en els nostres pobles petits, tant si no estan inscrites en el 
registre de propietat com si hi estan en nom de la parròquia o del bisbat. Després de les 
meves reflexions cadascú pel seu compte podrà extrapolar el tema al nivell que ell vulgui. 

¿Qui és el propietari dels temples parroquials, de les rectories i dels santuaris? ¿De qui 
són les obres d’art (escultures, pintures, orfebreria, vestimenta litúrgica...) que es guarden 
en els temples i a les sagristies? ¿És la comunitat parroquial, vull dir només els batiats, 
la propietària de tots aquests bens? ¿O el propietari és el bisbat? ¿O el propietari és tot el 
poble, com a hereu d’un patrimoni adquirit pels seus avantpassats, quan tota la població 
era catòlica? Quan els catòlics van tornant pocs i ja no necessiten tots els seus edificis, ni 
poden fer-se càrrec de la seva conservació, ¿no seria lògic que els ajuntaments fossin els 
propietaris dels bens públics que varen ser construïts i adquirits pels avantpassats dels seus 
súbdits actuals? I després els ajuntaments podrien establir uns convenis d’utilització amb 
les institucions o que hi tinguessin uns drets adquirits per tradició o que projectassin fer-hi 
unes activitats d’interès públic, o religiós, o social, o cultural.

Però vet aquí un dilema. Pensem en l’hipotètic cas que d’aquí a cent anys un municipi o 
una demarcació parroquial estigués habitada i governada per una majoria laïcista o per-
tanyent a una altra religió, i que la comunitat catòlica s’hagués convertit en una minoria, 
¿podria en aquest cas l’ajuntament de torn convertir el temple catòlic en un temple budista, 
en una sinagoga, en una mesquita, en un temple polivalent, en un museu, o en una sala de 
concerts?

¿No va passar ja això durant la nostra història? ¿Molts dels actuals temples catòlics no ocu-
pen el lloc de les anteriors mesquites, i les anteriors mesquites el lloc dels anteriors temples 
bizantins, i així retrocedint successivament?

Els primers grups de cristians, que són l’origen de les Esglésies cristianes actuals (catòli-
ca, ortodoxa, protestant...), varen començar essent una petita secta marginal i perseguida. 
Després, durant els seus dos mil anys d’història les Esglésies han anat alternant èpoques de 
grandesa i de poder amb altres èpoques d’irrellevància i de desprestigi. ¿No comença a ser 
aquest el cas de l’Església catòlica en el nostre país? Perdre el seu patrimoni material (total 
o parcial) ¿no ajudaria tal vegada l’Església a ressorgir de les seves cendres com l’au fènix, 
per a poder-se ocupar a temps complet a conservar i revalorar el seu patrimoni espiritual, 
que és en definitiva la seva missió? ¿No va succeir ja una cosa així en el segle XIX amb la 
pèrdua d’una gran part dels Estats Pontificis a Itàlia i de les desamortitzacions a Espanya? 
¿L’Església en va sortir malparada o purificada? 

Sebastià Salom Mas

ESTIC LLEGINT ... tira-tira

He escrit “ESTIC LLEGINT... tira-tira”  per dos motius:

El primer és que, quan es tracta de poesia, m’ho prenc 
sempre amb bones des que, quan estudiava tercer de 
Filosofia, em vaig pegar una embafada molt seriosa 
llegint sense mesura ni temperància –com si no hi hagués 
un demà– tot el que en aquells moments vaig poder trobar 
de Rabindranath Tagore, de Juan Ramón Jiménez, de 
Sant Joan de la Creu... Des d’aleshores la poesia em fa 
una mica de por i me la dosific a cullerades per no repetir 
males experiències. No em deix entusiasmar.

El segon motiu és que amb la poesia d’en Tomeu he après a anar-hi sempre amb moltes 
precaucions: com que d’entrada no et sembla mai que aquell llenguatge seu tan sobri 
et pugui afartar, tu et vas confiant i, de cop i volta i sense cap avís previ que t’ho faci 
preveure, et trobes amb “una pedrada a s’os de sa cama” o, amb el que encara és pitjor, 
amb una pedrada al moll de la consciència... I allò fa mal de veres. Gairebé a cada poesia 
seva hi trobareu un o dos versos enverinats que ja li paguen tot el conjunt. A vegades he 
arribat a pensar que ho fa aposta. Tu et vas confiant i, al final, te’n vas amb l’estocada 
posada.

Aquest llenguatge poètic seu –“es tracta, diu en Damià Pons en el pròleg, d’una 
manifestació nítida del que anomenam literatura d’idees”– és molt propens i escaient 
a aquesta finalitat (conscient o inconscient, cercada a posta o com aquell que no vol la 
cosa) que en Tomeu no nega però tampoc anuncia. Això el fa perillós i alhora dona tot el 
valor a uns escrits d’un home que durant tota la vida no ha cercat res més que això: esser 
un revulsiu de les consciències de les persones. Jo no hi trob molta diferència entre en 
Tomeu que escriu i en Tomeu que et parla... tal volta només a les poesies no hi trobareu 
(o no hi trobareu tan sovint) aquella ironia tan seva que, ni quan vol, sap mantenir sempre 
a retxa... És felanitxer!

A en Tomeu el volem i l’estimam així.

No us faré una anàlisi ni una síntesi d’aquest llibre que us convid a llegir. Cap de les 
dues coses podria fer-les com cal perquè he de prendre abans el meu temps per llegir-lo 
tira-tira i a petites dosis i perquè, per altra part, tampoc som un entès en gèneres literaris 
– i molt manco en aquest de la poesia – però sí us garantesc que d’això en trobareu una 
mesura ben mesella en el pròleg que en Damià Pons ha bastit i en dona una lliçó com ens 
té acostumats.

Gràcies, Tomeu, per haver-nos recollit en aquest volum tot el cabal de la teva poesia 
escrita i madurada durant tants d’anys.

Jaume Sancho

*************
Bennàssar, Bartomeu.  Obra poètica (1974-2017). LLEONARD MUNTANER Editor. Palma de Mallorca, 2018.  
463 pàgs.
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PETANQUERS

(d’esquerra a dreta)
Pep Arbona

Miquel Mascaró
Toni Perelló
Miquel Orell

Jaume Sancho
Jaume Vives
Joan Planas

Cosme Oliver
Joan Matas

VIATGE A ROMA
any 1963

(d’esquerra a dreta 
fila de d’alt i fila de baix)

Orpí-Cortés-Ramis-Buades
Suárez-Morey-Salom

(d’esquerra a dreta )
Morey-Suárez-Cortés-Salom-Orpí-Sampol-

Ramis-Mas

ASSEMBLEA INTERNACIONAL DE SEMINARISTES
Basílica de Sant Pere del Vaticà (04-11-1963)

 Cavil·lades 
d’un desenfeinat

“El mite del llibre verd”
Jaume Sancho

 “ Crea’t bona fama ... i posa’t a dormir ! ”

El Seminari tenia els seus mites... que gairebé sempre et remetien a alguna realitat cela-
da. Però moltes vegades no era gens fàcil descobrir-hi aquest vincle seu ocult i el mite 
és quedava eixorc, una mena de narració fictícia que poc o res tenia a veure amb l’àmbit 
real del sistema. Es quedava en pura anècdota, narració o contarella que divertia el per-
sonal. Ningú esclovellava el mite per arribar al seu fons i descobrir-hi el bessó real que 
creava i sustentava algunes creences o espècie de conviccions col·lectives de distintes 
generacions de seminaristes que les havien sofert o experimentat.  Aquest era el cas del 
“llibre verd”. 

Era un mite del Seminari vell...  però la realitat que s’hi escondia saltà també a Son Gi-
bert.

Hi havia una convicció col·lectiva, tant en el seminari vell com a Son Gibert, que en el 
Seminari s’etiquetava les persones d’una manera tan contundent que molt sovint et mar-
cava durant tota la carrera o fins i tot, en alguns casos extrems, durant tota la vida. Podria 
posar-ne mil exemples d’aquesta creença col·lectiva en ambdós seminaris, però tots la 
coneixíem o almanco n’havíem sentit parlar. Jo mateix he repetit algunes vegades – sen-
se haver hagut de pensar-ho massa –  que en el Seminari hi havia “parts i quarts”... Potser 
d’això a mi em tocaria callar perquè provablement jo era dels que sortien afavorits. 

N’hi havia “nascuts amb estrella i altres estrellats”. N’hi havia que durant els primers 
anys del seminari menor s’abonaven al “meritus” per tota la vida... i d’aquí no en sortien.

Record que, l’estiu abans d’entrar en el seminari de Son Gibert,  un paisà meu i molt bon 
amic em proporcionà alguns consells pràctics per començar a manejar-me bé dins aquell 
món completament nou per a mi. El que més he recordat sempre fou aquell que, en forma 
de refrany foraster, em va recomanar fortament: “Créate fama y échate a dormir !” Si 
no vaig errat, jo mateix el vaig suggerir també l’any vinent a Sebastià Mesquida quan es 
trobava en la mateixa situació. Crec que ell, que ja tenia una personalitat més madura, no 
freturava de consells com aquests, però jo li ho vaig repetir pel que pogués esser...

Aquesta etiqueta que suposadament et posaven no afectava només al nivell intel·lectual, 
afectava a la totalitat de la persona... i, si era en el seminari menor, des de molt abans 
que el nin tingués desenvolupada personalitat alguna, la seva fitxa estava ja en el “Llibre 
verd”.

El mite del “Llibre verd”.

Així cantava el mite del llibre verd:  “Hi havia dins la capella del Seminari (vell) dues 
tribunes d’arquitectura gòtica de gran valor,  una a cada costat del presbiteri.

La de l’esquerra servia d’oratori privat al Pare Abat Sr. Rector. Allà consultava 
amb Déu els problemes del seu càrrec. Però, a la dreta, n’hi havia una altra d’aparença 
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semblant però d’ús totalment diferent. Dins aquella cambra, deien, s’hi guardava lo més 
secret i reservat del Seminari. És a dir,  el Llibre verd. 

Se muntava a aquella tribuna per una escala de caragol estreta i empinada. La seva 
porta estava tancada amb pany i clau i aquesta estava plena de punxes i dents, talment ses 
ungles d’un dimoni, perquè ningú en pogués fer una còpia... 

Era aquella cambra el “Sancta Sanctorum”, com la presó d’Alcatraz o talment la 
cambra secreta de la Biblioteca descrita en el llibre “El nombre de la Rosa”.

Què hi havia dins aquella cambra ?  ¡Ah!   ¡ Els llibres verds !  

Les vides i miracles de tots quants personatges havien passat per aquell cenobi !

Aquell llibre estava cafit de dogmes, lo que en ells es deia era lo que valia;  és a dir, 
que si un nin de llatinista era un babau, de teòleg era doble babau; si era intel·ligent, ¡ ho 
era sempre,  encara que no sabés la lliçó...  

El llibre ho deia i això era sagrat. “Libro locuto, causo finito”. El llibre tenia tota la 
raó.

Quan el Bisbe sol·licitava informació per ordenar un nou Prevere, demanava al Rec-
tor còpia del Llibre. Aquest ho tenia ben bo de resoldre: A mitja nit, quan tots dormíem, 
se’n pujava a sa Tribuna, cercava el llibre verd corresponent,  i dit i fet...

El dia següent, el Bisbe tenia amb les seves mans la nostra vida i miracles i procedia 
segons el seu tenor:   Rector...  o vicari;   a  Palma... o a S’Arracó.”11

Fins aquí el mite del llibre verd. Una contarella per a fer riure !   Una “contarella” ??

El mite manifestava, literàriament o fantasiosa, una convicció real i permanent de la Casa.

Que aquest mite existia i no és una invenció de Mn. Caimari  ho confirma també un altre 
escrit més o menys coetani que, en lloc de parlar de llibres verds, parla d’un llibre negre...

Ho escriu en castellà, però vosaltres sou prou lletruts per poder-ho desxifrar. Vet-ho aquí:

“La tal tribuna estaba siempre herméticamente cerrada, como si custodiase algún secreto 
importante. Su acceso natural era por una escalerita situada ya dentro de la sacristía, cerra-
da por una puerta de la que nadie sabía dónde estaba la llave.

La leyenda más conocida aseguraba que se guardaba en ella celosamente el más severo de 
los secretos: un LIBRO NEGRO en el que estaba anotado todo, (incluso) todos los casos 
de expulsión de los alumnos del Seminario. Era lógica la curiosidad de asomarnos.

Un buen día – recuerdo que era el día de la Dedicación de la Catedral – por puro azar, se 
fundió un foco del altar mayor y era necesario reponerlo con urgencia.  Mientras toda la 
comunidad y todos los superiores estaban en la Catedral – había que aprovechar la ocasión 
– Pedro Barceló y yo fuimos a buscar la escalera más larga y… ¡a destripar el secreto de la 
Tribuna!  Mientras Barceló sostenía la escalera para evitar que pudiese resbalar, me enca-
ramé por ella y salté a la Tribuna armado con una linterna. 

Pronto descubrí todo su secreto…  Un pam de pols !   Acumulado por años y más años. 
Mucho polvo…  pero nada más !22

L’anècdota del mite del llibre verd només era pols...  però la causa del mite era ben real.

Cavil·lades d’un desenfeinat 3

1 CAIMARI ALOMAR, Francisco.  Records del meu Seminari (segona ed.);  Palma de Mallorca, 1995, pàgs.70-71.
2 CRESPÍ COLL, Juan.  Cardos sin espinas.  Mallorca (?) , Sens data,  pàgs. 44-45
3 Amb aquest escrit -i després de dotze anys- donam per conclosa aquesta secció. Gràcies per la vostra paciència.
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