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 Som en temps de Pasqua. Ressona dins 
nosaltres el primer anunci de Pere: “Jesús de 
Natzaret era un home...” (Fets 2, 22), “però Déu 
l’ha ressuscitat...” (Fets, 2 24), “nosaltres en som 
testimonis” (Fets 2, 32).

 Que Jesús era un home els seus deixebles 
ho sabien per experiència. El primer objecte de la 
seva fe va ser el de creure que aquell home també 
era Déu. En canvi em sembla que hi ha cristians 
del segle XXI que tenen ben assumit que Jesús era 
Déu, però els costa creure que també era un home. 
En Pilat ho va dir, sense esser conscient d’haver dit 
una gran veritat: “Aquí teniu l’home” (Jn 19, 5), és 
a dir, en Jesús tenim el model d’home amb qui Déu 
s’identifica. “A Déu ningú no l’ha vist mai” (Jn 1, 
18). “Qui m’ha vist a mi, ha vist el Pare” (Jn 14, 9). 
A més, Jesús s’autoanomenava “el fill de l’home”.

 El bisbe Sebastià Taltavull ho va resumir 
molt bé al final de la missa crismal quan ens va dir. 
“Els cristians no som guardians d’un sepulcre, sinó 
testimonis de Jesús ressuscitat”. El millor testimoni 
que podem donar és el de mirar l’home Jesús i de 
seguir el seu exemple. Bona Pasqua i Molts d’anys!

 Com veureu a l’índex, en aquest número hi 
ha un tema central sobre la presència missionera 
de Mallorca a Perú amb una Taula rodona i tres 
testimoniatges molt vius. Hi ha alguns escrits que 
incideixen en el tema de la fe, tractat àmpliament 
en el número anterior. Hi ha també articles que fan 
referència al 50 aniversari de l’ordenació sacerdotal 
de la promoció de 1967. Hi trobareu també dues 
entrevistes i altres aportacions molt interessants. 
I s’obri una petita nova secció titulada Anècdotes i 
contarelles, per a omplir espais buits.

 L’equip de redacció ens hem trobat amb la 
disjuntiva o de publicar un número excessivament 
llarg (d’unes 115 pàgines), o d’establir el criteri de 
publicar un màxim aproximat de 80 pàgines per 
a cada número. Hem optat per aquesta segona 
opció i per mor d’aquesta decisió volem demanar 
disculpes als qui ens havíeu enviat una col·laboració 
i que no podrà sortir fins al pròxim número.

Editorial
TEMPS DE PASQUA

 Consell de redacció: 
    Toni Bennasar, Jaume Gual, 
    Domingo Mateu, Sebastià Salom, 
    Jaume Sancho.
  Disseny i edició: Macià Llabrés                    

Per començar
REPÀS A 50 ANYS DE CAPELLÀ

Bartomeu Tauler

 “Trob que encara no són ma-
durs...”, comentava En Pep Estelrich a mu 
mare, l’any 1968, quan En Miquel Nigor·
ra i jo havíem decidit partir a la serra del 
Perú... I devia tenir raó.

 Aquestes paraules han anat resso·
nant dins mi, aquests dies. Una ullada a la 
meva vida em permet repassar les opci·
ons, les relacions amb els altres i la fe ma·
teixa, marcades per un procés iniciat en la  
immaduresa infantil, derivant, però, amb 
alts i baixos, per camins insospitats. Entre·
mig de les foscors, no hi manca la Llum.

Des de molt petit sempre havia res·
post, amb una mena de ‘convicció infantil’, 
que volia ser capellà. A ca nostra m’envol·
tava com una aura religiosa... Mon pare, 
poc xerrador, si bé la seva vida traspuava 
honestedat, justícia, responsabilitat. Mu 
mare, exigent, feinera, conversadora; par·
ticipativa en els grups de la parròquia i de 
ca ses monges; creient convençuda amb 
molta naturalitat: ens resten tantes pregà·
ries seves en el dia a dia...

Tenia set anys, quan a l’escola de la 
Caritat, davant el Bisbe Hervàs, ja em feien 
presentar la campanya pel Seminari Nou 
amb un discurset i amb l’ofrena de la col·
lecta.

Pels anys 1950-56, a l’escola parro·
quial de Felanitx s’hi preparaven una mu·
nió de seminaristes. El mestre era una gran 
persona i un bon creient. Allà servíem mis·

ses i cantàvem gregorià i motets a veus. 
Per aquelles saons ja vaig passar dies d’es·
tiu com a cantadoret a Sant Salvador.

Ingressava al Seminari el 14 d’octu·
bre de 1954, dos dies abans de complir els 
10 anys. M’anava bé en principi ser el més 
petit. Em vestiren de ‘bisbetó’ amb motiu 
del Domund. Corria fort i tenia notes ac·
ceptables. No es torbaria gaire a arribar el 
desencantament. I una forta agitació pre-
adolescent, manifestada en ‘protestes’, 
‘silencis’, ‘amenaces’... Tot plegat derivant 
en baixada en els estudis, en crisi afectiva  
i en tancament anímic, segurament ‘inad·
vertit’, incomprès pels prefectes i superi·
ors.

No sé per què, però una fonda ins·
piració, tal volta barrejada de caparrude·
sa, em va mantenir. On queda la vocació? 
Misteri de fragilitat, misteri de gràcia. 
Amb la seva ambigüitat, m’amarava l’es·
piritualitat que m’inculcaren, també amb 
les seves càrregues de ‘culpabilitat’. Cons·
ciència, religió i disciplina s’hagueren de 
purificar més endavant, passant per so·
tracs considerables. 

El meu punt fort no eren ni l’esport 
ni les manifestacions escèniques. Era tí·
mid i més bé introvertit. En l’etapa de fi·
losofia, foren les meves aficions la llengua 
nostra i la música coral. Més endavant, a 
la biblioteca del Seminari, vaig aprendre 
a estimar la cultura, els llibres, la seva 
classificació i ordre; així i tot, reconec que 
no vaig ser massa assidu a la lectura. Es 



54

notà una millora en els estudis i les notes 
a Filosofia i Teologia. Vaig obtenir premis 
per participar a dos treballs de Certamen 
(un de sociologia religiosa de Felanitx, i 
l’altre sobre el literat Mn. Riber). Junta·
ment amb altres companys seminaristes, 
amb voluntat i plaer, acudíem a classes 
lliures de  llengua catalana amb la guia del 
gran mestre D. Francesc de Borja Moll. Un 
avanç molt positiu per part de la direcció 
del Seminari. El premi de la bona nota en 
els exàmens tingué com a conclusió feliç 
un viatge interessantíssim a Catalunya, 
organitzat per l’Obra Cultural Balear: el 
primer any, el guanyàrem sis alumnes del 
Seminari. D. Francesc se’n féu ressò a les 
seves memòries.

Em rebel·lava contra l’estil que se’ns 
imprimia en el Seminari: espiritualitat de·
sencarnada, sermons barrocs, ‘adoctrina·
ments’ a través del grupet anomenat “els 
frarets” i els esplendors de les “festes ofi·
cials”... però jo no tenia prou coratge per 
a manifestar la meva contrarietat. Era jove 
i poc madur i no gosava sortir del solc... 
M’apuntaren a l’’Institut’ creat pel rector D. 
Pere Sureda, encara que sovint m’hi sentia 
incòmode. El pas de Dom Miquel Estradé, 
monjo de Montserrat, convidat per a edu·
car·nos en música gregoriana en temps de 
convivències. No es limità a ensenyar·nos 
gregorià: ell obrí per a nosaltres finestres 
d’aire fresc, l’aire net del Concili Vaticà II, 
d’una fe i d’una Església oberta i lliure.

Arribaren els ‘ordes menors’, i, aca·
bat el curs de la “Domus”, l’ordenació de 
prevere dia 18 de juny de 1967. Just abans, 
els “Exercicis espirituals”, dirigits per D. 
Jaume Bonet, ens inculcaven un ascetis·
me exagerat i una espiritualitat ‘sentimen·
tal’, que no tenia res a veure amb la reali·
tat que ens esperava i amb l’estil pastoral 
marcat pel Concili. 

Vingué el primer nomenament: 
vicari de l’Encarnació. El rector de la par·
ròquia es manifestava molt ‘conciliar’, en 

lluita contra la línia dura d’una ideologia i 
d’una pastoral conservadora. Sens dubte, 
ens aportà una obertura valenta. Jo encara 
no havia complert els 23 anys. Fou un curs 
de ‘novetats’, seguint les pautes del Con·
cili Vaticà II. El bon amic Guillem Miralles 
i els dos companys Miquel Nigorra i Pep 
Toni Fuster (que ja descansen en la pau del 
Senyor) m’ajudaren a no sentir-me tan tot 
sol. 

Era l’època de la partida al Tercer 
Món. Amb sentit de coherència i també 
amb un cert aire d’aventura, en Miquel Ni·
gorra i jo ens apuntàvem a les parròquies 
peruanes de Cascas i Contumazà (amb més 
de 100 llogarets). Era l’estiu de 1968, i ens 
embarcàvem el 10 de gener de 1969, amb 
altres cinc companys, cap al port de Ca·
llao del Perú. A la serra (entre Trujillo i Ca·
jamarca) ens hi esperava en Jaume Pons, 
com a rector d’aquelles contrades. Ell tenia 
una salut de ferro, era fort i decidit, “mis·
sioner de potada”, caminador incansable, 
compromès amb projectes de promoció, 
amb un cor molt gran. Per a nosaltres, 
tan ‘grenyals’, molt mal de seguir. En pocs 
mesos, arribàrem a recórrer més de 80 
llogarets, només en pla de visitar la gent 
i conèixer·la, sense gaire metes clares. Els 
amics del Seminari de Trujillo ens acollien i 
ens alegraven de tant en tant.

Conèixer el bisbe Mons. José Dam·
mert Bellido va ser una benedicció de Déu. 
Home de fe. Bon pastor. Admirable per la 
seva intel·ligència, senzillesa i seny. Com·
promès de veres amb els pagesos més 
marginats i malmenats de la serra de Ca·
jamarca.

I arribà un altre desencís, quan En 
Miquel Nigorra va decidir tornar a Mallor·
ca, pel juliol de 1970. Dos anys de soledat 
i amb poc programa seriós. A més de la 
parròquia de Contumazà, tenia classes de 
religió i sortides als poblets, especialment 
per a les festes patronals. Malgrat els in·
tents,  jo no tenia capacitat de promoure i 

organitzar animadors de la fe per a aquells 
“caseríos”. Fou per a mi una temporada 
crítica. En Jaume Pons es dedicava més a 
Cascas i a recórrer tot quant podia. 

L’any 1973 arribaren quatre  ger·
manes Agustines i més endavant en Pere 
Fons, capellà atípic i fortament compro·
mès, bon home i bon amic, dedicat a les 
zones més marginades. També passaren 
alguna temporada amb nosaltres alguns 
animadors laics vinguts de Mallorca. Es 
marcaren ben prest diferents criteris i es·
tils. Iniciàrem uns cursos de formació per 
a ‘catequistes responsables’ a diversos llo·
quets, i les germanes es dedicaven sobre·
tot a la promoció de la dona. Les religioses 
Agustines arrelaren de tal manera a Cas·
cas, que encara avui hi mantenen una co·
munitat, i han anat creant cases a diversos 
llocs del Perú.

Vaig patir molt l’esqueix entre les 
orientacions i les conviccions en la línia de 
la “Teologia de l’alliberament” i allò que, 
de fet, jo podia dur a terme entre la gent. 
La manca de salut física manifestava un 
psiquisme feble, signe clar que no podia 
adaptar·me a les condicions d’una evange·
lització que exigia creativitat i empenta.

Pel març de 1977, després d’una vi·
sita entranyable del nou bisbe de Mallorca 
D. Teodor, vaig prendre la decisió de tornar 
a Mallorca. Per a mi fou dolorosa, però per 
altra part ben necessària.

Torn a Mallorca desorientat. Així i 
tot, m’envien a la parròquia de Son Macià, 
petit poble rural, amb gent molt inquieta. 
Incorporació en els moviments cristians de 
joves. Catequesi d’infants. Escola de pares. 
Classes de català. Compromís polític. Ca·
pellans de Part Forana. Eixides amb l’estol 
Vidalba. Estudis a la UIB... Tot una barreja. 

 Pel setembre de 1979, vaig ser 
destinat a la parròquia de Montuïri, on 
m’acompanyava el seminarista Rafel Hor·

rach, jove amb empenta, bon cristià i na·
cionalista de mena,  amb molta capacitat 
d’animació de la joventut.  

Catequesi. Classes. Formació cris·
tiana d’adults. Consell parroquial.  Movi·
ment de joves. Revista ‘Bona Pau’. Obres 
de reforma. També imprudències. Enfron·
taments amb algunes famílies més ‘dreta·
nes’ i tradicionals. 
 Al cap d’un any i mig,  En Rafel pas·
sà a la parròquia de Sóller, on fou ordenat. 

 El feix que per a mi suposava dur 
una parròquia i animar l’arxiprestat tra·
gueren a flor de pell  la meva salut fràgil. 
Aleshores, el 1984, el bisbe Teodor va tro·
bar convenient que n’Andreu Genovart 
vingués a residir a la rectoria de Montuïri, 
essent delegat diocesà de comunicacions i 
després d’apostolat seglar. Aquest suport 
m’ajudà molt a obrir les relacions amb la 
gent i a llimar asprors, a posar en marxa 
noves iniciatives.

Passats uns anys, es decidí crear la 
figura de “rectors solidaris”, entre les par·
ròquies d’Algaida, Montuïri i Porreres. De 
fet, a partir de 1987, seríem quatre, i jo 
passaria a viure a Porreres. N’Andreu Ge·
novart també hi vingué a residir des de 
l’amy 1989 al 1992. La parròquia de Porre·
res ja tenia una sòlida estructura i un bon 
grup de laics que se’n sentien responsa·
bles. Foren un total de 12 anys de calma, 
de formació d’adults, de catequesi per a 
nins i per a joves, de classes, de comuni·
cació, d’obres de restauració, i també de 
dedicació a treballs de filologia catalana 
i a la llicenciatura en teologia. Mantenint 
sempre el lligam amb els “Moviments per 
a joves”, amb el col·lectiu “Preveres de 
Part Forana” i amb l’estol “Vidalba”.

Una nova inesperada m’arribava pel 
juny de 1999, just al final del Sínode Dioce·
sà: n’Andreu Genovart, nou Vicari general, 
m’oferia de part del Bisbe el nomenament 
de Vicari episcopal de Ciutat. El desconcert 
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va ser majúscul. Jo em trobava molt bé a 
Porreres. Vaig acceptar amb ingenuïtat i 
amb una certa inconsciència. Entenc clara·
ment que no era el meu lloc. Record haver 
llegit un escrit d’en Jaume Santandreu on 
comentava que el bisbe Teodor feia nome·
naments de molts de Vicaris, normalment  
‘mediocres’ i que això fomentava la ‘vani·
tat’. Tal volta, en el meu cas, tenia una cer·
ta raó, però no pens així dels altres...

De l’època de Vicaria episcopal, no·
més puc dir que em trobava a gust amb 
l’equip, i que va ser una ocasió de consta·
tar molt de prop la confiança i els valors 
de D. Teodor, com a persona i com a bis·
be. Vaig assistir a molts d’actes oficials, 
visites pastorals, Confirmacions i sobretot 
suplències, a més de jornades i recessos. 
Els darrers temps vaig fer de secretari del 
Consell episcopal. Amb la mort del Bisbe 
Teodor, pel maig de 2003, es va trencar la 
línia pastoral reforçada amb les propostes 
del Sínode diocesà, i especialment pel que 
fa al protagonisme dels laics. No se’n parlà 
més. 

Del maig de 2003 al febrer de 2004: 
Andreu Genovart, Administrador diocesà. 
Els altres seguim com a delegats. I del fe·
brer al juny del 2004, amb D. Jesús Murgui, 
ben conscients de la nostra provisionalitat.  

Del setembre de 2004 al juny del 2011: 
rector a la parròquia de St. Josep Obrer.

El trastorn dels darrers anys i la nova 
càrrega feren surar altra vegada de manera 
estrident la meva fragilitat psíquica, amb 
les seves seqüeles. La depressió es mostrà 
amb tot el seu pes de foscor, de sensació 
d’inutilitat, de manca de sentit... El trac·
tament esborrà de la meva memòria una 
bona part d’esdeveniments, de contactes i 
anècdotes d’aquella darrera època. Silenci. 
Tancament. Desorientació. No podia conti·
nuar com a responsable de la parròquia. 
De fet, ni me’n record de la conversa amb 
el bisbe Murgui al palau episcopal... 

Vaig acceptar el nomenament de 
vicari de Manacor, sabent que no em po·
dia fiar massa de mi mateix i que passaria 
temporades sense poder aportar gaire a la 
pastoral de les parròquies.

En aquests cinc anys llargs, les me·
ves millors experiències de Manacor pas·
sen per la visita a malalts, col·laboració 
amb el grup de ‘Vida Creixent’, ‘Catequesi 
Familiar’, dos grups de ‘Lectura i Pregària 
amb l’evangeli’, amb els voluntaris a l’hos·
pital i els torns de misses corresponents. 
He passat dies i dies de ‘cor sec’ i de ‘cervell 
eixut’. La relació i la comunicació sembla·
ven com una font sense aigua. M’ha costat 
molt assumir la malaltia. La preparació de 
les homilies – moltes vegades molt costa 
amunt per a mi – m’ha suposat dedicació 
i reforç personal. Però, malgrat tantes boi·
res, m’he sentit estalonat per la pregària, 
l’Eucaristia, la paciència, la comprensió i 
l’estimació d’algunes persones amigues, i 
sobretot de la meva família. La vellesa ben 
duita de mu mare, als seus 100 anys, i el 
suport de la meva germana han estat per a 
mi cent cavalls de força.

Crec que el reconeixement de la 
pròpia feblesa m’ha ajudat a comprendre 
i a compartir les flaqueses dels altres, a 
valorar els detalls i els petits serveis, a no 
aspirar a càrrecs ni a voler ‘crear·me una 
imatge’ davant la galeria. Ser el que som, 
amb simplicitat; viure el dia a dia; superar 
la por i confiar en Jesús. La resta vindrà per 
afegitó. 

 Anada a Perú.   A bord del vaixell “Rossini”,   10 de gener de 1969

“En la història de tota criatura,
tot val la pena d’esser examinat, pesat, meditat,
i  tal vegada ... també  referit .”
 Màrius Verdaguer. La ciutat esvaïda.

Enguany – el dia 18 de juny – es compliran els cinquanta anys que 20 dels nostres 
condeixebles – els Modèlics – varen ser ordenats sacerdots a la capella del Seminari 
nou a Son Gibert. Quatre de nosaltres ja ho havíem estat abans, perquè residíem en 
aquells moments fora de l’illa. Així que en aquella sola fornada del ‘67 sortiren 24 nous 
capellans,  alguns més dels que ara en surten en vint anys. Només aquest fet ja és 
indicatiu de com han rutllat les nostres vides en aquests darrers cinquanta anys.

Aquests anys de canvis forts i vertiginosos han constituït l’hàbitat natural de les nostres 
vides, no sempre fàcils.  Foren uns anys bells, com el post-concili Vaticà II, però, per la 
seva incertesa i inestabilitat, també han estat anys adesiara ben conflictius, tant que 
sovint no ens permetien entendre cabalment el què passava al nostre entorn, ni a 
voltes copsar bé de quin vent girava el món... Quasi podríem dir que les nostres vides 
s’han hagut d’anar reconstruint gairebé dia a dia.  Però d’alguna manera – amb més o 
manco esgarrinxades dins l’ànima – n’hem reeixit.  Just per això cal donar·ne gràcies a 
Déu...  i als  “Àngels de la guarda”, que sols ells saben ! 

Quatre dels nostres companys ja ens han deixat,  però perviuen i perviuran sempre 
dins els nostres cors,  i aquests dies estaran especialment presents entre nosaltres.

En aquest número i següents hi trobareu alguns testimonis d’algunes de les nostres 
vivències més estimades d’aquests cinquanta anys, són algunes espipellades de les 
nostres vivències d’aquests darrer mig segle que guardam com a petits tresors. Són, 
com veureu, moltes i ben diverses, com ho han estat també les nostres vides, però 
per damunt aquesta diversitat entre nosaltres, jo hi destacaria un fet incontestable i 
ben ostensible: tothora hi ha surat una forta, pertinaç i enriquida amistat que ha 
sobreviscut sempre estable sobre tots els nostres canvis i circumstàncies personals.

Per tot això en donarem gràcies a Déu el proper dia 16 de Juny en la celebració de 
les noces d’or sacerdotals dels nostres companys,  que més que amics som germans.

En això sí que sempre hem estat MODÈLICS.

Bons i estimats amics,  MOLTS D’ANYS !

Jaume Sancho

Cinquanta anys
“Els llocs de la nostra memòria”
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Cinquanta anys:
“Els llocs de la nostra memòria”

LES PROSTITUTES VOS PASSEN 
DAVANT EN EL REGNE DE DÉU

Joan Darder Brotat

Del vestit de paisà i guardapols, passant pel faixí i les beques blava i vermella fins a 
les portes dels 50 anys de prevere he rodolat molt. Cinquanta són els escalons que 
hi ha del carrer Palau Reial a la plaça de la Reina. Sort que hi ha replans! Cada lloc 
on he tractat de servir i aprendre, d’una o altra manera, m’ha marcat; però sobretot 
dos: L’Encarnació i el Perú.

Em limitaré a una anècdota que potser condensi el camí fet per un canonista que ha 
procurat fer camí de la norma a la persona, com Jesús ens ensenya.

Va ser o no una visió? Concelebrant a l’església parroquial de Campos, en una 
ordenació, vaig gaudir d’una distracció o atracció. Jesús em retreia que jo passava 
gust de mostrar la Seu a personatges, i jo em defensava dient-li que també guiava 
amb gust a molts de grups de gent ben normal i corrent de pobles i parròquies. Però 
ell m’insistia: “més abaix”. I jo li contestava que també l’havia explicada a minusvà-
lids psíquics. “Més abaix” em tornà dir. I jo, com un Jacob amb petit, volia guanyar-li 
al torçabraços: l’he explicada a grups de la presó. Pensava haver guanyat; però enca-

ra seguí: “més, més abaix”. 
I entre la bancalada vaig 
veure una oblata (la visió 
que m’interpel·là). “Et fal-
ta acompanyar a la Seu a 
les prostitutes o, millor dit, 
prostituïdes”. Durant el re-
fresc li vaig oferir a la ger-
mana Feli mostrar la Seu a 
un grup de prostitutes, si 
ho trobava oportú. Al cap 
de pocs dies em telefona 
dient que vindrà un grup 
de 9 prostitutes i una mo-
nitora.

 Ja em teniu amb aquest grup de 10 dones de distints colors i països davant 
la façana principal de la Seu. Aquestes visites s’han repetit cinc vegades. Però aquí 

només vos parl de la primera. Embadali-
des davant el portal major, em demanen 
quan s’obri el portal major. Responc que 
en tres ocasions: festes, personalitats i 
noces. Una em pregunta: “si jo em caso, 
també s’obriran aquestes portes?”. “Be-
neita”, li diu una d’elles. “Tu no ho po-
dràs pagar mai”. Jo li dic: “Si jo som viu 
i et cases amb un home que t’estimi, et 
casaré de franc”. Però Déu em demanava 
més. Crid pel mòbil a un escolà que obrí 
la barrera i el portal major per on totes 
passaren.
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Cinquanta anys:
“Els llocs de la nostra memòria”

CA’S CONCOS

Gabriel Rosselló

El meu primer destí com a vicari de la parròquia del Dolors de Manacor, encarregat 
de la música, en temps del rector D. Montserrat Binimelis, hagués pogut esser un 
grat record per a mi si no s’hagués donat el cas de la jubilació forçada del rector al 
cap del primer any. El canvi de rector, amb les seves preferències personals per for-
mar un nou equip va fer que només hi estigués un any més.

Seguiren dos anys de vicari a Artà amb el que havia estat el rector del meu poble 
durant quasi tot el temps d’estada al seminari. Una experiència d’aquelles que no 
val la pena recordar. 

M’ofereixen cobrir la rectoria de Ca’s Concos, vacant per la recent secularització de 
l’anterior rector. Aquí 
hi vaig trobar el camp 
on vaig poder realit-
zar els treballs, pas-
torals i materials, que 
m’anaren formant en 
responsabilitat. Bona 
gent la de Ca’s Con-
cos, col·laboradors 
amb la parròquia, 
respectuosos i amis-
tosos.  M’hi vaig sentir 
com en família. Onze 
anys vaig estar-hi de 
rector. Trenta cinc 
anys després, fer-nos 
una visita o topar-nos 
amb gent del poble és 
un plaer.

Una segona experièn-
cia que em va venir 
sobtadament -una 
d’aquelles coses dins 
la vida que les pots 
veure venir, però no 
vols que arribin- va 
ser la mort del meu 

pare que va coinci-
dir amb el comença-
ment de la malaltia 
de la meva mare. Fou 
un procés llarg de 
deteriorament amb 
una dependència to-
tal que requeria de 
l’ajuda continuada. 
En aquesta situació el 
Bisbe, perquè estigu-
és més lliure m’oferí 
passar com a adscrit 
a la parròquia de Fe-
lanitx, que es feia càr-
rec de la de s´Horta. 
En aquesta parròquia, prop de casa meva, i sense responsabilitats, hi celebrava la mis-
sa i poca cosa més. El Bisbe Teodor em va repetir vàries vegades: “primer som fills que 
capellans, sa teva primera obligació és cuidar de ta mare abans que servir la parrò-
quia”. Amb  aquestes mateixes condicions els tres darrers anys em demanà assumir el 
càrrec de retor de Calonge, un poble petit i més prop de s’Alqueria. Onze anys servint 
la meva mare m’ensenyaren a ser “com-passiu”. I ho tornaria a repetir una vegada més 
i les que fessin falta.         

Dues experiències ben diferents i amb la mateixa durada que han marcat la meva vida.

Llevant i migjorn han configurat el marc de la meva vida activa. Ja jubilat he passat a 
viure al ponent. ¿Paradoxes de la vida? ¿Premonicions? 



12 13

Entrevista a: 
MARIANO  MORAGUES 

RETROBAR-SE AMB LES PRÒPIES ARRELS DESPRÉS DE 
MÉS DE TRENTA ANYS DE VIURE ARRELAT EN EL PERÚ 

Domingo Mateu

FITES BIOGRÀFIQUES

Mariano Moragues Ribas de Pina. Neix l’any 
1942 a Palma, al carrer de Miramar,  i la famí-
lia, alguns anys després, es trasllada al carrer 
de Sant Roc, ubicat en el mateix barri antic de 
la Seu, on hi transcorre quasi tota la seva  in-
fància i adolescència. És el sisè de vuit ger-
mans, fills d’una família benestant de fondes 
arrels mallorquines i cristianes i de costums 
conservadors. Ciutadà, a l’hivern, de l’en-
torn venerable de la Seu i pagès, a l’estiu, dins 
pletes i rostolls, entre muls, porcs i aviram a 
Son Oliver, una possessió d’unes 210 quartera-
des que començava a Sa Quintana, ran del camí 
que va des de Sant Jordi a S’Aranjassa, dins el 
terme de Palma. 

Com la resta de germans, fou escolaritzat d’in-
fant a la costura de les monges franciscanes de 
la plaça de Quadrado, a cura i esment de Sor 
Joana, germana del moralista, historiador i 
professor del Seminari, Gaspar Munar. Als nou anys, ingressa com alumne al 
Col·legi de Monti-sion de Palma. El 1959, als 17 anys, a punt d’acabar el bat-
xillerat, entra en el Seminari Diocesà i s’incorpora a la secció dels anomenats 
“balarrasas”, petit grup que incloïa aquells aspirants que ingressaven en el 
Seminari ja de més grans. El 1969, mentre cursa el darrer any de la carrera, el 
bisbe, don Teodor Úbeda, li encarrega la gestió de la  “Delegació de Joventut” 
i promou tot un seguit de “Missions infantils” a la ruralia de Mallorca. Diri-
geix igualment nombrosos “retiros” espirituals a joves adolescents. 

El 21 de juny de 1969 és ordenat de prevere. El mes de setembre d’aquest 
mateix any, abans d’incorporar-se a tasques pastorals de Mallorca, decideix 
de partir com a “missioner” al Perú, juntament amb Miquel Company Bisbal, 
Mateu Ramis Cañellas i Pere Barceló Gelabert.

La vivència personal de la realitat social del Perú li genera un canvi ideolò-

gic radical i profund. Als cinc anys de permanència en el Perú opta per deixar 
l’exercici de prevere i, continuant l’estada en el Perú,  resol dedicar-se a l’en-
senyament en diferents escoles i centres de formació de mestres del Perú. El 
1976 es casa amb Susana de Vivanco i d’aquest enllaç neixen els seus dos fills, 
Cristina i Mariano.  

Dedica gran part de la seva tasca educativa a la  creació d’una escola possible 
i alternativa, convençut que es pot fer una escola divertida, on l’aprendre si-
gui sobretot un plaer. Participa com a cofundador en la creació de la Institu-
ció Foro Educativo, d’àmbit nacional, de la Xarxa d’Educació Alternativa Esco-
laritzada, de l’ONG Educalter i de l’escola alternativa “La Casa de Cartón” de 
Lima, de la qual en fou director durant 20 anys. Aquesta escola va signar un con-
veni amb la Universitat de les Illes Balears mitjançant el qual assumeix de ser 
un dels centres de pràctiques per als alumnes de magisteri de les Illes Balears. 

L’any 2004, després de 35 anys de residir en el Perú, retorna a Mallorca amb el 
desig de retrobar-se amb  les seves arrels, amb el seu món i amb la seva pròpia 
història personal i familiar i avui, com quan era infant, segueix jugant entretin-
gut a fer de pagès a la finca de Sauma des Tresor de la vila d’Artà. 

Ha publicat els següents llibres:  Buscando identificarme  (Lima 1972  Edit. SNI).  
Educación para el autogobierno (Lima 1989 Edit. Tarea) . Hacia la escuela possi-
ble (Lima 1996 Edit. Tarea) La veu de les arrels (Mallorca 2006, Edit. Moll (Col-
lecció Tomir, núm. 60). 

Hi hagué coincidència plena en el Consell de redacció a l’hora de proposar qui ens 
podria aportar la visió pròpia de les empremtes deixades pels evangelitzadors ma-
llorquins a terres del Perú. Tots convinguérem que el bon amic Mariano Moragues és 
portador en abundància de coneixements i vivències personals ben singulars pel fet 
d’haver esmerçat 35 anys de la seva vida a la gent del Perú, dedicat els cinc anys inici-
als a tasques ministerials i  la resta a la creació i gestió d’institucions innovadores en 
l’àmbit d’un ensenyament alternatiu i en la millora de la formació dels docents.

Per telèfon, vaig proposar-li de fer l’entrevista.  De seguida ho acceptà gentilment i de 
bon grat. Atès que ara viu habitualment a la finca de 
Sauma des Tresor, en el terme municipal d’Artà, calia 
elegir un lloc de trobada. Aprofitàrem l’avinentesa 
que ens oferí l’amic Carmel Bonnín de trobar-nos a 
la Colònia de Sant Pere el dissabte dia 25 del mes de 
març. A ca seva podríem enllestir l’entrevista, fer les 
fotos pertinents en els racons més evocadors de vore-
ra de mar o davant el  perfil més seductor del puig de  
Ferrutx per afegir-nos després a la plaent germanor 
d’una nombrosa taulada de vells amics que sovint es 
troben per compartir entretingudes converses  i ex-
quisides viandes preparades per mans d’àngels.

A les qüestions que li vaig plantejar, Mariano Mora-
gues, en una conversa afable i distesa, amb el llen-
guatge planer i de genuïnes arrels pageses que el fa 
ser qui és i com  és, va respondre així:
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1.  Mariano, el nostre bon amic Rafel Servera, des de la seva experta i sàvia visió 
de psicoanalista, assegura que “som el nin que vàrem esser i mai arribam a ser 
l’home que el nin volgué ser”1.   Això mateix m’ha confirmat la plaent, delitosa 
i encisadora lectura del teu llibre “Veu de les arrels.” Amb precisa exactitud i ad-
mirable fidelitat, treus del teu arxiu intacte de la memòria, transcorreguts més 
de cinquanta anys, les vivències d’una infància plàcida i feliç, “els llocs, les  pa-
raules, les expressions...” sobre les quals ets avui aquell nin que vares ser, el fona-
ment inicial sobre el qual has forjat la teva pròpia identitat. De les teves diver-
tides contarelles històriques he pogut extreure aquestes primeres preguntes: 

¿Podries seleccionar, d’entre l’enorme somada de fets, de llocs i de persones, allò 
que consideres que t’ha configurat com a persona, els trets més característics  de 
la teva manera de ser i de comportar-te? 

Com deia Ortega, “jo som jo i les meves circumstàncies”. Idò sí, les circumstànci-
es ens van pastant com un llevat que transforma la farina. Sens dubte, mumpare 
i mumare foren part essencial d’aquest llevat durant la infància, també el barri 
antic de Ciutat,  la natura y la pagesia; també alguns personatges entranyables, 
que amb Ch. Peguy anomenaria “sants innocents”, gent que sense una biografia 
gloriosa, com la nostra estimada cuinera Magdalena, varen ser un exemple de 
fortalesa, d’autenticitat, de seny, de nua bondat... Després el Seminari i final-
ment el Perú, que va suposar una girada de capulla.   

2. De la saborosa lectura, em meravella de manera especial el fet de  trobar-te a cada 
pàgina  enamorat amant de les paraules i de la llengua nostrada. T’he de con-
fessar, amb un cert empegueïment vergonyós, que 
, tot i ser de Bunyola i haver nascut el 1940, he ha-
gut de consultar a l’Alcover-Moll el significat d’una 
cinquantena de les paraules que apareixen a “La 
veu de les  arrels”, com és ara, andarivell, atzabó, 
aboldronar, encitronar, goll... 

Explica’ns d’on i com has pogut arreplegar aquesta 
cabalosa abundància de paraules i d’expressions ge-
nuïnament mallorquines? 

Per un costat a ca nostra es parlava un bon mallorquí,  
per  altra  banda  el món de la pagesia oferia  molt  de  
vocabulari  del  camp i  una velleta pansida artanenca 
a qui  dèiem “la dida”, malgrat  fos  analfabeta,  sabia  
un  enfiloi  de  rondalles  que ens contava emprant di-
tes molt nostres. A més vaig llegir totes les rondalles 
de Mn. Alcover, meselles també de dites i contades 
amb un riquíssim vocabulari.  

3. Expresses en el llibre esmentat que “fins i tot un pollastrell de 15 i 16 anys, ma-
llorquí d’avui, tendria prou mal de fer entendre la religiositat catòlica, apostòlica 
i sobretot hispano-romana que es vivia a Mallorca quan tu tenies 10 anys”2.  No 

1  Rafel Servera Blanes, Mirall de la memòria. Son Servera 1940-1950.  Editorial Lleonard Muntaner. Palma 1997, pàg. 19 

2  Mariano Moragues Ribas de Pina,  La Veu de les arrels. Editorial Moll. Mallorca, 2006, pàg.71 

obstant això, manifestes que tu recordes avui aquella religiositat “amb una 
mescla d’estranyesa i d’enyorança, però no ressentiment”3. 

¿Quins aspectes d’aquella omnipresent religiositat teocèntrica consideres que, 
malgrat els perversos efectes  de l’aliança ordida entre l’Església institucional i 
el franquisme, ajudaren a ser millors ciutadans cristians de la societat d’aquell  
temps? 

Com diu “El petit príncep”, “els ritus són necessaris” i moltes vegades tenen un 
aire teatral estètic que els fa molt expressius. No estic molt segur que fessin 
millors ciutadans cristians, però l’espectacle podia ser fascinant: l’orgue que 
omplia la Seu de notes potents, dalmàtiques brodades d’or, les cantories de la 
nostra “Schola Cantorum”, canelobres amb ciris flamejant, olor d’encens, calzes 
lluents... No sé si tot aquest endiumenjat, s’adiu massa amb el missatge de Jesús.

4. Adolescent de 17 anys, inicies en el Seminari Diocesà l’any 1959 la llarga etapa 
de formació eclesiàstica per esdevenir futur prevere. 

Des del cim des d’on avui atalaies amb benignitat i serenor el teu llarg recorregut 
vital, assenyala les llums i ombres que marcaren petjada en els anys de formació i 
aprenentatge d’aquell Seminari nostre dels anys seixanta del segle passat. 

Abans de res he de dir que no tenc cap nafra de ressentiment de la vida de Se-
minari. Tot el Seminari el situu dins allò de “distingue tempora et concordabis 
jura”. Més enllà de la pobresa intel·lectual i pedagògica de bona part del pro-
fessorat, paradoxalment per a mi va ser un despertar de l’autoestima acadè-
mica, perquè jo venia de ser un mal alumne de batxiller. Me donà els millors 
amics i moltes rialles.  Dins la pobresa d’estímuls i d’ideologies obertes, vaig 
tenir oportunitats de creixement:  prefecte, comediant-bufó, futbolista, director 
d’Antorcha, cronista... No vaig aprendre mai bé llatí i vaig aprovar el grec sense 
saber ni tan sols llegir-lo; vaig aprovar filosofia i teologia, fins i tot amb qual-
que “meritíssimus cum laude”, engolint  un caramuller de bajanades, molts de 
sofismes i dogmes de fe insostenibles. Disciplines, cilicis, dutxes d’aigua freda, 
becades a la meditació, carretades de mongetes, adoració nocturna, “Juanes de 
los sagrarios”, processons... i altres herbes semblants no sé bé si serviren per a 
res. Nou anys són molts per aprendre tan poc, i així i tot els puc comptar com 
anys de passar-ho més o manco bé. 

5. El desig d’anar-te’n de “missioner” al Perú es desvetlla  abans de ser ordenat pre-
vere, tal com ho manifestes al bisbe Durán, de Cuzco, en ocasió de la seva visita 
al nostre Seminari.  L’equip rector d’aleshores va frustrar aquest desig prime-
renc. Tanmateix, el setembre de 1969, tot just després d’haver-te ordenat i abans 
d’incorporar-te a  les parròquies de Mallorca, te’n vas cap al Perú.  Descriu-nos 
breument la realitat social i religiosa que a l’inici hi trobares i com va incidir en 
l’exercici del teu servei ministerial. 

Vaig anar al Perú a la Parròquia de Ntra. Sra. Del Rosario, que regia una escola, 
juntament amb les monges de la Caritat mallorquines,  al poble jove San Martín 
de Piura, al nord del país. Una barriada enmig d’un desert, amb casetes de ca-
nyissades o de “adobes” de fang, poblada de gent bastant pobra. Per guanyar les 

3  Op. Cit. pàg. 71 
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sopes vaig fer  classes a diferents escoles. El contacte amb aquella crua realitat 
em feu davallar dels niguls i arrossegar-me cap a la teologia de l’alliberament i 
intentar treballar per la justícia social.

6. Després de cinc anys de treball pastoral a les comunitats del Perú, optes per dei-
xar el ministeri i romandre en el Perú per dedicar-te a tasques pròpies de l’àmbit 
educatiu. Explica’ns les principals actuacions realitzades en aquesta nova eta-
pa: la teva tasca d’ensenyament a les escoles peruanes, la formació de mestres, la 
fundació de determinades institucions i xarxes en aplicació del concepte d’educa-
ció alternativa. 

Des de l’arribada al Perú sempre vaig fer de mestre, era una vocació i esdevingué 
la meva professió. Vaig fer feina a molts de tipus de centres educatius, escoles 
de magisteri i una universitat, i quasi sempre acabava amb el convenciment que 
hi havia una altra escola possible millor. Podria dir que nedava entre la frustra-
ció i l’esperança. Llegia molt sobre experiències educatives, models pedagògics 
i participava en tot el que es movia a nivell nacional en relació a l’escola. Fins 
que un dia vaig plantejar a la meva dona i a dos psicòlegs amics la creació d’un 
col·legi que fos una alternativa educativa al sistema escolar general i nasqué el 
col·legi  “La Casa de Cartón”. 

7. ¿Quins objectius, quin mètode i quines eren les característiques pedagògiques de 
“La Casa de Cartón”, l’escola alternativa que creares a Lima i de la qual fores di-
rector durant vint anys? 

Seria un poc llarg respondre amb profunditat als tres aspectes que assenyales. 
Miraré de ser sintètic. Els objectius centrals serien:  1) formació d’actituds en 
relació als valors que crèiem universals de solidaritat, la recerca de la veritat, la 
llibertat i la creativitat;   2) Desplegament de les habilitats intel·lectuals (aten-
ció, coneixements,  comprensió, aplicació, anàlisi, síntesi i avaluació);   3) habi-
litats artístiques i físicocorporals. Un intent d’educar l’home integral: cap, cor i 
cos.   Un aprenentatge actiu, constructivista, democràtic, grupal. Cada objectiu 
amb la seva metodologia específica:  per a les habilitats intel·lectuals, el treball 
per projectes;  per a les actituds, assemblees, treballar les notícies, reptes, con-

signes, responsabilitats, auto i heteroavaluacions...;  per a l’art i el cos, obrir el 
ventall per a la pràctica de totes les arts i disciplines corporals.  Tot el maneig 
pedagògic embolicat dins uns principis: l’afecte, l’exemple, l’activitat, la reali-
tat, la democràcia, l’esperit científic, interès, possibilitat i necessitat, ludisme i 
treball, globalització. Sent que he escapollat molt el projecte educatiu; la cosa 
mereixeria més. Pel qui vulgui aprofundir el remet al llibre “Hacia la Escuela 
Posible” on es troba el projecte complet.   

8. Explica’ns el contingut i l’abast del conveni signat entre la Universitat de les Illes 
Balears i l’escola “La Casa de Cartón” perquè alumnes del Magisteri d’aquí pu-
guin fer les pràctiques en aquesta escola de Lima. 

Durant el curs 1997/8 em vaig posar en contacte amb Maribel Pomar, coordina-
dora de las pràctiques dels alumnes de Magisteri de la UIB i vaig proposar que 
poguessin fer les pràctiques a “La Casa de Cartón” i li va semblar que podria ser 
molt enriquidor, de tal manera que es va firmar un Conveni, que amb el temps 
fins i tot oferí beques per a pagar el passatge dels alumnes o les practicants i 
l’experiència es va obrir a dues escoles més del Perú. Els anys que durà el Con-
veni passaren per “La Casa de Cartón” 42 alumnes practicants de la UIB, que 
fou per a la majoria una experiència transcendent a nivell personal i per al seu 
treball professional. 

 D’ençà del teu enyorat retorn a Mallorca l’any 2004, has retrobat amb complaença les 
petjades, les fondes arrels que han conformat la part essencial de tu mateix, del teu 
món, del nostre món. Ara bé, la societat actual, també la nostra, des del darrer quart 
del segle XX, és sacsejada per transformacions radicals que la porten a optar oberta-
ment per comportar-se de forma totalment nova i diferent de com ho feia abans. 

9. ¿Què es allò que has trobat més canviat del mallorquins, “presoners, tanma-
teix, de la llum i de la mar”, “illencs de cap a peus”, “feels amants de la nostra 
roqueta”4, i com creus que la nova mentalitat i els nous comportaments afecten 
i potser transformen la identitat pròpia, els valors característics, la llengua, la 
religiositat, tot allò que ens fou curosament transmès pels nostres pares i padrins 
i per la cultura tradicional mallorquina? 

A partir de la dècada del 50, entre la immigració i el turisme, Mallorca sofreix 
sacsada en totes les dimensions (filosofia de vida, llengua, tradicions, men-
jars...) que ja no ens permet parlar d’una cultura mallorquina hegemònica. Avui 
els mallorquins de soca-rel sols som el 55.76%, això ens diu que estam davant 
un pluralisme cultural que és a la vegada font de conflicte i d’enriquiment en 
una relació dialèctica. Malgrat les nostàlgies que puguem tenir i el sentiment 
d’una certa pèrdua d’identitat, aquesta és dinàmica i està feta d’ història i  de 
les circumstàncies.  El “siau qui sou” es va fent. Per ventura ens fa pena, però 
la realitat s’imposa i hem de pensar que la interculturalitat ens farà bé;  així és 
l’evolució humana. 

Per acabar, te vull agrair, Domingo, els elogis al meu llibre “La veu de les ar-
rels”. El valor més perquè sé de la teva sensibilitat i la teva qualitat literària.  Si 
passares una bona estona llegint-ho me don per ben satisfet.  

4  Op. Cit. pàg. 117
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El  nostre convidat
Entrevista a Jaume Alemany

Toni Bennasar

1-Parla’ns, Jaume, de les circumstànci-
es que et dugueren al Seminari.

Vaig néixer l’any 1952 a Palma, en el si 
d’una família tradicional-cristiana. Pare 
militar, mare amb prou feines a casa en 
la cura dels 8 fills, com per anar a cercar 
feines a altre lloc.

Formació religiosa des de casa. Mon pare 
abans de la primera comunió m’havia en-
senyat les respostes a la missa en llatí per 
poder ser escolanet just haver combregat. 

El rector va tenir resolt el cant de la sibil-
la durant molts d’anys. La vaig cantar jo 
tres o quatre anys i després els germans 
més petits ho feren altres 6 o 7 anys.

A casa la religió hi era molt present: avemaries el dematí, beneir la taula, rosari els ves-
pres, confessió els dissabtes, missa els diumenges, sense falta, sabates netes, roba del 
diumenge, tota la família omplíem un banc de l’església. Una peça perhom per aportar 
a la bacina, …

Com que jo vaig ser el 5è dels germans, s’havien acabat els padrins de fonts “d’ofici” 
amb els germans anteriors. Me varen cercar dos padrins de ”categoria”: Un Coronel que 
acabaria la carrera com a general de l’exèrcit i la seva esposa, una marquesa. 

Quan me demanaven què volia ser de gran, responia: Coronel com el meu padrí.

Un dia, mon pare, no devia estar molt d’humor o potser es sentia desplaçat com a referent 
meu, essent ell també militar amb menys graduació, i a la pregunta de sempre, jo vaig 
respondre com sempre: “Coronel com el meu padrí”. Ell va respondre: “ bisbe seràs tu”.

Des d’aquell moment, a la pregunta sobre què vols ser en esser gran responia: “Bisbe”.

Per a molts d’amics de la família, quan demanaven per jo deien: Com va el bisbe?

Aquesta és l’anècdota. La veritat és que aquella experiència de fe familiar, la formació 
religiosa rebuda de petit i la que vaig rebre al col·legi de Sant Felip Neri,  me varen fer 
pensar que podia ser capellà. 

Vaig entrar al seminari l’any 1966 havent acabat el batxiller als 14 anys.

Dos anys de llatí i grec, tres de filosofia i 5 de teologia.

Tinc un gran record d’aquella etapa. M’hi vaig trobar molt bé. Mai me vaig plantejar “dei-
xar” com es deia en aquell temps.

2-Quines han estat les teves destinacions pas-
torals i quines prioritats (com a capellà) t’han 
guiat en la feina diària?

Un cop acabat el darrer curs del seminari anàrem 
els tres del curs: en Miquel Barceló, en Lluís Be-
nito i un servidor a fer l’etapa pre-diaconal a Lluc-
major amb en Manuel Bauçà i en Tomeu Fons. 
Allà vàrem fer un bon equip al qual s’hi va ajuntar 
el franciscà Pep Gelabert.

En aquell temps no frissàvem de ser ordenats. Vaig 
estar quasi tres anys a rebre els ordes menors, el 
diaconat i l’ordenació de prevere.

Allà vaig treballar bàsicament amb els nins i joves. 
Férem una gran “moguda” que encara se’n parla!!. 
Eren altres temps.

Molt aviat l’equip es va veure amenaçat amb la insistència del bisbe perquè anàs de for-
mador al seminari menor. Es va resoldre en primera instància compartint les dues tasques. 
Prest, però es va fer inviable i vaig deixar Llucmajor per anar al seminari menor.

Iniciàrem una experiència que nomenarem “COAV” (Curs d’orientació i acompanyament 
vocacional). Més tard, ja com a Vicari episcopal, vaig tenir la satisfacció de participar en 
la decisió de tancar el seminari menor amb internat i donar pas a l’experiència de seminari 
menor extern o en família, que de fet era la pretensió d’aquella primera proposta.

La dedicació al seminari me deixava temps lliure que vaig ocupar en la tasca de la creació 
de la Direcció General de Joventut del Govern Balear acollint la demanda que es va fer al 
Sr. Bisbe d’un capellà que tingués experiència en joventut. Jo era el president de la Fede-
ració de Grups d’Esplai de Mallorca.

Hi vaig dedicar quasi 4 anys.

Des del primer moment vaig tenir clar que no volia ser funcionari ni càrrec de confiança 
política. Per això, un cop arrencada la Direcció General de Joventut vaig oferir la meva 
disponibilitat al bisbe, que va aprofitar per enviar-me a Bunyola.

Hi vaig passar 11 anys. Jo crec que fecunds. Va ser la primera experiència de rector. Me va 
ser de gran utilitat haver estat vicari els primers anys de ministeri.

Després, l’any 1999, acabat el Sínode al que hi vàrem jugar fort molts de feligresos de Bu-
nyola, Don Teodor me va proposar formar part de l’equip episcopal amb en Tomeu Tauler, 
en Joan Servera, en Sebastià Salom i n’Andreu Genovart.

Varen ser uns anys de molta activitat, implicació diocesana, il·lusió, ganes de recuperar 
l’esperit conciliar, de transformació no només d’estructures, sinó d’apuntar a una Església 
més laïcal, més corresponsable, etc
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Malauradament aquesta etapa es va trencar abans d’hora amb la mort de D. Teodor. Dic 
abans d’hora, perquè certament es varen frustrar alguns intents molt avançats de nous 
plantejaments pastorals que ni encara ara, després de més de 10 anys, ens hem atrevit a 
reprendre.

Qualque dia s’hauria d’escriure aquesta etapa darrera de D. Teodor. Ell, conscient de viure 
els darrers anys com a bisbe de Mallorca, s’acostava l’edat de jubilació, havia decidit donar 
un fort impuls renovador a la pastoral. Es trobava cada cop més sol entre els bisbes que 
se nomenaven en aquell temps, la majoria de talant conservador quan no regressiu, etc. El 
nostre bisbe onava la impressió d’haver llevat el fre de mà. Era més atrevit, li importaven 
menys certes veus, les de sempre, crítiques a la seva dinàmica pastoral. 

L’experiència viscuda amb ell, de treball i d’amistat, ha estat per mi un gran aprenentatge 
per a la gestió pastoral i també en la confiança en allò que un creu a l’hora de confrontar 
estils, models, decisions, etc. Ell creia fermament en allò que emprenia i tenia la capacitat 
de contagiar-ho als seus col·laboradors.

Encara me costa entendre la facilitat amb què es pot desmuntar un treball de tants d’anys 
i deixar com un solar la pleta sense que això provocàs cap tipus de reacció o d’oposició.

Després d’acompanyar poc més d’un any al nou bisbe D. 
Jesús, i deixant la responsabilitat de Vicari de Part Fo-
rana, vaig acceptar l’encàrrec de donar una mà a en Pep 
Toni Fuster, que ja es trobava molt malalt, a la Parròquia 
Mare de Déu de Montserrat, mentre prenia com a prime-
ra responsabilitat la Pastoral Penitenciària on feia alguns 
anys que hi col·laborava com a capellà voluntari.

Mort en Pep Toni, se’m va nomenar rector. Actualment 
seguesc amb aquests dos darrers càrrecs.

Sempre he procurat prioritzar la proximitat, l’acompa-
nyament, la disponibilitat, fer-me un més amb els altres, 
compartint la responsabilitat.

No me sent gens clerical, ni crec que la parròquia sigui 
meva.

La parròquia és la gent a la qual jo hi som enviat a servir. El capellà passa i la gent segueix. 

3-Entre els teus recursos hi ha el de la guitarra. Quin servei t’ha fet?

Moltíssim. Abans més que ara. Avui hi ha molta gent que sap música i toca guitarra. Abans 
no era així.

Me va ensenyar a tocar-la l’amic Cil Buele.

Ja en el seminari, quan varen acabar el “clàssics” de la “Schola Cantorum”, en Bernat For-
tesa i jo agafarem un poc les messions de la música en les celebracions.

En el seminari menor, com a prefecte, la guitarra m’acompanyava a totes les acampades, 
festivals pels pares, etc.

A algunes vetlles de Lluc, vaig fer-me càrrec de l’animació de la pregària aconseguint, 
crec, un autèntic clima de participació… Fins i tot vàrem estrenar cants que resultaren ben 
apropiats.

A Llucmajor, en el club d’esplai, aprengueren a tocar-la ben segur més de 100 nins i nines.

Encara avui, quan estic de vena, a qualque missa amb nins i pares de catequesi la toc i me 
serveix per animar el cant.

Tot això ho dec a la música, a la guitarra concretament i a n’en Cil que me va donar l’em-
penta inicial.

4- Avui m’interessa especialment la teva dedicació a organitzar “camins de Santiago”. 
Quan i com començà aquesta dedicació?

Va ser una intuïció.

Sempre m’havia atret principalment pujar als cims de les nostres muntanyes. Amb els cur-
sos del seminari menor, essent prefecte, férem moltes excursions a les muntanyes: L’Ofre, 
Tomir, Galatzó, etc Ho presentava com una metàfora de  la vida: la vida és un camí, a voltes 
empinat, però que acaba amb el goig d’arribar al cim i veure lluny i alenar aire fresc.

L’any 1993 va ser any sant compostel·là. El primer de la nova era del Camí, promocionat 
pel Sr. Fraga.

Vaig intuir que podia ser una proposta engrescadora que facilitàs una proximitat a molts 
que no es declaraven creients, però estaven en sintonia, no massa lluny als plantejaments 
cristians.

Efectivament, a la primera convocatòria se n’apuntaren una vintena quasi tots de Bunyola.

A partir d’aquest any, cada any vaig haver d’organitzar distintes edicions per donar acolli-
da a la creixent demanda. Fa més de 10 anys que prop de 500 participants s’apunten a les 
distintes ofertes que es proposen cada any.

5-Quin és el teu objectiu en aquests viatges i què fas per dur-lo a terme?

L’objectiu és que tothom pugui fer l’experiència del camí. Pugui sentir-se peregrí. El camí 
te posa en el teu lloc. Caminar és allò més humà. Per això ens humanitza. L’home viator, 
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l’home que cerca, que vol conèixer, que vol créixer...

Sovint la vida ens situa en el marc de la instal·lació, del conformisme, del viure a remolc 
d’allò que uns altres planifiquen: consum, economia, moda, etc

Manquen espais humanitzadors i jo crec que l’experiència de ser peregrí, malgrat sigui 
durant un temps i de forma molt limitada, és un autèntic lloc d’humanitat. 

En la nostra societat de la informació molts experimenten una agobiant soledat.

El camí te comunica amb els altres caminants. És ben freqüent el diàleg profund amb des-
coneguts que es troben en el camí, a l’alberg, etc.

Des de la perspectiva pastoral, el camí és un atri dels gentils. Gent que no es confessa cre-
ient, o que es troba allunyada dels ambients eclesials, però que no per això han deixat de 
plantejar-se seriosament qüestions fonamentals. Molts cultiven una vida espiritual des de 
la qual hi cabria la proposta evangèlica.

Quan les parròquies hem perdut poder de convocatòria, no ens queda més que sortir als 
camins, allà on es troba i viu la nostra gent.

El camí suposa una gran oportunitat evangelitzadora que hem d’aprofitar.

El com ho faig? El mes de setembre present un programa variat de propostes per a totes les 
possibles demandes: camins tot a peu, altres mig a peu i mig amb bus, altres prioritàriament 
amb bus caminant uns quilòmetres cada dia, els que cada un pugui, etc.

En el mateix programa hi propòs una excursió mensual per Mallorca, per donar l’oportu-
nitat de retrobar-se aquells que han fet algun camí junts. Oferesc també algunes jornades 
solidàries, berenars, sopars, etc. Tot amb la intenció de posar en contacte a la gent. La reali-
tat és que aquest programa té molt bona acollida, lo que fa que, encara que a voltes m’hagi 
plantejat “jubilar-me”, la demanda no m’ho permet.

6- Dona’ns una explicació de com es desenvolupa un viatge d’aquests.

El Camí francès, que és el més transitat, el dividim en quatre etapes. No tothom, tampoc jo, 
té un mes per a dedicar al camí. Cada any caminan una etapa de 7 o 8 dies i així en quatre 
anys hem fet tot el camí. Els altres camins els feim de forma semblant.

Cada dia ca-
minam uns 20-
25 kms. Duim 
furgoneta que 
ens ajuda en el 
transport de les 
motxilles, ens fa 
arribar el bere-
nar a mig matí, i 
ens facilita el di-
nar. Duim cuina 
i cuinera.

Actualment dor-
mim a albergs i 
donam l’opció 
de dormir a hos-

tal a aquells que l’alberg els resulta inconvenient. (Els anys i la salut no perdonen)

Amb nins i joves a voltes també dormim a poliesportius.

Un moment important en el transcurs del camí és la celebració que s’ofereix a tot el grup 
el diumenge que ens cau dins la setmana de camí, que sol ser molt viscuda i valorada, es-
pecialment per gent que feia anys que no hi participava. També a l’arribada participam a la 
missa a la catedral.

7-Quin grau de dificultat física té?

Uns camins la tenen més que altres. Llevat d’algunes etapes concretes, les altres, no te-
nen especial dificultat llevat les 
derivades del temps climatològic. 
Normalment plou qualque dia, i 
en l’estiu el sol encalenteix, però 
se salva amb capelines, imperme-
ables, paraigües i capells.

Sempre he defensat que està a 
l’abast de tothom, evidentment, 
amb una planificació adequada.

8-Alguns conten que per a ells 
fou una experiència important. 
Ho pots explicar?

Hi ha moltíssimes experiències 
per a contar. Cada un té un motiu per iniciar el camí. N’hi ha que el desconeixen, però, 
durant el camí el van aclarint.

He mantingut converses profundes que no havia mai escoltat en el confessionari. Autènti-
ques confessions.

Molts no saben expressar la profundi-
tat amb què han viscut l’experiència, 
però els ha deixat una marca dins la 
seva vida.

La missa del peregrí, per a molts pro-
voca una emoció que no havien sentit 
feia molt temps.

Una conseqüència d’això és que un 
cop iniciat el camí, són pocs els qui 
no el volen seguir. També aquest és 
el motiu pel qual una gran majoria 
d’ells s’enganxen al “moviment” del 
camí participant de les diverses acti-
vitats que se’ls proposa.

Per a mi aquesta és una oportunitat 
pastoral amb molts dels que anome-
nam allunyats i que sovint no sabem 
com acostar-nos-hi.
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9-Què ha suposat per a tu aquesta dedicació? Què t’ha donat?

Aquesta dedicació ha suposat per a mi un autèntic regal. M’ha donat l’oportunitat de conèi-
xer llocs, històries, llegendes, tradicions, ... tot un món  per a fer-ne una tesi doctoral. Prin-
cipalment, però, m’ha donat a conèixer persones amb les quals he pogut establir vincles 
d’amistat. M’ha obert la mirada no només a Europa, d’on provenen tants peregrins, sinó de 
tot el món. Darrerament, s’ha multiplicat la presència en el camí de coreans, vietnamites, 
xinesos, també nord-americans, canadencs, etc

Fa tres anys que col·labor en el programa ACC (Acollida Cristiana en els Camins), una 
fundació promoguda per la Catedral de Santiago. Pretenem que en els distints camins hi 
hagi una presència ecle-
sial acollidora, de quali-
tat evangèlica; esglésies, 
albergs, monestirs, con-
vents, cases parroquials, 
voluntaris hospitalers, etc.

Quasi cada setmana m’hi 
faig present per a animar 
diferents tasques en aques-
ta direcció.

M’ha donat l’oportunitat 
de desenvolupar una ac-
tivitat eclesial en visió de 
futur, fora dels marcs cle-
ricals que encara ens ocu-
pen en una tasca de mante-
niment i no tant de sortir a 
trobar-nos amb la gent allà 
on la gent viu i es mou. No 
m’umpl sentir-me mem-
bre d’un presbiteri i d’una 
Església que es mira a si 
mateixa, que no surt cap a 
fora. La meva dedicació a 
la parròquia Mare de Déu de Montserrat, una parròquia en la qual els laics hi tenen una 
presència responsable i no necessiten que el capellà els hagi de marcar la tasca, i també la 
meva dedicació a la Pastoral Penitenciària que també compta amb un laïcat voluntari ben 
nombrós i compromès, me permeten aquesta dedicació que endemés m’ajuda a desconnec-
tar un poc i alenar altres aires.

10-Crec que en alguns viatges hi han assistit presos. Com ha estat possible això? I 
quin resultat ha donat?

El camí amb interns de Palma és ja un clàssic que s’ha guanyat el reconeixement d’Institu-
cions Penitenciàries, de tal forma que tot i haver restringit el règim de sortides, permisos, 
etc, i haver denegat l’autorització a distints centres penitenciaris d’Espanya, a nosaltres 
mai ens l’han denegada.

La idea sorgeix de les històriques peregrinacions penitencials i de les peregrinacions for-
çoses, que així s’anomenaven les que eren imposades com a pena per algun delicte. Avui 
no se contempla la redempció de pena per fer el camí, només alguns jutges de menors ho 

ofereixen com a primera condemna.

Cada any duim a terme el programa del camí de 
Santiago amb uns 12 interns. Ens acompanyen 
professionals del Centre Penitenciari, voluntaris 
de Pastoral, normalment hi participa la subdirec-
tora de tractament els últims dies. També normal-
ment s’hi fa present la jutgessa de vigilància pe-
nitenciària.

Se planteja com un temps per a madurar la decisió 
de canviar de vida. Allò que en el llenguatge cris-
tià deim conversió.

La realitat és que dona bon resultat. Comprovam 
com dia a dia ells entren en la dinàmica del camí 
i van participant de les propostes que els presen-
tam, totes encaminades a entrar dins un mateix i 
descobrir tant de bo que tots tenim a partir d’on es 
pot iniciar un autèntic canvi.

Un moment molt important és la missa del peregrí. També la recepció de la Compostel-
lana. 

Una modalitat distinta és incloure alguns reclosos d’incògnit en grups, direm, “normals”. 
Es tracta d’aconseguir que passin desapercebuts, que comprovin que no duen escrit al front 
la seva condició de reclosos.

11-Quants viatges dus fets fins ara i quins plans tens en aquest respecte?

No podria dir un nombre. Fa 25 anys del primer viatge. Durant aquests anys i de forma 
progressiva hem anat augmentant les propostes de camí per etapes, més o menys 6 o 7 cada 
any.

A voltes pens que amb l’edat de jubilació que enguany m’arriba, podria jubilar-me de fer 
camins. Però, per una part, cada dia creix la demanda. Per l’altra, crec que és una oportu-
nitat d’acostament a la gent que no podem deixar passar. Junt amb la constatació que  en 
l’Església no abunden, sinó més aviat escassegen aquest tipus d’ofertes, m’empenyen a 
continuar. 

12- Ens podries contar algunes anècdotes sobre els viatges?

Amb tants anys podria contar moltíssimes anècdotes. A cada lloc del camí hi tenc records, 
normalment positius. Podria contar converses d’una profunditat impressionant. També cu-
riositats que donarien per omplir una vetlada o escriure unes memòries.

Record en un dels camins que cada dia coincidíem amb un grup nombrós de nins que 
dirigia un capellanet, jove, ben mudat ja de bon matí. Collet inclòs per allò de no passar 
desapercebut.

Celebrava la missa també ben revestit. No li mancava cap ornament. Els nins s’agenollaven 
damunt el rostoll. (¡) Realment semblava un espectacle d’altre temps.

Jo no me vaig donar a conèixer com a capellà. Ell me veia com guia del grup, organitzador, 
carregant motxilles, preparant berenar,  etc.
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Arribats a Santiago, a la Catedral a punt de sortir a la missa del peregrí, que aquell dia la 
presidia el Sr. Arquebisbe, me va veure amb casulla vermella posada just devora ell. Tot 
sorprès me va dir: “Hay mucho cura disfrazado en el camino”, i jo li vaig respondre: “el 
que se disfrazaba eras tu. Yo en todo caso me he disfrazado hoy”. El Sr. Arquebisbe, gens 
sospitós de heterodòxia, que me coneix i aprecia la meva dedicació al Camí, va riure gustós 
quan li vaig explicar la història.

Dels camins amb reclosos podria contar-ne moltes d’anècdotes. Una de simpàtica és aques-
ta:

Arribarem un any a la Catedral de Santiago el dia dels Àngels custodis, patrons dels Cossos 
de Seguretat.  

Ells, els Cossos de Seguretat, s’havien reservat els primers llocs a la catedral. Hi tenien 
guàrdies perquè ningú s’hi assegués.

Jo vaig anar, respectuosament com se suposa, a xerrar amb el que pareixia ser el cap per 
“negociar” el repartiment dels primers bancs amb nosaltres, que també tenim habitualment 
reservats cada any que hi anem. El cap dels policies va parèixer no estar molt per la labor 
de dialogar i me va enviar al degà. No sabia ell que el degà precisament era el que havia de 
celebrar la missa i que volia els presos a prop.

El resultat va ser que ells ens van haver de deixar els primers bancs, els preferents, per a 
nosaltres.

No podeu imaginar la reacció dels interns quan els vaig dir: passau davant, els policies 
passaran darrere. Per una vegada que guanyaven als policies, ho pagava haver fet la gestió.

Record el comentari d’un pres tot orgullós: “En la calle mandan ustedes, però en la catedral 
manda el Padre Jaime...”

Taula rodona
SOBRE DIVERSES EXPERIÈNCIES 

MISSIONERES AL PERÚ

El passat dia 14 de març ens reunírem al Seminari Nou els membres del Consell de 
Redacció de “Modèlics i modelicons”, en Jaume Sancho, en Domingo Mateu, en Toni 
Bennásar, en Macià Llabrés i en Jaume Gual, amb els amics que prèviament havíem 
convidat, per reflexionar conjuntament sobre l’Església de Mallorca al Perú, seguint el 
qüestionari que els havíem presentat amb antelació.

Els convidats foren: 

Pep Rullán Colom.  Nascut a Sóller el 13 de febrer de 1959, casat, dos fills. 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa, 
títol convalidat pel Consell Nacional Interuniversitari de Perú.
Màster en Medicina Tropical per la Universitat de Barcelona l’any 
1991.
Màster en Direcció de Serveis de Salut per la Universitat Pública de 
Navarra l’any 1994
Metge especialista via MIR de Medicina Familiar i Comunitària 
(2012 – 2016).
Ha treballat com a metge missioner seglar al Perú fent el Servei 
Rural i Urbà marginal de Salut (SERUMS) a l’Hospital “San Martín 
de Porres” de Iberia Madre de Dios i al Centre de Salut de Kirigueti 

Cusco.
Responsable del Departament de Projectes de Medicus Mundi Navarra.
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Responsable del Dpt de Higiene-Sanitat i Medi Ambient a RIU Hotels.
Metge d’Urgències a l’Hospital Son Dureta (Mallorca)
Metge de capçalera a Luzaide·Valcarlos (Navarra)
Actualment treballa com a Metge d’Urgències a l’Hospital d’Estella (Navarra)
Ha participat a nombrosos cursos d’actualització en el camp de la medicina, la Cooperació 
internacional i la gestió de Serveis de Salut.

Felisa García Llompart. Va néixer a Maó (Menorca), on va viure i estudiar, fins que 
va començar els estudis de Magisteri a la Normal de Palma. Acabats 
els estudis ingressà a la Congregació de les Germanes de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül. Compaginà la formació per a la vida religiosa 
(postulantat i noviciat) amb els estudis teològics en el CETEM i les 
classes al col·legi de Sant Vicenç de Paül d’Es Coll d’en Rabassa i al 
col·legi de Crist Rei d’Inca.
El 2 de novembre de 1983, després de professar, fou destinada al 
Perú, a la comunitat de Delicias de Villa (Lima), com a directora del 
C.E.I. Jesús Maestro i treballant també activament en la pastoral pa·
rroquial i donant classes de religió.
L’any 1991 retornà a Mallorca per continuar i ampliar estudis teo·
lògics: Llicenciatura en Estudis Eclesiàstics (Batxiller en Teologia) al 
CETEM.

L’any 1997 fou destinada a Barra del Patuca (La Mosquitia – Hondures). Després d’una 
curta estada tornà al Perú, destinada al poble jove de San Martín (Piura).
L’any 2000 fou novament destinada a Lima, a la casa de formació de Delicias de Villa, i 
retornà a Mallorca l’any 2007, desprès de ser elegida consellera general al Capítol general 
de 2007.

Pere Fiol Tornila.   Va néixer a Inca el 27 de setembre de 1940. Fou ordenat sacerdot 
el 19 de juny de 1966. 
El juny de 1978 va obtenir el títol de llicenciat en Filosofia i Lletres.
Ha ocupat els següents càrrecs pastorals:
Vicari de santa Maria i Rector del Convent del 1966 al 1973
Regent de la parròquia de Sant Josep Obrer de 1973 a 1975
Rector i Arxipreste de Petra de 1975 a1982
Al Perú, on va residir sis anys, fou responsable de la parròquia de Sant 
Joan Mª Vianney de 1982 a 1988.
Rector de Muro des de l’any 1988 fins a la seva jubilació a l’any 2015
És el Cronista Diocesà d’ençà de 2002

Bartomeu Bennàssar Vicens. Va néixer a Felanitx l’any 1937. Fou ordenat prevere 
l’any 1960.

Diplomat en Metodologia de la penetració social per la Universitat 
Internacional “Pro Deo” de Roma.

Llicenciat en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana i doctor 
en Teologia Moral per la Universitat Lateranense · Acadèmia Alfon·
siana.

Ha exercit de professor del CETEM i de l’ISUCIR, impartint les matè·
ries d’Ètica, Teologia moral fonamental, Moral de la persona, Moral 
social, Teologia moral del sagrament de la Penitència i del Matrimo·
ni... 

Ha ocupat els següents càrrecs pastorals:

Missioner al Perú al seminari de Trujillo, en contacte amb la teologia de l’alliberació per 
espai de dos anys (1968-1971).

Vicari de Sant Francesc de Paula (Palma). 

Rector a diferents parròquies: Sant Pere Claver (església de Sant Nicolauet · Portopí), Sant 
Ferran (Les Meravelles · Platja de Palma), Son Roca · Palma.

Altres:

Delegat diocesà de Turisme i del Departament de Pastoral i Turisme de la Conferència 
Episcopal Espanyola. Delegat diocesà d’acció social.

Membre del CES (Consell Econòmic i Social) de les Illes Balears, a proposta del Govern. 

Fou Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’any 2002.

L’any 2011 va rebre la medalla d’or de la seva ciutat natal en reconeixement a la seva de·
dicació al compromís social i a l’estudi de l’ètica del turisme. 

Homenatge del Programa Memòria Viva, de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

La seva tasca com a estudiós de la moral des d’una positura avançada i fronterera ha estat 
fonamental en la renovació de la reflexió teològica a Mallorca. És molt valuosa l’extensa 
obra publicada en temàtica de turisme, ètica i societat.

Ha publicat també dos llibres de poemes que complementen la recerca moral des de la 
seva experiència cristiana, social i política.

Bartomeu Tauler Valens. Va néixer a Felanitx, el 16 d’octubre de 1944.
Ingressà al Seminari el 14 d’octubre de 1954.
Fou ordenat prevere l’any 1967.
Ha ocupat els següents càrrecs pastorals:
Vicari de l’Encarnació a Palma
A Perú, per espai de 8 anys, vicari de les parròquies de Contumazá i 
Cascas (Cajamarca) amb un centenar de llogarets o “caseríos”.
Rector de Son Macià (Manacor). 
Rector de Montuïri.
Rector Porreres.
El 1995, feu la Llicenciatura en Teologia sistemàtica al CETEM (Mallor·

ca) per a la Facultat de Teologia de Catalunya. 
Vicari episcopal de Ciutat.
Delegat diocesà per a Ciutat.
Rector de la parròquia de St. Josep Obrer i també de la parròquia de Corpus Christi.
Vicari de les parròquies de Manacor, des de l’octubre de 2011 fins al dia d’avui.
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Ecuador
Colombia

Brasil

                       PERÚ                 ESPANYA

Extensió:     1.285.216  -        505.370  Km2

Població:   31.488.625  -   46.468.102  Habitants
 

Oceà Pacífic

Acomodats a la Sala de reunions del seminari, fetes les presentacions respectives, comen·
çam amb la primera qüestió plantejada: 

“Anada al Perú: Circumstàncies que envoltaren la decisió d’anar al Perú”.

Pere Fiol. El bisbe em va demanar per anar-hi i jo li vaig dir que no tenia cap problema en 
anar-hi. I me n’hi vaig anar; va venir també amb mi sa meva germana Antònia que estava 
amb jo. Aleshores era rector de Petra. Era l’any 1982. No hi va haver cap altra motivació. 
Això me va fer veure que lo de s’Institut Juníper Serra des seminari no funcionava perquè 
jo no vaig ser mai membre d’aquell institut. Jo vaig pensar que ja no hi havia res d’aquell 
institut i que ja pegaven arreu. 

Tomeu Bennàssar. Sa meva anada a Perú va ser una convidada de part d’en Miquel Fernán-
dez, que era es responsable des seminari de Trujillo i de qualque manera es coordinador 
des capellans que estaven a Amèrica. Aquesta convidada —això és una imaginació— su-
pòs que va trobar de part meva una actitud receptiva perquè ja des de sempre, un poc 
allò de dir es capellà no només és un servidor d’un petit rodolet, sinó obert allà on sigui i 
a lo que sigui. Hi havia hagut es concili, tota aquella demanda del Papa, també, de cara a 
un servei a l’Església Universal. I supòs que també, en es fons, un poc, no ser si d’empenta 
indirecta des seminari d’aquí on jo havia començat a fer classes i no interessava massa sa 
continuïtat. Això va ser també, indirectament, una ajuda que propicià sa meva anada a 
Perú.

Tomeu Tauler. Des des seminari ja se mos havia creat un estímul i predisposició vers una 
església missionera: Acadèmies, cursets sobre missions, s’Institut Juníper Serra... Quan 
encara no havia passat un any de s’ordenació de prevere, en Miquel Nigorra i jo tingué-
rem s’oportunitat de conèixer sa tasca missionera des mallorquins, a través d’en Jaume 
Muntaner i de n’Anselm Álvarez, que duien vàries parròquies, no molt enfora de Trujillo. 
Ells mos explicaren que el bisbe José Dammert de Cajamarca havia demanat als capellans 
mallorquins que dirigien es Seminari de Trujillo que cercassin un equipet, per anar a les 
parròquies de Cascas i Contumazá, de la diòcesi de Cajamarca, a uns 100 kms. de Trujillo. 
I mos animaren a prendre sa decisió de partir al Perú. Era l’any 1968, jo estava de vicari a 
l’Encarnació i en Miquel a la parròquia de la Santíssima Trinitat. Vàrem acceptar aquella 
invitació amb il·lusió juvenil, però també amb una certa ingenuïtat. Jo tenia 24 anys i en 
Miquel 25. En resposta a sa demanda del bisbe Dammert, En Jaume Pons Arrom va assu-
mir sa responsabilitat pastoral de tota sa zona de Cascas i Contumazà amb molt d’entu-
siasme, i va recórrer aquesta extensa comarca, amb més de 100 “caserios”. Quan noltros 
vàrem arribar (febrer de 1969), en Jaume ja havia fet gran part d’aquest recorregut i nol-
tros hi vàrem anar per ajuntar-mos al seu projecte. 

Felisa Garcia. Em vaig anar a Perú el 2 de novembre de 1983. Destinada a las Delicias de 
Villa (assentament humà del sud de Lima, al districte de Chorrillos), on ses germanes de la 
caritat tenien i tenen una comunitat. Allà hi vaig fer una primera etapa de 9 anys.

Ses circumstàncies que envoltaren sa meva anada a Perú no va ser cosa meva. Quan sa 
Superiora General em va proposar anar a Perú, estava a Inca, on havia fet es noviciat i feia 
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un any que havia professat. Treballava com a professora des col·legi de Crist Rei, col·legi 
de sa Congregació. En aquells anys teníem a sa parròquia de Crist Rei un rector que havia 
estat a Perú cinc anys; d’altra banda una germana de sa Congregació, que formava part 
de s’equip de formadores, també havia estat alguns anys a Bolívia i posteriorment a Perú. 
Tots dos em varen parlar moltíssim, diria constantment, de sa seva experiència, estaven 
molt contents, parlaven amb entusiasme, emoció i tenien desitjos de tornar a Perú. Així va 
ser com el Perú va començar a cridar-me s’atenció i inquietar-me, va quedar en sa meva 
ment com una cosa possible a realitzar en algun moment de sa meva vida. I va arribar 
abans de lo previst. Així que quan sa Superiora General m’ho va proposar, vaig acceptar, 
no vaig tenir cap motiu per dir que no. Record que era es dia des meu aniversari i ho vaig 
considerar com un regal. Déu seguia manifestant-se com aquell que ens desinstal·la, i ens 
duu per camins nous, diferents a n’es que jo esperava o imaginava en aquell moment. 
Mai me n’he penedit i, encara avui, seguesc donant gràcies a Déu per tots ets anys que he 
pogut viure allà.

Pep Rullán. Jo sempre dic que noltros —jo he de parlar de noltros, perquè hi vaig anar 
amb sa meva dona, Maria José Iriarte— hi anàrem de rebot, i explicaré per què. Durant 
sa nostra formació com a metge i infermera, a la vegada que mos formàvem, a través des 
missioners des Sagrat Cor de Lluc, parlàvem d’anar a Ruanda. Quan havíem acabat sa 
carrera vàrem dir mos casam i anam a Ruanda, però llavors ells mos varen dir que no hi 
podíem anar perquè no sabem com acollir-vos, allà només tenim capellans i monges i un 
matrimoni no sabem què hem de fer amb ell. Per tant, repetesc, que a Perú hi anàrem de 
rebot, i n’estic molt agraït. 

Sa nostra anada l’hem de veure dins un context, un no se’n va a Perú, o se’n va a missions 
perquè un dia plou o te desperts i dius me n’he d’anar. Vivíem en un context d’una família 
cristiana compromesa, jo vaig estudiar al Col·legi dels missioners des Sagrats Cors a Só-
ller i als jesuïtes a Palma. També me va influir la catequesi rebuda a Sóller amb en Tomeu 
Barceló, i la participació al grup d’escoltes de Sóller. Crec que aquests components, i no 
vull oblidar sa meva parella, amb la que ja duim trenta-tres anys casats, que també se va 
animar a anar a Perú amb jo. 

En aquell moment, l’any 1983, el bisbe Larrañeta, un navarrès que estava a Perú, era ales-

hores a Pamplona. Una al·lota des poble de sa meva dona mos digué que anàssim a parlar 
amb ell. Jo no hi vaig poder anar perquè era a Sóller, però hi va anar sa meva dona que es 
trobava allà. Amb ell tot varen ser facilitats. Li va dir que sí perquè ell havia fet un centre 
de salut i no tenia ningú per posar-lo en marxa i per altra part ja tenia un matrimoni de 
Salamanca per posar en marxa tot es sistema de salut en es seu vicariat. Ell ja havia creat 
una xarxa d’educació molt grossa i molt ben estructurada amb un conveni amb es ministe-
ri d’educació del Perú i volia fer lo mateix amb es tema sanitari. Només mos va demanar si 
estàvem disposats a anar-hi amb un compromís de cinc anys i a pagar-nos es viatge d’ana-
da; mos oferia casa i menjar. És cert que quan mos decidírem, en Tomeu Suau que era es 
delegat diocesà de missions i don Teodor, el bisbe en aquell moment, mos recolzaren i tot 
fou suport de part de Mallorca Missionera. Així fou com anàrem a Perú. Mos casàrem un 
mes abans de partir i jo sempre he dit que férem un viatge de noces de cinc anys. 

Vàrem tenir sa sort que a Perú hi havia sa institució, Misema, de missioners seglars que 
havia fundat l’any 1953 monsenyor Ariz, bisbe de Pto. Maldonado que després fou bisbe 
auxiliar de Lima. Això ens donà es suport legal per poder entrar a Perú i poder fer sa nostra 
labor.

Donam una passa més i plantejam la segona qüestió: 

“Ja al Perú, quina realitat trobàreu? Objectius proposats i canvis 
d’aquests objectius en tocar la crua realitat”
En Toni Bennasar concreta més la qüestió: 

“De quina manera vos va trastocar sa intenció prèvia que teníeu quan 
anàreu allà? “

Felisa García. A sa zona on teníem sa comunitat, a sa que ja he fet referència, que un are-
nal des sud de Lima, Delicias de Villa (un nom molt bonic), sa primera 
realitat amb sa qual em vaig trobar i em va impactar moltíssim, va 
ser sa pobresa de sa zona i des seus pobladors: un turó àrid, un are-
nal, en es qual gairebé totes ses cases eres d›estores, sense aigua, 
sense llum elèctric en bona part de sa zona, sense asfalt, terra, are-
na, pols i més pols, i molta brutor. «Delicias de Villa” és un nom molt 
bonic per lo que és —em repetia a mi mateixa—, i molta pobresa 
associada a aquesta realitat: en s›àrea de salut, educació, nutrició, 
especialment en es nins i nines i manca de recursos econòmics de sa 
gent, de ses famílies per fer front a tots aquests problemes. O sigui, 
unes condicions de vida bastant dures i molt hostils per sa població.

Enmig d›aquesta dura realitat, vaig constatar de seguida que sa gent vivia amb alegria, 
vaig descobrir es valor de sa solidaritat que brolla des de sa mateixa pobresa i molta fe i 
confiança en Déu, amb un desig profund i fort de viure i lluitar per sa vida.

Bé, les Germanes de la Caritat ateníem un dispensari, una escola infantil, una biblioteca 
parroquial i ens encarregàvem de sa pastoral i de sa parròquia. Ses parròquies allà no es-
tan configurades com aquí. Sa parròquia era com un ens «abstracte», i lo real era es nom-
bre més o menys gran de «capelles» que conformaven sa parròquia. I aquestes capelles 
eren per suposat es llocs de culte i d›activitat pastoral des diferents nuclis de població. Així 
sa parròquia Jesús Artesano, sa nostra parròquia, estava conformada pes nuclis poblats 
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de Delicias de Villa, Tupac Amaru, Mateo Pumacahua, Brisas de Villa, etc..., una parrò-
quia molt extensa. S›activitat pastoral era intensa i es que l’animàvem érem ses religioses 
juntament amb es laics compromesos, treballant en estreta unió amb ells. Es capellà o 
es rector, que era un mallorquí, en Miquel Rosselló, es feia present es dies de culte, que 
coincidien amb ses celebracions des sagraments, i ses celebracions importants de s›any 
litúrgic: Nadal, Pasqua ...

En Miquel Rosselló tenia una filosofia, que a mi me va impactar. Ell, a mesura que sa po-
blació creixia i s’establia en un lloc, se n’anava a viure amb es darrers que arribaven, que 
eren es que ho tenien pitjor. En aquells moments ell vivia amb una família de Mateo Pu-
macahua, es darrer assentament humà que s’havia format amb sa gent que havia arribat 
de diferents llocs, sobretot de sa serra. 

Intervé en Pere Fiol i explica el següent: En Miquel Rosselló va anar a Delicias de Villa 
quan hi va haver el canvi de s’equip que estava a sant Joan Maria 
Vianney. En Toni Ramis va anar a Trujillo i en Bernat Martorell va 
anar a Ancon, que estava a sa platja. S’equip nou va ser en Mariano 
Moragues, com a rector i n’Anselm Álvarez i en Mateu Canyelles com 
a vicaris.

En Miquel Rosselló abans vivia en una rulot i després vivia en fa-
mílies. Explicava que feia això perquè ell deia que sa presència de 
l’Església donava confiança a sa gent i creava respecte en es polítics. 
Sa gent confiava i es polítics respectaven. Aquest nou assentament 
rebia es nom de “pueblo joven”. 

Continua na Felisa Garcia. Des d’aquests tres àmbits que he esmentat, ses germanes de la 
caritat, vàrem impulsar sa promoció social i es desenvolupament integral de ses famílies, 
ses dones, es nins i es joves. Sa crua realitat de s›entorn en què vivíem, ens va fer reforçar 
i millorar en sa mesura de lo possible, s›atenció sanitària, educativa i sa promoció social. 
Es meu àmbit de treball era es de s›educació i sa pastoral parroquial i per tant, una de ses 
meves prioritats va ser potenciar en es màxim en tots es nivells possibles, s’escoleta infan-
til a fi de poder atendre un major nombre de nins i nines, ja que eren moltes ses famílies 
que demanaven aquesta atenció. Sempre, i encara avui, es centre d’educació inicial Jesús 
Maestro, aquest és es seu nom, ha inclòs es menjador infantil i es berenar per a tots es nins 
que hi assisteixen. Un servei complementari per causa d’una insuficient alimentació, degut 
a ses circumstàncies ja esmentades, i alhora, afavorir que ses mares de família poguessin 
anar a treballar, amb sa tranquil·litat que tenien es seus fills petits en lloc segur.

Una altra realitat, que no puc passar per alt perquè em vaig moure dins d›ella i la record 
com sa més satisfactòria fins a dia d›avui: sa realitat eclesial. És certa, des de sa meva ex-
periència, s›expressió que hem escoltat tantes vegades: «es pobres ens evangelitzen». No 
només ens evangelitzen sinó que, com diríem en mallorquí, «ens tornen a pastar». Em va 
impactar sa seva fe, sa seva religiositat, sa seva confiança en el Déu de sa vida, fins a un 
sens fi de devocions populars an es sants, ses seves celebracions ... Es pot dir que a Perú 
sa religió configura sa cultura ... Es seu profund desig de conèixer Déu i sa importància 
que el «Déu de la vida» té en ses seves vides, valgui sa redundància, em va cridar molt 
s›atenció i va ser sempre una constant en sa meva tasca i treball pastoral. Em commovien 
ses reunions de ses comunitats eclesials de base, petits grups en es quals s’aprofundia en 
s›experiència cristiana, a partir de sa reflexió bíblica i sa realitat que vivien ... En aquests 

grups i altres vaig constatar i experimentar lo que mos va dir el papa Joan Pau II a sa 
trobada multitudinària amb es joves en Villa el Salvador: «Que había hambre de Dios». I 
aquesta és sa gran riquesa des pobres. Vaig aprendre a veure i a viure d›una altra manera 
perquè et canvien s›escala de valors.

Una altra cosa molt important per mi va ser trobar-me amb una Església bastant oberta, 
molt motivada i compromesa amb una evangelització alliberadora, amb sa realitat social 
i en sa defensa de sa justícia i sa causa dels pobres.

I finalment, un altre aspecte que vull esmentar, perquè també forma part molt viva de sa 
meva experiència personal, és es destacat paper de sa dona en es camp de sa pastoral i 
es ministeris.

Tomeu Tauler. Sa realitat que trobàrem va ser de grans contrastos. Socials, humans, reli-
giosos... 

Es dos pobles més grans eren Contumazá (capital de província) i Cas-
cas. Eren els nostres llocs de residència permanent, i allà on hi havien 
viscut normalment es rectors.

Molts de “caseríos” no havien estat mai visitats més que quan en es 
llocs més grans hi havia una festa des sant patró i s’hi celebraven 
misses, baptismes i processons. Lo que En Jaume Pons va introduir 
va ser sa visita a ses escoles ‘rurals’, i llavors les converses personals 
anant per ses cases de sa contrada, i convidant a sa trobada des 

vespre. Horabaixa de tot, teníem una llarga xerrada amb sa gent que acudia, i molt sovint 
celebràvem l’Eucaristia; a certs llocs, sa gent ja s’animava a participar.

En Jaume ja havia dedicat mesos a recórrer uns vuitanta “caseríos”, amb una força huma-
na, espiritual i física extraordinàries. Ell ja duia sis o set anys d’experiència en es seminari, 
però sobretot a “Porvenir” i a ses altres barriades de Trujillo. Home pràctic com era, detec-
tava ses necessitats humanes i socials d’aquells poblets: per exemple d’un dispensari, sa 
necessitat de nous reservoris (grans dipòsits) i d’es canals d’aigua, de sembrar millor, etc. 
i, per altra part, de denunciar ses injustícies d’allà i animar a sa solidaritat i an es coopera-
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tivisme. Contumazá era una cosa, Cascas era s’altra. I escampats al llarg d’una extensa ge-
ografia, molts de ‘llogarets’ que solien tenir com a centre d’unió s’escola; es més grandets 
disposaven de capella. Llavors hi havia zones que depenien de ‘Casa Grande’, que era una 
extensió enorme que partia de sa costa i traspassava sa serra. Era tan gran com Bèlgica i 
pertanyia a sa família alemanya dels Hildermeister (‘una gran hacienda’).

Intervé en Pere Fiol en referència a aquesta hisenda i diu: Quan els ho varen prendre va-
ren comprar a Mallorca la finca de Mortitx i feren aquella plantació d’arbres fruiters. 

Continua en Tomeu Tauler. Quan arribàrem a Trujillo, a principis de febrer de 1969, mos 
trobàrem amb es capellans que havien iniciat es moviment de sa ‘Teologia de s’allibe-
ració’ —Gustavo Gutiérrez, Álvarez Calderón i altres— Feia molt poc que s’havia fundat 
ONIS (Organització 
Nacional d’Informació 
Social), que en realitat 
arreplegava es preve-
res que se començaven 
a reunir per respondre 
a ses tremendes injus-
tícies i desigualtats del 
Perú, sobretot a nivell 
de costa, i que a nivell 
d’agricultura es mostra-
va amb tota sa força a 
ses “Grandes Hacien-
das”; allà sa gent que 
treballava per ells eren 
com esclaus.

Molt distinta, encara que pobra, era s’organització agrícola d’ets altres poblets: Allà hi 
havia aquelles famílies pobres que disposaven de ‘chacritas’ (finquetes) on hi sembraven, 
segons es lloc: maís, patates, iuca, moniatos, i altres coses. Vivien dins lo seu i de lo seu, 
s’auto abastien.

Es primer any en Jaume va quedar de manera més permanent a Cascas i noltros anà-
rem a Contumazá. Distribuíem sa setmana de sa manera següent: de dilluns a dimecres 
a migdia teníem classe en es col·legis d’allà i ateníem ses misses i ses coses de cada dia a 
sa parròquia. Llavors de dimecres a dissabte a migdia sortíem a “caseríos”. Solíem anar 
amb En Jaume fins a un cert indret, i llavors cadascú partia a un llogaret diferent. Dúiem 
qualque cosa preparada per anar a s’escola en primer lloc. Teníem un contacte amb sos 
nins perquè avisassin es pares que es vespre mos veuríem a s’escola. Durant es dia, fins es 
vespre, anàvem per ses cases allà on podíem. En Jaume ho feia tot, no deixava res, duia 
un altaveu amb piles i de damunt es turonets cridava i convidava sa gent. Noltros fèiem 
lo que podíem. A certs llocs es reunia més gent i a altres més poca. A sa trobada resàvem 
plegats a partir d’alguns fragments de sa Bíblia i repassàvem sa realitat que ens envoltava 
i sa situació de cada grup que allà acudia.

Vull recordar aquí sa visita an es poble de Cospán, que havia sofert molt. Ses terres eren 
comunals; però ets “hacendados” pretenien sa propietat, i els donaren ordre d’abandonar. 

Es poble es va rebel·lar contra aquestes ordres. Es senyors enviaren gent armada, crema-
ren moltes cases i mataren algunes persones... Es fets que contava aquella pobra gent 
escarrufaven. A la fi, es tribunals donaren sa raó an es “comuneros”.

P’es juliol de 1970 en Miquel Nigorra va decidir deixar s’experiència i tornar a Mallorca. Ell 
era entusiasta i tenia molta capacitat d’empatia, molt més que jo; precisament ell m’havia 
animat a mi. Però va veure que allò era un món molt complicat i extens. Jo també ho vaig 
veure però vaig pensar que havia d’aguantar un poc més, encara que no sabia fins quan.

Quan en Miquel se’n va anar, quedàrem en Jaume i jo. Jo vaig reduir ses sortides, em vaig 
dedicar més a Contumazá i a alguns llocs on semblava haver-hi més resposta.

L’any 1973, arribaren quatre germanes agustines, que es dedicaren també a recórrer al-
guns «caseríos» i sobretot a sa promoció de ses dones. Llavors vingué en Pere Fons, que 
passava llargues temporades a sa zona de Cospán, amb una forta dedicació. Ses trobades 
amb catequistes de Cajamarca mos ajudaren a preparar cursos per a animadors de sa fe 
a certs “caseríos”.

Jo, per manca de salut, vaig tornar a Mallorca l’any 1977.

Més d’una dotzena de capellans mallorquins han passat per ses parròquies de Contumazá 
i Cascas i han deixat una forta petjada evangelitzadora.

Pep Rullán. Bé, jo estava a un altre lloc, jo estava a sa selva, a s’Amazònia. Es destí princi-
pal era anar a Kirigueti, que era en es riu baix Urubamba. Hi ha un 
lloc habitat per indígenes matxiguengas, eren en aquells moments 
21 comunitats natives, amb una població d’unes 5.000 persones. Po-
blació molt dispersa en un terreny que era com sa mitat de Mallorca. 
No hi havia carreteres, tot ho havíem de fer per riu; i per entrar, sa 
forma més fàcil era entrar amb avioneta. Era una realitat molt dife-
rent de sa de Delicias, Cascas i Contumazá. 

Com he dit es nostre destí era Kirigueti, però quan vàrem arribar el 
bisbe mos diu primer heu d’anar a una altra missió, que és Sepahua, 
perquè es matrimoni que mos precedí esperava un infant que havia 

de néixer quinze dies després d’arribar noltros. Anàrem a Sepahua a atendre es part de 
n’Almudena.

Per convalidar es títols, cosa que per noltros era molt important, i que el bisbe volia que 
ho féssim tot dins sa legalitat per evitar que te poguessin dir que eres estranger i estaves 
allà de forma il·legal, mos obligaren a fer es SERUMS (Servei rural, urbà, marginal, social). 
Es govern no entenia que sa zona on noltros anàvem era molt més pobra que tot allà on 
mos podien enviar. A sa zona on havíem d’anar, aquest servei no estava desenrotllat i mos 
obligaren a anar a Iberia, que era dins es mateix vicariat, a una altra missió on hi havia un 
dominic. Férem sis mesos de SERUMS. Jo sempre he agraït molt haver-los fet, perquè, fent 
es SERUMS a un hospital des Ministeri de Salut, te submergeixes dins sa realitat sanitària 
del Perú, que és molt diferent que sa d’aquí. D’altra forma tens es risc de voler fer una 
sucursal de sa sanitat mallorquina a Perú, amb una garantia total de fallida i de fracàs.

Vàrem veure aquesta realitat on sa gent se moria, no pot comprar ses medicines, un anti-
biòtic, si no el duia es malalt, no li posaven; sa gent no podia pagar lo que els demanaven 
per estar en aquell hospital. 
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Passats aquests sis mesos ja vàrem poder convalidar es títol i poder fer feina de manera 
totalment legal a Perú. També, durant aquests sis mesos, vàrem poder conèixer un con-
veni de sanitat, que s’havia fet entre Perú i Alemanya, que s’aplicava a sa regió de Cusco. 
Aquest conveni mos va fer obrir ets ulls perquè un metge alemany, el doctor Wolf, que 
havia recorregut molts de llocs, mos digué que si anau a fer feina a un lloc heu de fer feina 
integrats dins es ministeri. No és correcte lo que fa molta gent que s’instal·la, que fa sa 
seva feina i no se fa corresponsable, ni informa a ses autoritats locals de lo que està fent. 
Heu d’aconseguir firmar un conveni amb so ministeri, perquè si no ses coses que faceu no 
vos serviran per res. Així amb un conveni signat pel bisbe i es cap de sa regió no vos podran 
dir res. Va ser veritat que mos recolzaren gràcies an es conveni. 

Després ja a Kirigueti sa comunitat, on estiguérem sa resta des cinc anys, és una comuni-
tat nativa de matxiguengas, era un lloc on no hi havia hagut mai ni metges ni infermeres, 
terreny verjo absolutament amb es gran avantatge que això suposava, perquè tot estava 
per fer. Una gent que havia viscut, anys i més anys, sense metges ni infermeres, cosa que a 
noltros mos pot parèixer impossible, però era sa realitat. Menjaven, vivien, es curaven de 
lo que es podien curar i, de lo que no, se morien. 

Arribàrem allà i mos trobàrem una realitat afegida. Només arribar se moriren trenta-cinc 
infants menors de cinc anys de tosferina (cucurutxa). Aquest fet mos va impactar molt a 
sa meva dona i a jo. Veure que se moren aquests infants d’una cosa que se pot prevenir i 
se pot evitar, et trastoca tots es teus esquemes. Allà és on jo vaig aprendre que ses malal-
ties sempre tenen una causa diríem científica, però sempre tenen uns components socials 
que són es que fan que sa malaltia progressi, o la fan aturar. Encara que paregui absurd, 
aquests nins varen morir de tosferina per unes eleccions. A Perú anar a votar és obligatori, 
està penalitzat no fer-ho. En es poble on anaven a votar hi havia tosferina; quan varen bai-
xar es majors a votar varen pujar sa tosferina a sa zona on estàvem noltros que era verge 
d’aquesta malaltia. A la vegada se va desenvolupar una epidèmia de paludisme fortíssima 
i s’emmalaltia tothom. Això va fer que noltros mos vàrem haver de posar ses piles aviat 
perquè vèiem que eren coses que no podien esperar. 

Dins tots aquests problemes tenguérem sa sort de trobar una realitat d’una comunitat 
mallorquina cristiana a Perú, que noltros en principi no coneixíem massa bé. Aquesta co-
munitat, de sa qual aquí hi ha dos representants, en Pere (Fiol) i na Felisa (Garcia), mos 
va acollir meravellosament i mos va donar suport en tot moment. I ara vull recordar, diri-
gint-se a en Pere, sa teva germana Antònia; n’Antònia va fer comunitat a Perú, sobretot a 
sant Joan Maria Vianney. Noltros érem de MISEMA, aquest organisme missioner seglar, 
però sempre que podíem anàvem a sant Joan Maria a matar sa fam. Crec que això s’ha de 
ressaltar. Pere, sa teva feina va ser molt bona, però sa de n’Antònia va ser meravellosa. Era 
seglar però va entendre molt bé quina era sa seva tasca allà. Va fer comunitat, com he dit. 

En Pere Fiol intervé amb aquestes paraules: Resultava que sant Joan Maria era sa casa 
d’acollida de tots es mallorquins. Totes ses gestions les havien de fer a Lima i clar, després 
de córrer per ministeris i altres organismes per resoldre algun problema o paperassa, arri-
bar a Lima, poder dinar, era una tranquil·litat grossa. Qui venia no havia avisat de res però 
n’Antònia sempre tenia dinar per tothom. 

Jo també sempre record —continua dient en Pep— que quan dúiem un any i mig a Perú 
va venir na Margalida Colmillo, una germana de la Caritat, a Delicias. Feia pocs mesos 
que havia arribat. Estava fent cursets sobre sa teologia de s’alliberació amb en Gustavo i 

companyia. Va venir un dia, quan noltros dinàvem, i va dir aquesta frase. “Ui!, amb lo que 
noltros hem après avui, noltros canviarem el Perú”. Ella tenia 60 anys i jo 28 i me vaig atre-
vir a dir-li: “Margalida, no canviaràs el Perú, el Perú te canviarà a tu”. Ella m’ho ha recordat 
moltes vegades. És sa sort que jo també vaig tenir.

Per lo que fa als objectius vull dir que noltros anàrem allà amb s’idea de fer atenció a de-
manda. Vàrem tenir sa sort d’entrar en una missió de dominics, que ja duien vuitanta anys 
a sa zona, ells mos varen introduir perquè pensàvem que seria difícil que mos acceptassin, 
un metge de 26 anys i una infermera de 25, amb ells va ser molt fàcil. Això mos va facilitar 
ses coses. Només arribar vaig demanar quanta gent hi havia, no ho sabien. Lo primer que 
férem va ser un cens i recorreguérem ses 21 comunitats natives, tardàrem més o manco 
un mes, i férem es cens.

Un cop fet es cens, un d’ets objectius nostres era formar gent local, perquè sabíem que sa 
nostra experiència tenia data límit. El pare Daniel mos digué que havíem d’equipar s’hos-

pital, noltros no sabíem ben bé 
com fer-ho. Quan dúiem sis o 
set mesos, vàrem tenir sa des-
gràcia, per un costat i en certa 
manera també sa sort que, des-
prés de s’epidèmia de tosferina, 
tenguérem s’epidèmia de palu-
disme. Perquè tengueu una idea 
un ninet amb dotze mesos havia 
tengut nou crisis de paludisme. 
Sa gent jove, que eren es que ho 
patien més, venien en es centre 
de salut; es majors, amb 40 de 
febre, seguien fent feina, per-
què sabien que se curarien. Ens 

posàrem en contacte amb es Ministeri de salut i els diguérem: “tenim paludisme”. Per res-
posta mos diuen: “No, es paludisme està eradicat a Perú”. Insistírem i mos deien lo mateix. 
Noltros vàrem sortir amb 400 làmines, on es fa s’extensió de sang; mos n’anàrem a Cusco 
i els diguérem: “Mirau, si hi ha paludisme o no hi ha paludisme, aquí teniu 400 mostres de 
400 persones amb paludisme”. 

Aquest fet mos va propiciar que intervingués es metge alemany doctor Wolf que duia es 
conveni que havíem fet, i va dir que vendria i obligà an es serveis des Ministeri que ven-
guessin i constatassin que teníem paludisme. Aquesta venguda des metge alemany va 
fer que veiés com noltros treballàvem i mos digué que mos ajudaria. Deixàrem tres dies 
d’atendre malalts i programàrem amb ell tot lo que havíem de fer. Amb això vàrem modi-
ficar ets objectius i sa forma de fer sa medicina. Mos va dir una frase molt bona: “Ets es-
panyols sou molt bons improvisant, sou de lo millor que hi ha en el món improvisant, però 
és millor planificar per haver d’improvisar el mínim”. Mos digué, que si planificàvem bé 
mos subvencionaria es nostro programa. A més de donar-mos s’eina mos donà sa solució. 

Estructuràrem sa nostra actuació en set punts bàsics: Ses vacunes, formació a promotors 
i a comares tradicionals, lluita contra es paludisme, sa lluita contra ses malalties de sa 
infància (sa diarrea, problemes respiratoris), sa nutrició en prevenció i tractament, control 
de ses embarassades (hi havia moltes dones que morien en es part o després des part) i 
s’atenció diària. 
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Pere Fiol. Jo vaig anar al Perú l’any 
1982, aleshores ja havia començat sa 
gran involució del Papa Joan Pau II i 
l’Església estava molt diferent. Sant 
Joan Maria, en aquells moments, era 
sa parròquia de la OCSHA d’Espanya, 
per tant tots es capellans espanyols 
que arribaven, tots, passaven per 
allà. Era una parròquia que havia sor-
git en es voltant d’un parc. En aquest 
parc cada diumenge s’hi instal·lava 
un altar. Hi havia molts de “cursillis-
tes” i altres persones seglars que col-

laboraven, et muntaven l’altar, posaven ets altaveus i micros, etc. 

Quan en Mariano Moragues, n’Anselm Álvarez i en Mateu Ramis, passaren a regentar 
la parròquia varen pensar, seriosament, en vendre o donar es solar, que havia comprat 
en Bernat Martorell, per fer s’església, perquè hi poguessin fer cases per sa gent que no 
en tenia, les deien “corralones”. A qualque “corralón” d’aquests hi podia haver 25 o més 
famílies. Sa parròquia tenia dues parts, estava xapada per una gran avinguda, que se deia 
Javier Prado. Cap a una part, per amunt cap a sa Persing, hi residia una gent, un funcio-
nariat; però des de s’avinguda cap a la mar hi vivia una gent completament diferent. Així i 
tot a sa parròquia hi havia grups amb es quals es podia fer molta feina. 

Després d’aquest moment, en Pere Fons a sant Joan Maria va fer una girada —per en-
tendre-ho en paraules d’avui— cap a sa dreta, en es sentit que tot aquell assumpte d’en 
Mariano, n’Alares i en Mateu Ramis, va passar a segon terme i en Pere va començar a fer 
sa parròquia en es solar que abans es volia vendre o donar.

En Bernat Martorell, quan va venir de Yauyos, va fer dues feines socials molt bones, d’una 
part es col·legi parroquial que el va fer en una zona pobra; també, a sa zona pobra va cre-
ar una cooperativa on deixaven dobbers a sa gent i moltes altres coses. Ara bé, en aquell 
mateix moment que ho deixà en Bernat, es col·legi el va passar a dirigir una monja, que 
després va deixar de monja però va seguir dirigint es col·legi, na Francisca Binimelis. Sa 
cooperativa també va seguir molt de temps. Aquestes dues realitats, es col·legi i sa coope-
rativa, foren obra d’en Bernat Martorell. 

Tenc una anècdota molt graciosa. Quan arribàrem al Perú i anàvem de s’aeroport a sant 
Joan Maria i vàrem veure aquells assentaments, n’Antònia, sa meva germana, va dir: “Déu 
meu, a bona terra vaig néixer”, i en Bernat Martorell digué: “se n’ha donat compte aviat”. 
En aquell moment vàrem acabar sa construcció des temple. Crec que era en Joan Darder 
que havia venut sa casa des parc. Jo vaig arribar a s’octubre del 82 llavors en Joan era 
Vicari Episcopal. Dia 19 de desembre va tenir un accident molt greu que se va ficar unes 
costelles en es pulmons i no se trobava bé, no se n’havien donat compte de lo que tenia, i 
el dugueren a s’hospital. Després va venir a Mallorca i va tornar al Perú quan es va fer sa 
consagració de s’església. Jo vaig estar tot sol fins que va venir en Pere Llompart.

Quan jo vaig anar al Perú, sabia que anava a una cosa que no coneixia. Per afegitó diré 
que en aquell moment hi havia una revista que se deia “Signos” a la qual hi escrivia un au-
tor que en es seus escrits et posava al corrent de lo que era el Perú “profundo”. Aquí, quan 
parles amb una persona, la mires i pots deduir lo que pensa; jo a Perú mai no vaig poder 
veure què pensava sa persona que parlava amb mi, per molt que la miràs.

Intervé en Pep Rullán i diu: Ells feien s’esforç de pensar lo que el “padrecito” deu voler que 
jo pensi. “Cómo será, padrecito?”, “cómo no, padrecito?”, aquestes eren ses respostes.

Moltes vegades —continua en Pere Fiol— sa meva feina allà era d’atendre les demandes 
dels companys perquè estava a Lima i podia resoldre moltes coses que eren dificultoses 
per aquells que estaven lluny. 

Record que vaig arribar a tenir un llibre des materials de cotxe, d’un Landrover, perquè 
en Vicenç des de Cascas me telefonava —també n’hi havia donat un a ell— i me deia: “A 
sa pàgina tal, mira sa peça que te dic i ves a comprar-la”. I ja me tens a jo anar a sa casa 
Landrover a comprar sa peça i enviar-la. Me’n duia es llibre i els ho mostrava perquè, si no, 
eren capaços de donar-te lo que volien. 

Es primers anys després des concili va ser una temporada de molta d’il·lusió. Era molt lo 
que s’havia fet, hi havia una riquesa espiritual i teològica immensa; però després, amb en 
Joan Pau II, això va desembocar en un conservadorisme i una involució.

Tomeu Bennàssar. Pràcticament tot lo que voltros heu contat, excepte pot ser lo d’en 
Tomeu Tauler, és posterior a sa meva estada allà. Crec que sa gran 
pujada per amunt va ser el 68. Aquest any va coincidir amb s’esta-
da allà d’en Carmel Bonnín, en Francesc Ramis, en Joan Puigrós i jo 
mateix, que anàrem an es servei d’un seminari, es seminari de Truji-
llo, seminari interdiocesà. El 68 no és només s’any des maig francès 
sinó també de sa conferència de Medellín. Un parell de mesos abans 
en Gustavo Gutiérrez a Chimbote va ser sa primera vegada que va 
passar de sa teologia des desenvolupament (teologia del desarrollo), 
perquè va veure que per aquell camí no anàvem enlloc. Va anar can-
viant ell per arribar a sa teologia de s’alliberació. No és un problema 
de subdesenvolupament que hem de desenrotllar, sinó que és un pro-

blema de s’opressió de la qual mos hem d’alliberar. 

Va haver-hi, a més —diu en Tomeu Tauler— sa coincidència amb un fort canvi polític: es 
cop d’estat reformista d’en Velasco Alvarado, pel mes d’octubre de 1968.

Mos trobàrem amb una situació —continua en Tomeu Bennàssar—que per noltros va ser 
molt nova; vèiem que a Amèrica hi havia una cosa molt emergent, una cosa de situació di-
fícil. Mos n’anam cap allà i mos trobam en una situació d’estar dins es vermell de s’ou, d’un 
canvi de l’Església i s’aplicació des Concili a Amèrica. Això ho veim des d’un seminari que 
tenia molt de prestigi però que s’havia de posar amb ona conciliar i amb ona de Medellín. 
Vàrem tenir dificultats esdevingudes, sobretot, de part de sa Jerarquia. 

En Toni Bennasar li demana si a dins es seminari tengueren també oposició.

En Tomeu Bennàssar li respon: Més bé una actitud des seminaristes a favor. Es capellans 
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de Trujillo, que estaven un poc entorn des seminari, en Rojas i altres, estaven a favor, a 
favor de tot aquest canvi; però el bisbe i sobretot s’auxiliar, en Baldo, que era un carca, i 
altres capellans estaven en contra. Un seminari des qual ells volien que sortissin capellans 
molts, baratos i de forma immediata i ràpida.

Davant això tu dius això ho hem de tirar endavant mos hem de preparar, mos hem de for-
mar. Això dificultava sa cosa. De tota manera va ser un moment interessantíssim que va 
fer un crac.

Es concili va fer molt però es que no s’havien apuntat a l’Església conciliar no havien paït 
tots es canvis que se necessitaven. Una petita cosa que sorgís era informació de primera 
pàgina a sa premsa.  

Qualsevol acció, per exemple una manifestació sobre s’opressió que hi havia, si hi poses al 
davant tres o quatre capellans, en un poble on es poders econòmics se varen adjuntar amb 
so poder religiós per no perdre es seus privilegis i estatus, con tal de continuar manant, 
produeix una reacció des bisbes. “Mos volen expulsar des país!” i se produeix una reacció 
també de part de capellans peruans que arriben a dir que, si se’n van es mallorquins, nol-
tros també abandonam. Es produeix una vaga de misses. S’ordenació d’en Baldo, es bisbe 
auxiliar, va originar protestes dins sa catedral; gent que cridava aquella cançó d’en Moisés 
“Danos libertad”, “Libertad, libertad”. Es mateixos joves, s’Acció Catòlica renovada, movi-
ment universitari, tots estaven amb aquesta reforma. 

Arriba un moment que el bisbe ha de tornar enrere. Ara no vos n’anau. Però sa cosa s’ha-
via romput de tal manera que vàrem haver de partir i varen tancar es seminari i llavors el 
posaren en altres mans. 

És es moment àlgid d’una teologia conciliar que afecta a tot s’entramat de l’Església, que 
continua en aquelles persones i en aquella Església que no ha fet ses passes pertinents i 
queda estancada. 

Jo en aquells moments estava fent classe a una escola de Treball Social, filial de sa univer-
sitat catòlica de Lima i també anava a sa presó, eren dos llocs on anava; també anava a 
un des dos hospitals de Trujillo. 

Quan ja dúiem més d’una hora i mitja de reunió, tots convenírem a no allargar més de 
mitja horeta. De les tres qüestions previstes que mancaven a plantejar, ho deixàrem amb 
la següent:

“De quina manera vos va canviar aquesta experiència?”

Tomeu Tauler. Jo diria que és una experiència que me va impactar tant que me va ajudar a 
madurar, veient forts contrastos i tremendes injustícies que mai m’havia pogut imaginar. 
Em va impactar sa pietat popular d’aquella gent, tan diferent a sa nostra i molt arrelada; 
i de manera molt especial sa seva hospitalitat.

Aquelles injustícies, llegides des de sa teologia de s’alliberació, em feien pensar i analitzar 
el món d’una altra manera. Comprenia que s’havia d’aplicar sa lectura de sa Paraula de 
Déu a aquella realitat tan dura. I sobretot que s’havien de promoure laics d’aquells po-
blets, perquè hi hagués continuïtat de sa comunitat cristiana. Es qui mos seguiren varen 
treballar molt en aquesta línia.

Crec que s’experiència d’aquells 8 anys del Perú em va ajudar molt personalment i també 
a enfocar sa pastoral tenint ben present sa realitat des poble i de l’Església de Mallorca.

Felisa García. Crec que ja ho he anat dient abans. S’experiència de gairebé 20 anys a Perú, 
vista des d’avui, m’ha reportat una gran satisfacció personal i gratitud per haver tengut 
s’oportunitat de conèixer i compartir 20 anys de sa meva vida amb es pobres, en diferents 
localitzacions geogràfiques de Perú i diferents realitats: Delicias de Villa, San Martín (Piu-
ra) i Pachacámac. Sent que s’experiència m’ha deixat una sensació profunda de felicitat. 
Ha enriquit sa meva fe, sa meva vida religiosa, sa meva vocació (en realitat vaig descobrir 
en el Perú sa meva vocació missionera). S’experiència viscuda ha ampliat i obert nous 
horitzons i sobretot, m’ha permès viure i experimentar sa riquesa de sa interculturalitat. 
Després d’ets anys viscuts allà i de tornada a Mallorca no som sa mateixa.

Pep Rullán. Jo sa veritat és que sa meva estada a Perú ha estat molt positiva. Ja heu vist 
s’entusiasme que hi he posat, queda clar. Aquesta estada ha marcat es meu pla de vida 
futur. Sempre dic una frase, que estic convençut a més d’ella des d’un sentit cristià, després 
d’estar cinc anys sense TV, sense cine, sense hipermercats, sense cotxe, sense telèfon, etc. 
“vaig aprendre que tot és relatiu i relativitzable, manco Déu”. En tenc una altra que també 
acostum repetir, però que és sa realitat. Jo sé que se pot viure sense tot això, aquí hi ha 
molta gent que no ho sap, i que se pensa que no pot viure sense tot això. “Per jo s’únic 
absolut, que existeix en aquest moment, és Déu”.  

Quan tornàrem del Perú intentàrem seguir amb sa mateixa línia. De fet vàrem estar cinc 
anys amb Medicus Mundi a Navarra. Mos vengué a cercar Mans Unides de Madrid, per-
què mos n’anàssim. Don Teodor, que era molt savi, en sabia molt, m’ho va desaconsellar i 
va encertar, perquè va pensar, aquest durarà dos telediaris. 

Pere Fiol. Quan jo vaig anar allà ja no era cap nin, ja tenia més de 40 anys. Vaig viure i 
notar unes altres sensibilitats, una pobresa, pobresa. Això t’ajuda moltíssim a mirar ses 
coses d’una altra manera. Per afegitó, després també, tens més en compte ses persones, 
sa seva situació i no tant sa institució.

Tomeu Bennàssar. Jo afegiria aquest sentit de canvi. Jo havia fet sa tesi sobre turisme vist 
des de Mallorca, des d’una certa teologia que ja era conciliar, any 65-66. Però no havia 
passat pes baptisme, que era aleshores un vertader baptisme, passar per Amèrica, per 
dir-ho així, passar pes pobres. Vaig canviar un poc sa perspectiva, jo ja estava en certa 
manera, encaminat. Aquí es nostre Déu és un Déu que el coneixem a través d’un conflicte 
laboral, d’uns treballadors explotats. Turisme sí, però no pes turistes, intentàrem i aconse-
guírem aficar-mos dins sa realitat des treballadors d’hostaleria. Conseqüentment intentà-
rem influir a sa nostra diòcesi despertant aquesta sensibilitat social de ses persones que 
ho passen malament i són oprimides. Qualque cosa férem.

Jaume Sancho. Jo voldria dir també, com observador extern, que l’Església de Mallorca 
d’aquests darrers cinquanta anys no s’entendria si no es tengués en compte aquesta època 
de s’anada de capellans mallorquins a Amèrica i a Àfrica. Ara tot això se perd i em sap molt 
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de greu. I quan parlen de deixar ses missions és deixar aquesta realitat des tercer món i 
crec que en pagarem un preu.

Tomeu Bennàssar. De totes maneres a Mallorca hi ha un tercer món. Una de ses coses que 
hauríem de fer és dir aquest tercer món, aquest quart món el tenim aquí i l’hem deixat. 
Mirem només el món de s’hostaleria; avui en dia continua havent-hi aquelles dones, “ses 
quelis”, i veurem que això no ha canviat, continua igual amb s’explotació. Actualment no 
hi ha una presència de l’Església com hi va ser en altres èpoques.     

Pep Rullán. Quan he parlat de Déu és un Déu des pobres. Voldria dir una frase d’un francis-
cà canadenc, que a mi em va impactar molt, va dir: “Jo a Canadà creia en l’Església perquè 
la veia i havia de tenir fe en Déu perquè no el veia; al Perú jo crec en Déu que el veig i me 
costa molt tenir fe en l’Església”.

Havíem passat gairebé més de dues hores, esbrinant records i vivències. Aturada l’enre·
gistradora, encara va continuar la xerrameca en altres temes, no relacionats directament 
amb el Perú, però sí que hi tenien quelcom a veure amb el que havíem parlat.

En nom del Consell de Direcció de Modèlics i modelicons, agraïm de veres la disposició 
dels nostres convidats a acceptar la nostra invitació i sobretot les seves valuoses aportaci·
ons al llarg d’aquesta trobada (Taula rodona), en una temàtica, que si bé es coneguda per 
les publicacions a la revista Comunicació de la diòcesi, ens ha descobert, de forma més 
vivencial, una altra vessant més íntima, en la paraula dels nostres convidats.

       Consell de Redacció
       Enregistrament i transcripció: Jaume Gual
       Fotografies: Domingo Mateu i Macià Llabrés

PERÚ
M. Parets entre 

“FAITES Y ATORRANTES” 

Catalina Alorda Parets

Just encetàvem l’any 2004 i després de 
moltes convidades vaig gosar compartir amb Mi·
quel Parets el seu petit gran món. Dic petit per·
què no deixa de ser un entorn molt delimitat, 
concret i no apte per a tots  i gran alhora perquè 
una vegada hi entres no te l’acabes.

Com  era  de suposar, a l’arribada a Perú, 
m’esperava il·lusionat com  un infant el dia de 
Reis i jo  li vaig correspondre convertint-me en la 
seva ombra dia i nit. El dia després d’haver ater·
rat ja anàrem al penal de Lurigancho. Sense ado·
nar-me’n es convertiria en casa nostra,  bé per a 
ell ja era casa seva.

Per posar·vos en antecedents dir·vos que 
Lurigancho en aquells temps tenia una població 
de més de 8000 homes. El penal estava dividit en 
una vintena de pavellons on els presos es distribuïen en funció del lloc de procedència i 
del delicte; a més s’autogestionaven com podien i sabien. Això feia que els delinqüents 
es retrobessin amb altres presos que eren del seu barri, professionalitzant·se així una 
mica més d’entrada a presó, es convertia en una escola de la vida on la delinqüència i 
drogoaddicció n’eren l’única opció.

A més, els taitas, aquests presos faites amb cert poder, tenien centenars d’ator-
rantes (presos comuns i de poca categoria) com a súbdits,  generant-se diferents màfies 
internes que dirigien realment el penal, mentre la institució penitenciària mirava cap a 
una altra banda, provocant-los menys motivació per fer canvis d’estils de vida;  un doble 
empresonament.

Tot això sumat als propis efectes de presonalització; com són: baixa capacitat 
de decisió, baixa autoestima, dificultats per gestionar emocions, sentiment de soledat, 
deshumanització... Es feien més que suficients com argument per impulsar una tasca 
Pastoral dins un Penal com Lurigancho.

Però si ho pensem bé, no havia de ser gens fàcil ser pioner en aquesta tasca en un 
entorn hostil on es generen desconfiances del no res; on les amenaces eren fruit de 
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qualsevol conversa, on els estrangers eren els enemics i on la pobresa i la corrupció mar·
caven totes les relacions.

Encara que per altra banda la necessitat de 
sentir-se acompanyats, la por al present i futur, 
l’haver perdut tota esperança i il·lusió i sobretot la 
set de ser escoltats, compensaria qualsevol obsta·
cle i serien la premissa fonamental de la tasca que 
Miquel Parets va dur a terme al penal. Una mostra 
molt sòlida del què podríem extreure de l’Evangeli 
segons Sant Mateu 25, 31-46*1

El dia a dia era completíssim perquè des 
que sortia el sol fins que començava a fosquejar 
estaven convivint amb els presos, encara que els 
vespres no quedaven curts perquè eren compartir 
un seguit d’històries i vivències, reflexions i plans 

al voltant de les vides d’aquells homes. Xerradetes que ben cert enyor i trob a faltar.

El matí el penal el dedicava a visitar els malalts i això em du a una anècdota que tal 
vegada és de les que més em va impressionar...

“Dins un espai fora del tópico (ambulatori/hospital) sense aigua, llum i, com no, cap tipus 
de ventilació ni medicament, hi acabaven els seus dies els malalts de sida i tuberculosi. 
En Miquel comprava la medicació per a disminuir els dolors d’aquells malalts terminals i 
contractava altres presos perquè els cuidessin durant les nits.

Una setmana abans de Pasqua, m’insistí que l’acompanyés a veure un d’aquests malalts 
que volia rebre el sagrament de la Unció. Estava totalment sol, mig despullat i gairebé  
inconscient. En Miquel me va dir “hem de dur mascareta per evitar contagis, fes el que 
vulguis “ vaig entendre que ell no se la posaria, volia poder comunicar·se proper, sense 
barreres i sobretot humà; jo vaig fer el mateix (ara tal volta ho veig irresponsable, però 
crec que tornaria a fer el mateix). Quan el pres va sentir a Padre Miguel va somriure deli·
cadament i acceptà el sagrament; hores després ens informaren de la seva mort.

A l’homilia del penal d’aquella setmana Miquel va aprofitar aquell fet per explicar la mort 
i la passió de Crist.2 

Per les tardes, Miquel es reunia primer individualment i després grupalment amb 
el que anomenaven Missioners. Com bé diu la paraula tenien la tasca d’anunciar la Bona 
Nova i contagiar l’esperit de Déu, el mateix que el Padre Miguel havia fet prèviament amb 
ells.

Aquest nombrós grup ja consolidat anava per diferents pavellons a crear altres sub·
grups on tots parlaven el mateix idioma de la fe i l’esperança. En Miquel cada setmana feia 
una celebració als diferents pavellons que anaven descobrint la figura de Jesús.  Aquesta 
tasca va anar arrelant fins al punt que a dia d’avui tant al penal de Lurigancho com al de 
Castro Castro (on hi va estar la darrera temporada) hi segueixen funcionant les comunitats 
de missioners, presos que es deixen perdonar per Déu i contagien l’esperança i la Fe.

1  Aquesta estrella la va fer un missioner com a resultat d’una relfexió sobre aquest Evangeli
2  Celebració al penal de Lurigancho de Dijous Sant

Les celebracions dels 
diumenges a la capella situ·
ada a un extrem del penal 
eren veritables festes on la 
veu dels que no en tenien 
era més forta i revitalitzant 
que mai. Els càntics i salms 
eren frescs i escampaven un 
alè de Fe per tot el penal. 
Un bon exemple n’és l’adap·
tació d’una famosa cançó 
que els propis missioners 
versionaren:

Celebració al Penal on els missio-
ners són protagonistes

Perdona por lo injusto que fui,
perdona por yo ser así
ahora yo he cambiado
ahora yo he cambiado.
Me he transformado
me he transformado,
me transformé.

Antes estuve mal encaminado 
a mis padres no he respetado,
a mi esposa la he maltratado,
a mis hijos los he castigado.
Pero ¿qué hice?... pero ¿qué hice?
Yo no comprendo, yo no soy malo.
¿Qué me ha pasado? ¡Oh, oh, Dios!
En la trampa del vicio caí,
a la mujer y alcohol me perdí,
cuantos delitos yo he cometido,
hasta la cárcel me tuve que ir.

Pero ¿qué hice?... pero ¿qué hice? (bis)

Condenado y encerrado me encuentro,
sufro mucho este cruel tormento,
en mi celda yo he meditado,
que nunca estuve con Cristo a mi lado,
yo me arrepiento, yo me arrepiento.
Pido perdón, quiero cambiar,
escucha Señor, mi buen pastor.
Soy honesto con Dios y conmigo,
soy cristiano hacia un nuevo camino
ya no hay duda que existe un destino 
de esperanza y amor divino.

Me he transformado...
me he transformado
ahora he cambiado,
me he renovado, 
y creo en ti, oh, oh, Dios.

No és estrany que Miquel Parets i Serra trobés en aquell entorn un motiu per a 
la seva lluita cap a la igualtat i justícia social i ells trobessin en Padre Miguel la 
protecció, consol i Amor que necessitaven per mirar cap a la Vida Nova.

Gràcies tio Miquel per compartir aquesta lliçó de vida...
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1. Alvarez i Santamaria, Anselm. 1938  *
2. Amengual i Saurina, Miquel. 1941 *
3. Barceló i Gelabert, Pere. 1939  *
4. Barceló i Manresa, Miquel. 1944
5. Bauçà i Bauçà, Joan. 1944
6. Bennàssar i Vicenç, Bartomeu. 1937
7. Bestard i Cantó, Miquel. 1942 (?)  *
8. Bestard i Pons, Joan. 1937  *
9. Betti i Martorell, Josep. 1926  +
10. Bibiloni i Vich, Guillem. 1920  *  +
11. Bonet i Vicenç, Antoni. 1950  +
12. Bonnín i Aguiló, Ferran. 1930  +
13. Bonnín i Cortés, Carmel. 1942  *
14. Borràs i Cardona, Joan. 19’’  prv.1955 *
15. Buele i Ramis, Cecil. 1944  *
16. Capó i Bosch, Jaume. 1924
17. Company i Bisbal, Miquel. 1945
18. Cortés i Cortés, Marià. 1937  *
19. Darder i Brotad, Joan. 1944
20. Darder i Caldentei, Blai. 1927  +
21. Estarelles i Moner, Miquel. 1906  +
22. Febrer i Rosselló, Miquel. 1920  +
23. Fernández i Bosch, Miquel. 1924  +
24. Fiol i Cirer, Mateu. 1935  +
25. Fiol i Sunyer, Antoni. 1921  +
26. Fiol i Tornila, Pere. 1940
27. Fons i Pasqual, Pere. 1938
28. Franch i Ballester, Sebastià. 193’  *  +
29. Garau i Trias, Josep. 1959  *
30. Gomila i Jaume, Bartomeu. 1938  *
31. Lliteres i Massanet, Antoni. 1921  +
32. Llompart i Llompart, Pere. 1944  +
33. Martínez i Barros, Alfred. 1935  *
34. Martorell i Nicolau. Bernat. 1923  +
35. Matas i Mestre, Joan. 1937
36. Mateu i Brunet, Antoni. 1944
37. Mateu i Brunet, Joan. 1925  *  +

Capellans mallorquins a Amèrica
(Llistat OCSHA)

Pere Fiol Tornila
 Any de naixement   
 + = Difunts  (23)   
 * = Secularitzats  (30)

38. Moragues i Ribes de P., Marià. 1942  *
39. Morell i Trias, Lluc. 1935  +
40. Morei i Ferrando, Bartomeu. 1944  *
41. Mulet i Coll, Miquel. 1926
42. Mulet i Pons, Bartomeu. 1933
43. Muntaner i Gelabert, Guillem. 1931
44. Muntaner i Rul·lan, Jaume. 1939  *
45. Nadal i Cifre, Bartomeu. 1926  *  +
46. Nicolau i Mesquida, Joan. 1937
47. Nicolau i Truiol, Antoni. 1941  *  +
48. Nigorra i Gaià, Miquel. 1943  *  +
49. Obrador i Adrover, Jaume. 1953 
50. Parets i Serra. Joan. 1940
51. Parets i Serra, Miquel. 1932   +
52. Pesquero i Ramon. Saturní. 1936  *
53. Planes i Llabrés de J., Sebastià. 1930
54. Pons i Arrom, Jaume. 1932
55. Pons i Oliver, Miquel. 1928  *
56. Pons i Payeras, Joan. 1953
57. Pou i Garcies, Bernat. 1929
58. Puigrós i Sbert, Joan. 1934
59. Ramis i Canyelles, Mateu. 1945  *
60. Ramis i Oliver, Francesc. 1940
61. Ramis i Vidal, Antoni. 1925  +
62. Riera i Fullana, Joan. 1941 *
63. Riera i Ramis, Tomàs. 1929
64. Rodríguez i Julià, Eugeni. Ara hi és.
65. Rosselló i Martí, Miquel. 1922  +
66. Santandreu i Sureda, Jaume, 1938  *
67. Serra i Adrover Jaume. 1934
68. Serra i Pons, Jaume. 1936
69. Servera i Blanes, Rafel. 1939  *
70. Simonet i  Joan. (Alaró?)  *
71. Solivelles i Perelló, Jordi. 1932  *
72. Suàrez i Riera, Francesc. 1942  *
73. Tauler i Valents, Bartomeu. 1944
74. Vallori i Noguera, Pere. 1927  +
75. Vaquer i Vidal, Bartomeu. 1921 
76. Vera i Díaz, Antoni. 1957

Potser en manqui algun, però entre tots ho completarem.
Nascuts fa menys de 60 anys  =  Només 2.   
L’obertura a Amèrica s’acaba.   (Nota de l’editor)
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PERÚ
UNA ULLADA AL MIRALL 

DELS NOSTRES ULLS

Paco Suárez Riera

Vaig arribar al Perú a principis de 1972, a punt de fer els 30 anys, procedent d’aquest 
nostre petit món, recentment instal·lat en un incipient benestar, justificat amb la sim·
plista magarrufa d’uns 25 anys de pau franquista i amb l’embull ideològic segons el qual 
el progrés era un producte de la vivor que et dona la cultura dominant, mentre que la 
pobresa era considerada com  el resultat de la curtor, o a vegades també com un residu 
dins el desenvolupament del primitivisme rural, al modernisme urbà.

No feia un mes, encara, de la meva estança a Piura, quan em succeí un fet intrans·
cendent, emperò molt expressiu, que feia que per a nosaltres, aquells capellanets ma·
llorquins formats dins l’època de la dictadura, qualsevol bot suficientment gros que et 
permetés sortir del país una temporada, t’obria els ulls deixant-los rodons com a salers.

Em comanaren els companys, que aleshores dúiem la parròquia de San Martín de Porres, 
fer unes gestions administratives relacionades amb l’escola parroquial. Era qüestió de 
començar fent una instància protocol·lària, per avençar després amb altres gestions. 
Amb la suficiència típica d’un jovenet cregut i messiànic, procedent del primer món que 
arriba a allò que llavors era el tercer i, per més afegitó, una antiga colònia espanyola, 
vaig tirar per inèrcia del saber d’ofici adquirit a “la madre patria” i més xalest que un gall 
de set crestes, em vaig presentar a les oficines estatals. Em va atendre un funcionari, 
ja entrat en la segona quarantena, i es mirà el paper atentament, mentre em dirigia de 
tant en tant cops d’ull farcits de sarcàstiques espires. Després inicià un enfilall d’expres·
sions que baldament tenien un format interrogatiu, tanmateix eren afirmacions que no 
esperaven resposta, doncs eren com a sentències inqüestionables.

· ¿Ud. Es padrecito? ¿Español? ¿Recién llegado?

Després d’un rosari de capades de part meva, amb tota la boca oberta com un babau, 
va seguir: entre molest i comprensiu:

· «Verá usted: no le voy a recibir la solicitud y no se lo tome a mal, porque en realidad 
es un favor que le hago, pues quiero evitarle el “chucaque” (després m’explicaren que 
així anomenen a una espècie de malaltissa depressió que sofreixen per allà algunes per·
sones tot seguit a una situació de fort empegueïment) que le puede sobrevenir ante el 
escarnio de todo el personal de esta oficina. Ud. va a tener la oportunidad de rehacer y 
corregir este escrito y, por favor, nada de “suplicar encarecidamente”, pues ud. solicita, 
no más; no espere gracia alguna de nuestro recto proceder, porque además de sonar a 
“lisura” (paraula de mal gust) ud. reclama justicia si sus alegatos se ajustan a derecho 
y, sobre todo, deje de arrastrarse besando mano y rogando a Dios por nuestra longevi-
dad. Cuando lo tenga bonito, pero sin perder la dignidad, tráigalo que se lo recibiré con 
mucho gusto.»

Vaig sortir amb un emprenyo monumental, i no tant per aquell correctiu (segons ells) a la 
nostra arrogància secular, com pel senzill motiu de pensar que aquell homenet tenia tota 
la raó del món. Aquell llenguatge, que amb tota naturalitat nosaltres encara manteníem 
en ple segle XX, era una evidència meridiana de la nostra submissió anacrònica a la humi-ència meridiana de la nostra submissió anacrònica a la humi-ncia meridiana de la nostra submissió anacrònica a la humi·
liant condició de súbdits, mentre que en aquells indrets, per pobres que fossin, mantenien 
la dignitat de defensar, almenys, el dret a ser considerats ciutadans lliures.

Aquell dia vaig prendre la determinació que potser havia arribat a aquell nou món més 
per aprendre que per ensenyar, doncs aviat vaig comprendre que aquella brutal energia 
tectònica oculta en la profunditat d’aquelles terres, capaç de capgirar en qüestió de se·
gons la faç terrenal a flor de pell, també era latent sota el trespol social. Hi havia molts 
d’indicis que mostraven que aquell relliscós i violent plet entre plaques continentals que 
lluiten empenyent per sobreposar·se una sobre l’altra també es podia reproduir a nivell 
social. 

Pens que vaig tenir la sort, no aliena a tot el que m’ensenyà Mallorca, de trobar·me en una 
situació personal oberta a veure, escoltar i cercar la veritat i l’autenticitat, qüestionant 
permanentment la realitat.

Era una realitat de durs caires contrastats on es donava la riquesa més opulenta enmig 
de la misèria més depriment. La cultura més exquisida arran de la ignorància d’allò més 
elemental. Vora el que creu que tan absurd és consagrar el pa, com la colflori, trobaves 
aquell que vivia miraculosament entre dues fites intocables, la fi del món i l’aigua beneïda, 
o l’altre que proclamava amb una compromesa convicció, digna d’admiració, que l’autèn·
tica bona nova de l’Evangeli consisteix en l’explícita i preferent opció de Déu per l’oprimit. 

En aquells anys es donà en el Perú una situació política molt peculiar. Hi havia un go·
vern militar, resultat d’un cop d’Estat, —cosa ben normal— emperò d’inspiració esquer·
rana (Velasco Alvarado) — no sols anormal, sinó insostenible segons els signes d’aquell 
temps— que fou desactivat als pocs anys per un altre cop d’Estat, intern i quasi silenciós 
(Morales Bermudes), amb la inevitable inspiració activa nord-americana. Així mateix vaig 
tenir l’ocasió de viure i contemplar de prop una sèrie de canvis i esdeveniments que, lla·
vors, eren del tot singulars i prou interessants. Hi va haver una reforma agrària i s’entre·
garen als treballadors en cooperativa la direcció, explotació i usdefruit de les terres, grans 
hisendes sobretot. Es creà la figura empresarial de “propietat social” on algunes unitats 
productives eren gestionades pels mateixos treballadors. Hi havia un ministeri que es deia 
SINAMOS i que consistia essencialment a promocionar la mobilització social. També hi va 
haver una reforma educativa molt interessant, a la qual implicaven en la supervisió de la 
gestió a les associacions de pares i als dirigents comunals i cívics a nivell regional i local. 
Es creà a nivell nacional un organisme (ALFIN) contractant a centenars de milers d’alfabe·
titzadors, prèvia preparació acadèmica durant uns mesos sota la direcció de Paulo Freire, 
que treballaren durant tots els anys que durà la Junta militar original i que tengué un 
impacte extraordinari. La meva dona hi va fer feina des del principi fins al final i va tenir 
l’oportunitat de conèixer tres dels quatre ambients on es dugué a terme el programa: les 
miserables barriades perifèriques de les grans ciutats de la costa, els poblets camperols 
de les grans hisendes agràries i la població minera d’esclaus productius a la serra andina 
del nord. No va tenir ocasió de conèixer la regió amazònica, on també va arribar el dit 
programa.

Al mateix temps hi havia una premsa —molt professional, de gran tirada i de projecció na·
cional— que competia amb la gran premsa tradicional al servei dels interessos ancestrals 
dels grups de poder de sempre. A més d’explicar, justificar i donar a conèixer les reformes 
instaurades feia una labor encomiable d’informació sobre els grans trets internacionals, 
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tant a nivell de successos com de corrents ideològics des d’una òptica progressista com a 
mínim. Així, doncs —com exemple— explicaven els esdeveniments, en contraposició a la 
versió oficial mundial, fruit de la guerra freda, del contenciós est/oest amb l’alternativa 
nord/sud. Si a la primera el debat era llibertat vs. totalitarisme, en la segona era domi·
nació vs. dependència, on culpaven a ambdós blocs de la profunda i camuflada malifeta 
mundial i que en referència a les injustes parts i quarts sempre hi trobava altres convin·
cents explicacions que diferien de les oficials.

A nivell més local hi va haver un fenomen natural de caràcter catastròfic que també, ac·
cidentalment, va influir molt en la meva evolució personal durant aquells primers anys al 
Perú. La meva arribada a Piura va coincidir amb unes pluges torrencials de tipus tropical 
motivades per una incidència extraordinària, ocasional, emperò periòdica de les corren·
ties marítimes de Humbold i el Niño. En el 72 els vells de la barriada recordaven que l’any 
25 havia succeït una cosa semblant. Ara les notícies i les imatges que aquets dies ens do·
nen els telediaris sobre el Perú, a mi un vell d’avui en dia, em recorden el mateix que vaig 
viure de jove. Pareix mentida, emperò en aquelles circumstàncies, el mite bíblic del diluvi 
universal es presentava amb una versemblança amenaçadora que et cagaves de bon de 
veres. La destrossa que provocà a tot Piura, emperò sobretot a Sant Martí —una de les 
barriades nascudes espontàniament per un altra riuada, l’emigració humana per raons 
econòmiques, que es produïa massivament de la pagesia a la ciutat— on el desastre fou 
quasi total. La gran majoria d’habitatges eren tan precaris —com són les estores de canya 
i les toves d’argila (adobe)— que el paisatge, en qüestió de dies, es va transformar en un 
espectacle sarcàstic de molt mal gust: l’àrid, emperò fecund, desert que en revoltava la 
parròquia va tornar verd com un prat i el poblat un desert ple de runes.

La solidaritat internacional va acudir, al poc temps, en ajut de les víctimes aportant —mit·
jançant Caritas— sobretot, materials de construcció. Els companys altre pic m’endossaren 
el mort —ho dic de broma, doncs, ho vaig acceptar de gust— i en poc temps, juntament 
amb altres parròquies veïnades organitzàrem una espècie de cooperativa —o empresa de 
propietat social, no arribàrem a tenir-ho clar— per a posar en marxa la reconstrucció dels 
més afectats. 

Des del principi vàrem esser conscients que el gran problema a resoldre en la viabilitat del 
projecte residia en l’assessoria tècnica per arribar a aconseguir uns modests habitatges 
econòmics, emperò sòlids i antisísmics, doncs no es tractava de fer caritatives trampes 
mortals. La qüestió de l’organització dels recursos humans, tan conflictiva en segons quins 
indrets, resultava en el Perú d’una facilitat admirable degut a una sèrie de qualitats hu·
manes que seria injust no reconèixer. El peruà té una experiència ancestral en el treball 
solidari en favor del comú que ja li ve d’antic. Es diu “minga” aquest tipus de col·laboració 
on s’ajunten —quasi sempre els diumenges— per arreglar un camí, restaurar un pont so·
bre el riu, o també, construir una escola o un local comunal. El peruà, a més de tranquil 
i respectuós en les seves relacions socials té una llarga pràctica dels protocols usuals en 
les assemblees populars on sap emprar i respectar l’ordre del dia, el torn de paraula, les 
votacions a mà alçada etc. És col·laborador i bastant voluntariós per a progressar en la 
vida. Així doncs, organitzàrem grups de deu famílies que s’ajuntaven mitjançant “mingas” 
i rotativament anaven treballant els fonaments de les deu cases; la construcció dels pa·
raments de les distintes cambres de l’edifici les aixecaven, entre setmana, un grapat de 
joves escollits entre els molts en atur que volien aprendre l’ofici i que prèviament havien 
estat capacitats per a manipular correctament el nou sistema de construcció que havíem 
escollit. Les etapes següents (també en “mingas”) eren primer coronar tot l’edifici amb 
una petita jàssera de ferro i ciment armat i després armar tot el capell amb un sistema de 
bigues i unes lloses —prefabricades per un altre grup de joves de la cooperativa—, amb el 

seu corresponent farciment de ciment armat amb una lleugera malla de ferro.

Pel que fa a la part tècnica, amb l’ajut d’assessoria, ocasional i voluntària, d’un equip 
d’arquitectes de Lima i la col·laboració permanent d’un grapat de joves alemanys amb la 
carrera d’enginyeria civil acabada i que treballaven en el Perú uns anys de voluntaris en 
substitució del servei militar obligatori, vàrem poder triar els materials més adients per a 
la zona, dissenyar els plànols, capacitar el personal, supervisar les obres etc.

Encara ara mantenc una relació de profunda amistat amb dos d’aquells aleshores jovenets 
alemanys (Wolfang i Manfred) amb el quals ens hem vist aquí a Mallorca en algunes oca·
sions i ens escrivim sovint per mantenir viva aquesta relació tan entranyable. 

Al cap de tres anys quan vaig deixar la parròquia de Piura, després d’una llarga conversa 
amb el bisbe Teodor on li vaig proposar abandonar el sacerdoci, havíem construït unes 50 
casetes de material noble (com deien) i que oferien una millor garantia no tan sols d’habi·
tabilitat, sinó també de seguretat enfront dels embats de l’aigua i els terratrèmols. 

També hi guard en un raconet del cor, juntament amb un grapat d’amics inoblidables, un 
conjunt de records que marcaren la meva vida per a sempre.

La segona etapa en el Perú es va desenvolupar a la ciutat de Chimbote, a mig camí entre 
la ciutat de Piura i Lima, que així mateix eren 1050 km.

Havia proposat a D.Teodor prendre un any sabàtic de serena reflexió abans de prendre la 
definitiva decisió de secularitzar-me.

Aleshores a Chimbote hi havia en Miquel Company que duia la parròquia del Carmen, 
n’Anselm Álvarez i en Tomeu Morey que administraven la parròquia de Santa, un poblet 
molt a prop que treia el nom d’un riu molt cabalós de la zona, i en Miquel Mulet que era 
el vicari general de la diòcesi i al mateix temps dirigia una ONG, de la qual era fundador, 
que es dedicava a la intercomunicació social.

En Miquel em va oferir col·laborar amb ell a CINCOS, que així es deia la ONG, cosa que tota 
la vida li agrairé i no em cansaré de fer·ho. Així doncs aquell primer any romania a Santa 
amb n’Anselm i en Tomeu i treballava a CINCOS a la ciutat de Chimbote. 

CINCOS, en aquell temps es dedicava quasi exclusivament a produir programes radials que 
distribuïa a les emissores de ràdio de la ciutat que eren nombroses, doncs era Chimbote, 
després de Lima, el centre productiu més important del país. Hi havia a més de l’única 
fàbrica siderúrgica, més de 30 fàbriques de farina de peix o de peix en conserva i una flota 
marinera descomunal dedicada a la pesca intensiva. 

Comptava, doncs amb un estudi de gravacions insonoritzat, connectat via línia telefònica 
amb l’emissora més important (per emetre directament la missa dominical) i estava dotat 
amb un equipament de gravacions bastant bo. Els programes versaven sobre un ventall 
molt variat de temes, on es barrejaven qüestions religioses i pastorals, però també altres 
de contingut social i educatiu de caràcter popular. A més dels programes clàssics d’una 
durada més o menys extensa hi havia també una producció de falques radiofòniques de 
pocs segons que amb un llenguatge enginyós més o menys encertat intentava provocar 
alguna incisiva reflexió. La veritat és que CINCOS estava molt ben considerat a tot nivell...

En Miquel d’entrada em va comanar posar en marxa dos assumptes que tenia entre cella i 
cella i que penjaven encara sense fer·se: El primer era el de desenvolupar un projecte per 
a donar ús a un equipament molt novell i costós que havia rebut de Canadà, consistent en 
unes càmeres i gravadores portàtils de vídeo i que havia acceptat amb el compromís de 
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fer activitats populars d’intercomunicació social. El segon era obrir en un local de CINCOS, 
que donava al carrer, una llibreria especialitzada en temes pastorals i d’educació popular. 

Ambdues coses al cap d’un parell de mesos ja funcionaven. La llibreria va tenir molt d’èxit, 
doncs cada mes anava un dia a Lima i portava les novetats editorials dels temes que to·
càvem nosaltres en exclusiva, doncs en ells no teníem competència, a més teníem un 
servei de lloguer d’audiovisuals consistent en un projector de diapositives i una gravado·
ra de cassets que tractaven temes relacionats amb els objectius previstos de pastoral i 
educació social. Per això els nostres principals clients eren no tan sols les organitzacions 
parroquials sinó també les organitzacions veïnals molt nombroses i molt actives. Pel que 
fa a l’altre projecte, el de gravar actuacions de caràcter popular que motivassin en alguna 
manera accions d’intercomunicació, també ho arribàrem a posar en marxa, si bé no amb 
la mateixa facilitat, ni amb la mateixa acollida doncs hi havia algunes dificultats tècniques 
que ho complicaven un poc. Per començar l’equip era portàtil, emperò molt feixuc, ja que 
funcionava amb cintes de 2,5 cm d’amplària en una carcassa que pesava uns dotze kg.; no 
teníem aparell editor, per això havíem de calcular molt bé les interrupcions per canviar 
d’escena i cercar motius entremitjos de transició per a lligar bé la narració; per a visionar 
la gravació amb molt de públic havíem de dur també un televisor; les infraestructures dels 
llocs on operàvem a vegades no estaven habilitades per manca de corrent elèctric, etc. A 
pesar de tanta dificultat ho vàrem intentar amb dues situacions que consideràrem com a 
més favorables: amb grups de teatre popular als que gravàvem a l’assaig o en la mateixa 
actuació i després podíem veure per corregir o confirmar la seva feina, o fent entrevistes 
personals o grupals per a exposar una problemàtica o alguna situació qüestionable. Des·
prés de tants d’anys encara record una gravació que férem a la cooperativa agrària de la 
vall del Santa que, tant per l’encert en la gravació, com pel tema i la participació dels cam·
perols, va tenir una bona acollida i la vàrem emprar en moltes ocasions.

Un altre projecte que poc temps després afegírem al ventall d’ofertes de CINCOS fou un 
programa de cinema-fòrum per a dur a les parròquies i a les associacions de veïnats de 
les barriades que desenvolupàvem en el mateix carrer o en solars sense construir, que va 
tenir molt bona acollida i que va ser molt variat i bastant selecte, gràcies als coneixements 
d’un jovencell de Lima que contractà en Miquel i que sabia el dimoni on es colgava. Acon·
seguia pel·lícules amb un lloguer molt barat, o fins i tot gratis, d’alguns cercles especials, 
d’ambaixades, de distribuïdores populars etc. Record que per primera vegada jo vaig po·
der veure les pel·lícules d’en Luis Buñuel vetades a Espanya i que aquell bergant aconse·
guia gratis de l’ambaixada de Cuba. 

Amb ocasió d’una vaga, no record molt bé si era de pescadors, de mestres o de la factoria 
siderúrgica, desembarcaren a Chimbote unes unitats militars especials que aplicaren unes 
mesures repressives brutals com mai s’havien vist abans (ja hi havia succeït el segon cop 
d’estat). En aquell moment, absent el bisbe, en Miquel Mulet, com a vicari general estava 
el front de la diòcesis i a una homilia (no record molt bé si fou a CINCOS o a l’església) va 
fer una reflexió sobre la desmesura d’aquelles activitats repressives. Els militars s’ho pren·
gueren molt malament i pressionaren al cardenal de Lima perquè l’obligàs a sortir del país 
com a persona “non grata”. No record molt bé els detalls, emperò sempre he tengut el 
convenciment que la seva intervenció, sense deixar de ser agosarada, era sol·licitada per 
la major part del clero chimbotà i la cosa no era per a tant. Volgueren fer un escalivament 
utilitzant en Miquel com a cap de turc. Total que en Miquel va decidir no moure plet i de·
cidí que ja era hora de tornar a Mallorca.

A partir d’aquell moment en Tomeu Morey es va unir al personal de CINCOS per respon·
sabilitzar·se de la missa i els programes radiofònics, mentre que jo em feia responsable, a 
més dels altres programes, de començar a fer projectes per a presentar a entitats finan·

ceres d’Europa, ja que el fons que teníem disponible al banc no donava per a acabar l’any.

Vaig haver de recórrer a un amic que havia fet a Piura amb moti u de la cooperati va de re-órrer a un amic que havia fet a Piura amb moti u de la cooperati va de re-rrer a un amic que havia fet a Piura amb motiu de la cooperativa de re·
construcció d’habitatges, que m’havia assessorat molt i molt bé en aquest tema i que es- bé en aquest tema i que es· en aquest tema i que es·
tava molt relacionat amb entitats d’Alemanya i Holanda que es dedicaven a subvencionar 
en el tercer món projectes d’educació i desenvolupament popular. Ell treballava aleshores 
a Lima a una societat d’assessoria tècnica i era precisament un dels supervisors que les 
entitats financeres europees contractaven. Gràcies a ell poguérem continuar sense inter·
rupció alguna, ja que Holanda ens finançà els primers projectes d’aquesta segona etapa.

Per a resumir, perquè això no paregui un rotllo de persiana, vàrem créixer fins al punt 
d’haver de cercar un nou local on desenvolupar tot el que fèiem i afegir tot allò que in·
corporaven de bell nou, entre altres coses, una impremta offset especialitzada a fer im·
pressions molt econòmiques que posàrem al servei tant de les parròquies, com de les 
entitats populars: associacions de veïnats, associacions de pares, sindicats, etc. i un estudi 
fotogràfic que empràvem per a fer exposicions gràfiques on, amb dades estadístiques del 
nostre entorn i cites d’organismes internacionals, com a prova d’autoritat, denunciàvem 
les carències de la nostra ciutat. Els temes eren salut, educació, treball etc.

Com que el local era molt gran i jo col·laborava, sobretot en qüestions de projectes de 
finançament, amb dues institucions que també treballaven en temes socials, ens vàrem 
integrar, sense perdre cadascun la seva identitat, en una espècie d’aglomerat que es deia 
OPEP (Organització Peruana per l’Educació Popular). Es tractava d’una oficina en Defensa 
dels Drets Humans que assessorava, mitjançant missers col·legiats, a moltes víctimes de 
la repressió policial sobretot per raons laborals o associacions polítiques, fins el punt que 
eren empresonats i desapareixien sense que els familiars sabessin a on i per què. L’altra 
entitat era un Centre de Salut especialitzat en educació familiar i que el programa més im·
portant era, aleshores, una capacitació més tècnica de les comares populars que hi havia 
(per generació espontània) a totes les barriades i que atenien la major part de la població 
femenina per manca de possibles i sobretot per no tenir cobertura en la seguretat social. 

Possiblement no ha quedat gens clar en aquest relat com va evolucionar la meva situació 
personal, ja que s’ha centrat més en l’evolució de CINCOS. Ho havíem deixat en aquell any 
de reflexió personal, que naturalment va passar i volant. El meu procés de secularització 
va seguir el seu camí i en el seu temps vaig rebre, com molts d’altres, aquell cèlebre escrit 
en llatí de “reducció a l’estat laïcal”, crec que es deia. Al cap de poc temps de viure a la 
parròquia de Santa amb Anselm i en Tomeu, vaig comprar (amb uns duros que m’envià 
un germà meu) un solar buit que hi havia a la placeta de l’església de Santa i poc a poc 
vaig construir una senzilla caseta de fusta. Em vaig casar amb una al·lota piurana que feia 
feina d’alfabetitzadora. Ella va sol·licitar el trasllat a la zona on jo vivia, però en un principi 
la destinaren a unes mines de “tugsteno” a la serra andina propera a Chimbote, emperò 
el camí era tan dolent i perillós i el lloc tan enfora i a més de quatre mil metres d’altitud, 
que tan sols ens vèiem un pic al mes. Més tard, aconseguí un altre trasllat, aquest pic a la 
costa i a dos-cents km. de distància, a una barriada d’una gran ciutat, Huarmey, i així ens 
podíem reunir els dissabtes i els diumenges. Més tard el nou govern militar va dissoldre 
el programa d’alfabetització i va enviar el personal a ca seva sense donar ni les gràcies. A 
partir d’això, i donat que teníem major disponibilitat, vàrem tenir dues nines que naixeren 
a Santa. Quan vàrem tornar cap a Espanya la major tenia tres anys i la segona quasi dos.

He començat aquest escrit amb l’anècdota que provocà en mi el propòsit de tenir una 
ferma disposició d’estar obert a les lliçons que el Perú em tenia reservades. En veritat, des 
de la perspectiva dels meu setanta-cinc anys, he de reconèixer que ha influït en una part 
substancial de la meva existència i la meva personalitat. Els pobres del Perú amb els quals 
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vaig conviure m’ensenyaren una filosofia intuïtiva de la vida, filla de la lluita per la supervi·
vència, difícil de sintetitzar en poques paraules, emperò que ho intentaré en alguns pocs 
trets:

•	 Una natural capacitat per viure alegre i amorosidament el present, doncs  
l’experiència els ha ensenyat que el futur no és necessàriament millor, més 
bé sovint és tot el contrari.

•	 Una generositat extraordinària, de tal manera que sempre estan disposats 
a compartir tot el que tenen, que sempre és poc i insuficient.

•	 Una concepció relativista dels principis, on no hi ha cabuda per als dogmes 
ni els absoluts. La divinitat no necessàriament està en el cel, on difícilment 
es pot alenar, ells la troben més a prop en la mateixa terra de la qual ma·
men la vida.

•	 Una urgent necessitat de somniar en la utopia que senten de merèixer un 
món millor. Emperò, també vaig contemplar com espectador privilegiat, 
que el somniar a vegades es jutja com a delicte i que es paga molt fort. La 
seva història els ha dotat d’habilitats extraordinàries com la capacitat d’en·
golir-se la ràbia sense passar pel cor ni el fetge, convertint l’energia dels 
cops rebuts en pacient resistència activa.

En resum hi vaig trobar tot un abecedari d’aprenent per mirar la vida mitjançant 
una consciència menys ingènua i més crítica.

Paco Suárez Riera, març de 2017 

PERÚ
PERÚ A LA MEMÒRIA

Guillem Muntaner Gelabert

Em plau, de veres, intentar una resposta adient a la demanda feta quant a participar 
en el tema escollit com a central de la present revista sobre l’experiència dels pre-
veres mallorquins a terres peruanes. Ho faig de bon gust, amb una certa enyorança 
dels temps passats i amb gran sentiment de gratitud. 

La meva estada a Perú es desdobla en dues etapes ben marcades pel temps i per 
l’espai. M’hauré de referir, per tant, i en primer lloc, als tres anys passats a la ciutat 
de Trujillo i, després, a la resta del temps viscut a Lima. Abans de descriure aquests 
dos capítols de vivència pastoral i missionera, m’entretendré a dir una paraula in-
troductòria sobre el viatge i l’arribada al meu destí final, on havia de trobar la meva 
tasca de col·laboració a un projecte, començat ja amb anterioritat i gran encert per 
altres preveres mallorquins. 

DE MALLORCA A PERÚ

Era el 19 de març del 1962, festa de st. Josep. En Jaume Pons i jo mateix preníem vol 
des de Madrid cap a la capital argentina. A l’arribada a aquell aeroport ens hi espe-
raven, sorprenentment, en Toni Lliteras i en Sebastià Planas. Allà mateix els quatre 
prenguérem un altre avió cap a Santiago de Chile, per pernoctar a la casa de l’equip 
de preveres catalans, pertanyents a la OCSHA. El dia següent viatjàrem definitiva-
ment en direcció a Lima.

A l’aeroport limeny ens hi esperava tot l’equip de preveres mallorquins que en 
aquell temps servien la parròquia de st. Juan Mª Vianney. Al grup receptor, format 
per Bernat Martorell, Miquel Rosselló i Toni Ramis, s’hi havia afegit en Miquel Fe-
brer, rector, aleshores, de la parròquia de Pativilca. 

Era precís fer aquesta breu narració, perquè aquell contacte inicial amb membres 
de Mallorca Missionera, ja en el Perú, tot ple d’inusitada cordialitat i germanor des-
acostumada dels preveres mallorquins, retrobats a terres tan llunyanes, em produí 
una immensa impressió més que agradable, la primera d’entre moltes altres que 
encara m’esperaven al llarg del temps peruà que en aquell moment es trobava no-
més en el seu començament.

De seguida vaig adonar-me que començava a viure una nova realitat, completada 
després per una ràpida presa de consciència d’haver arribat a un altre indret, molt 
difícil de comparar amb el que havia deixat a Mallorca, i això tant en la manera 
d’encarar la vida de pastoral, com de trobar-me davant un panorama nou per com-
plet. Fet, aquest, que poc a poc s’aniria confirmant amb escreix. 

Anècdotes i contarelles  (presentació d’aquesta nova secció)

En diverses ocasions ens ha arribat el desig d’alguns lectors de fer la nostra 
revista una mica més amena i mengívola. Tot depèn de les col·laboracions que 
ens envieu. Per la nostra part hem pensat obrir una secció de breus anècdotes 
o “chascarrillos”, que servirien per omplir una pàgina quan quedi mig buida. 
Per això esperam la col·laboració de tots.

L’ equip de redacció

1- La processó del Corpus

Durant la processó del Corpus un bisbe de Mallorca ja major va donar ordres 
al mestre de cerimònies que digués als de davant que anassin “aviadet, avia-
det...” Un poc després, va tornar cridar el mestre de cerimònies i li va donar 
una contraordre: “a poc a poc i molt d’encens”. Intelligenti pauca.

2- Las pelotas están en el culo

El bisbe era de visita pastoral a un poblet de la pagesia. Un senyor el va con-
vidar a dinar a la seva possessió i mentrestant havia advertit la criada, que era 
molt bona cuinera però no gaire fina amb el parlar, que servís el menjar a la 
taula sense dir res. Quan la bona dona va veure que el bisbe només agafava 
amb el cullerot el brou de damunt l’olla, li va dir: “Santíssim Sagrament, las 
pelotas están en el culo”.
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Uns dies després de l’aturada ambiental a Lima, Lliteras, Planas, Pons i jo mateix via-
tjàvem ja cap a Trujillo, el nostre punt de destí final. A la magnífica ciutat trujillana ens 
hi esperaven en Miquel Fernández i en Ferran Bonnín. Amb ells havíem de completar 
el renovat equip pastoral per a aquella arxidiòcesi nortenya. Ho veim ara mateix.

TRUJILLO

A 500 km. de Lima, cap al Nord peruà, es troba la històrica ciutat peruana de Trujillo, 
capital del Departament “La Libertad”. Atractiu lloc aquell, de clima eternament pri-
maveral i situat en magnífiques condicions naturals, vertaderament privilegiades.

A l’equip trujillà, format per capellans mallorquins, li havia estat encomanada la cura 
del Seminari Arxidiocesà de st. Carlos i st. Marcelo, que el podeu trobar emplaçat en 
el llarguíssim carrer Gamarra, just al costat de l’Escola de Magisteri de la bella ciutat.

Els quatre capellans mallorquins, que a la primera hora havien arribat al Seminari, tro-
baren un edifici bastant envellit i alhora inadequat per poder portar a terme un pla de 
renovació i de visió de futur, tal com en principi havia estat pensat. Un disminuït grup 
de seminaristes iniciaren aquella nova etapa, assumida plenament i responsablement 
per Miquel Fernández, com a rector, Toni Lliteras, com a ecònom, Ferran Bonnín, com 
a director espiritual i Sebastià Planas, com a secretari. Després de dos anys de funcio-
nament “a la mallorquina”, arribàvem en Jaume Pons i jo mateix, quan el nombre de 
seminaristes havia crescut ja considerablement, procés de crescuda aquest que anava 
seguint consolidant-se a cada curs nou que començava.

El fet d’estar al front del Seminari suposava, en realitat, pe al grup de preveres ma-
llorquins, haver emprès una tasca realment pluridimensional: formació acadèmica, 
orientació espiritual, manteniment físic dels joves seminaristes i de l’edifici en gene-
ral. Tota aquesta dedicació al desenvolupament de l’obra seminarística, encarregada 
als capellans mallorquins, a priori pot semblar senzilla o normal a la vista d’aquests 
semblants quefers, no obstant que en la realitat de cada dia resultava complicada de 
veritat, molt particularment en certs sentits i en moments concrets, si tenim en comp-
te la forma de qualque manera primitiva en la qual els nous estudiants arribaven al 
Seminari.

Pensem: els seminaristes venien de les més diverses diòcesis de tot el nord peruà, amb 
les seves distintes problemàtiques i encontrades maneres de reaccionar davant les di-
verses propostes quotidianes d’estudi, d’espiritualitat, d’oci i fins i tot d’alimentació. 
Tota aquesta real diversitat havia de ser presa en consideració a l’hora de concretar 
plans, presentats preventivament pel rector, repensats per tots els components de 
l’equip i aprovats definitivament en reunions nocturnes, normalment tingudes fins a 
altes hores de la nit, ja que no podia ser d’altra manera.

Aquesta complicada tasca d’integral cura del Seminari i dels seminaristes s’anava 
perfilant contínuament i sobre la marxa, a mesura que ho reclamaven les necessitats 
quotidianes i la mateixa experiència que progressivament s’anava adquirint per part 
de tots nosaltres.

Mentrestant, el Seminari s’havia convertit en un focus d’activitats pastorals externes, 
promogudes i realitzades en el marc arxidiocesà de la ciutat i dels seus afores. “Ejerci-
taciones para un mundo mejor”, “Cursillos de Cristiandad”, “Ultreyas” setmanals, aug-
mentant en nombre i en vitalitat. Atenció pastoral als col·legis amb xerrades, misses, 

confessions. Atenció diària a l’Església del Carme, tant per a les religioses de clausura 
com per als fidels que acudien a missa. Celebració diària de la missa al Col·legi del 
Sagrat Cor, per a les religioses i les alumnes. Ajudes a la Catedral per escoltar con-
fessions, celebrar la missa dels diumenges, a les 12 hores, retransmesa per ràdio i 
amb un temple sempre abarrotat de participants a la celebració. Cura dels universi-
taris de “UNEC” (Unió Nacional d’Estudiants Cristians). Col·laboració amb diverses 
parròquies de la ciutat. Viatges a la serra peruana de Cajamarca, Otuzco i altres, com 
a resposta activa a les demandes de bisbes i preveres peruans radicats per aquelles 
contrades.

Per un altre costat, en Jaume Pons era cridat per l’arquebisbe, confiant-li la missió 
molt complicada d’iniciar una parròquia nova a la barriada del “Porvenir”, un d’aquells 
“pueblos jóvenes” que aleshores s’anaven formant, gairebé per tot el Perú amb la gent 
que baixava de la serra i es col·locava de qualsevol manera a l’entorn de les més grans 
ciutats. Treball esforçat i dur aquell que era compartit, naturalment, per tots nosaltres 
a mesura de les nostres possibilitats. 

Partint d’aquesta activa situació de col·laboració amb el bisbat, en Toni Ramis es tras-
lladava de Lima a Trujillo, a fi de fer pinya amb nosaltres, impartint assignatures als 
seminaristes i compartint la direcció espiritual amb en Ferran Bonnín, i iniciar, al ma-
teix temps, una altra nova parròquia, la de la santa Creu, en un arenal a on havia de 
bastir el temple, la casa parroquial i una “cancha” d’esports per a la joventut d’una 
llunyana barriada, situada a una ampla vorera de la ciutat, que es trobava privada fins 
i tot d’allò més bàsic. Treball titànic aquell que fou portat a terme, gairebé miraculo-
sament. No cal dir que tot el nostre equip li va fer sempre el necessari costat, a l’hora 
de complir aquella difícil tasca diocesana, encomanada amb la màxima esperança per 
part de l’Església trujillana.

Amb tot i això, a l’uníson, tant des de l’Arquebisbat com del Seminari, s’anaven fent 
plans sobre la possible construcció d’un nou Seminari que pogués reunir els semina-
ristes en permanent creixement, tant en qüestió del nombre d’estudiants com de les 
noves exigències i necessitats, i així poder portar a bon terme el projecte de futur que 
s’era congriat, atenent d’una manera molt especial les novetats que dia a dia sorgien 
en un temps marcat per la celebració, a Roma, del Concili Vaticà II, al qual assistia en-
tusiasmat Mons. Federico Pérez-Silva, el nostre Arquebisbe trujillà.

Precisament, a Roma, seguint amb delit les sessions conciliars, Mons. Pérez-Silva ha-
via contactat amb el nord-americà, cardenal Cushing, el qual s’havia compromès a 
costejar, des de la seva diòcesi americana, les obres materials d’un nou Seminari tan 
somniat. Així, en relativament poc temps, es feu realitat palpable aquell edifici ple de 
sol i d’aire pur, ample i espaiós, situat a fora de la ciutat i a prop del conegut poble 
de Moche, al costat de la pista Panamericana, amb fàcil disposició per poder viatjar 
directament cap a Lima o a altres poblacions situades a la mateixa carretera, com, per 
exemple, Chimbote i altres ciutats on hi eren altres preveres mallorquins, complint la 
seva pròpia missió encomanada.

Per causa de la defunció de l’Arquebisbe de Trujillo, fou Mons. Juan Landázuri, car-
denal de Lima, acompanyat de Mons. Romolo Carboni, nunci del Papa a Perú, el qui, 
envoltat de molta gent, beneí solemnement el nou Seminari Arxidiocesà de Trujillo, 
edifici modern i adaptat a les necessitats pròpies del temps, d’un llocs i d’uns joves 
que aspiraven a ser els futurs i nous sacerdots, reclamats amb gran esperança per les 
molt variades diòcesis de tot el nord peruà.
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La circumstancial estada a Trujillo, per part del cardenal Landázuri, amb motiu de la 
benedicció del seminari nou, serví al mateix cardenal de Lima per observar l’ambient 
de clara renovació, produïda a la ciutat trujillana, a causa molt especialment pels 
efectes contrastats del Moviment de “Cursillos de Cristiandad” a la diòcesi. Aleshores 
aparegué en ell la idea i el desig d’impulsar a Lima, en forma totalment renovada, el 
moviment cursillista.

Una volta tornat a Lima, el cardenal volgué donar concreció a les seves idees i als seus 
desitjos i, presa ja determinadament la decisió, volgué portar-la a la pràctica com més 
aviat millor. Fou aquí, precisament, on començava la meva segona etapa peruana, de 
la qual n’he fet una anterior menció a l’hora de voler produir un petit esquema en 
benefici del present article. Aquesta mudança que em tocava fer de Trujillo a Lima la 
presentaré seguidament en forma molt abreujada, per mostrar, sobretot, una distinta 
i alhora complementària cara missionera, manifestada per un altre equip de preveres 
mallorquins a Perú. Sortim, doncs, de Trujillo, i anam ara a Lima.

LIMA

Havia passat poc temps des que Trujillo havia quedat sense bisbe, per mor de la recent 
defunció de l’arquebisbe, Mons. Pérez-Silva. El cardenal de Lima, per aquest motiu, 
hagué de contactar amb el vicari general, Mons. Deza, amb la finalitat de sol·licitar-li 
que jo mateix fes el trasllat a Lima amb l’objectiu de posar-me al cap del Moviment de 
Cursillos a la capital peruana.

Els tres anys de permanència a Trujillo m’havien deixat tot un ric bagatge d’experiències 
que totes elles juntes significaven per a mi una real transformació o un canvi profund 
de visió sobre aquell nou món peruà, tan diferent de la nostra realitat mallorquina. El 
treball en equip segons el qual “cada un feia allò que li pertocava i que, al final, entre 
tots ho fèiem tot”. Aconseguiment en certa manera de l’obligada adaptació a la nova 
realitat, facilitada per la presència amistosa del conjunt de capellans mallorquins, 
cada volta més compenetrats. Els moments de saber riure plegats com mai abans ho 
havíem fet i que ens ajudaven ferm a superar l’enyorament aparegut sovint i en forma 
normalment inesperada. Els bons resultats aconseguits comunitàriament i comptant 
amb els esforços quotidians de tots i que mai no faltaven. La incomparable participa-
ció en les nostres coses per part d’alguns preveres trujillans, amb referència molt par-
ticular als dos germans, Ulises i Venceslao Calderón, tant com al seu nebot, Alejandro 
Pereda. Tot aquest conjunt de seqüències continuades, impreses en la meva memòria, 
m’acompanyaven amb la vista posada vers un futur que ja estava començant.

Preparada ja la meva maleta, un bon dematí viatjava jo en un d’aquells famosos “Tru-
jillo Exprés” per fer un recorregut de 500 kms. fins a poder arribar a Lima. A “Mag-
dalena del Mar”, al “Parque González Prada”, es trobava la parròquia de st. Juan Maria 
Vianney, fundada per Bernat Martorell, el qual, juntament amb en Miquel Rosselló, 
m’estava esperant per completar definitivament el seu equip pastoral limeny. A Lima 
també s’hi trobava en Guillem Bibiloni com a responsable del servei pastoral a l’Escola 
Superior de Magisteri, a Monterrico, i de l’atenció a les religioses del Sagrat Cor, di-
rectores d’aquella mateixa institució docent. Més tard s’integrà a l’equip mallorquí de 
Lima en Lucas Morell per ser el consiliari general de la “Legión de María”, molt arre-
lada aleshores a l’arxidiòcesi de Lima. També cal ressaltar la concurrència a Lima de 
Bernat Pou, dedicat ell a la direcció espiritual i al servei pastoral al prevalent col·legi 
de “La Salle”. Ve’t ací, doncs, el grup de preveres mallorquins que ens trobàvem a Lima 
en aquelles hores.

Com he pogut apuntar un poc abans, jo arribava a Lima per refundar el Moviment de 
Cursillos per a homes i dones, segons m’havia encomanat el cardenal Landázuri. Per 
una part, inserit immediatament en el grup parroquial i, per l’altra, reunint un magní-
fic grup de seglars escollits ad hoc, iniciàrem la preparació més apropiada amb vista a 
un proper “cursillo”, que havia de ser l’origen d’un llarg camí, intens, productiu i d’una 
notable revitalització cristiana molt generalitzada dins Lima. Crec que no tenc l’espai 
suficient, aquí, per a descriure tot aquell llarg procés, conseqüent a la posada en mar-
xa del Moviment de Cursillos, a Lima. Tota aquella persona que volgués tenir notícia 
gairebé completa del tema ara encetat, podria acudir a la revista del CETEM, Comuni-Comuni-
cació, 127 / 2012, pp. 55 – 64, “50 anys de Mallorca Missionera”, a l’article signat per 
mi mateix amb el títol: “El Moviment de Cursets de Cristiandat al Perú. Preveres de 
Mallorca funden el Moviment a distintes diòcesis peruanes, Refundació a Lima”.

Donant, doncs, per suposat tota la immensa tramoia, diversificada en mil branques 
esponeroses d’altres labors conjuntes al Moviment de Cursillos, m’agradaria aportar 
ara una breu referència al omnímode treball dels preveres mallorquins a Lima. A veu-
re. Parròquia de st. Juan Ma. Vianney. Escoleta per als nins i nines pobres que vivien 
en els tristament famosos “corralitos”, feina feta aquesta juntament amb les religioses 
mallorquines trinitàries. Atenció espiritual i litúrgica als fidels que acudien a l’església 
de st. Josep de Cluny, atesa per les monges d’aquella congregació religiosa del mateix 
nom. Misses a la capella de Lourdes, al costat de la mar. Projecte de construcció del 
nou temple parroquial i la vivenda per als preveres, també pensada per a atendre els 
preveres de la OCSHA, que es trobaven de pas per Lima, etc..

Com és ben sabut, Lima és una ciutat extremadament habitada pels seus nou milions 
de persones, en procés d’engrandiment permanent des de tots els angles possibles. 
No és cosa rara que els peruans mateixos diguin: “El Perú se divide en dos partes: 
Lima y todo lo demàs”. És per aquest fet, especialment, que les demandes de tota clas-
se amb reclam humà, espiritual o religiós arribaven en forma continuada fins als pre-
veres, oberts al treball evangelitzador.  Existeix a Lima, per part de la gent en general, 
un febrós afany de cultivar-se humanament i cuidar-se cristianament. Atès aquest fet, 
unes religioses nord-americanes havien instituït un espai, anomenat “El Cenáculo”, 
des del qual s’oferia a les persones que ho desitjaven, la possibilitat de formar-se en 
qualsevol d’aquestes àrees sol·licitades.

Entre totes aquelles possibilitats s’oferien tandes d’exercicis espirituals, recessos de 
cap de setmana, xerrades o conferències aïllades i cursos més dilatats de formació 
cristiana. Moltíssimes vegades em tocà a mi intervenir en aquests quefers, dedicant-
hi amb gust un temps que havia d’extreure d’entre moltes altres tasques que ja eren 
programades.

Per altra banda, i en aquest mateix sentit de recerca de mitjans de formació, va néixer 
una molt coneguda institució seglar, amb el nom de “Campo abierto” des d’on vaig ser 
cridat repetides vegades per a impartir-hi cursos de teologia fonamental a nombrosos 
grups de persones que omplien aquell local adoptat per aquesta causa.

També, referint-me a temes d’acció pastoral, tocant a l’equip mallorquí situat a Lima, 
mereix un punt i apart el fet segons el qual en Miquel Rosselló s’introduí a un dels 
“pueblos nuevos”, en aquest cas nascut i crescut en el si d’unes de les barriades més 
pobres de Lima, i en Miquel unit allà a un grup de laics, emprengué una tasca evange-
litzadora d’alta volada, arribant a fundar una parròquia amb el nom de “Jesús Obrero” 
i bastint el nou temple parroquial amb la col·laboració material i manual d’un bon 
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grup de cursillistes, entre els quals s’hi contaven alguns enginyers i un grup de treba-
lladors de la construcció, els quals, a més dels doblers necessaris, hi posaren les seves 
mans feineres en hores perdudes de les seves labors de cada dia. La feina realitzada 
per en Miquel Rosselló a aquella nova parròquia de barriada pobra es perllongà fins 
que, sentint-se malaltís, retornà a Mallorca.

I, més enllà de tot aquest entramat tan plural d’atencions pastorals, exercitades en 
el marc i en el contorn de la ciutat limenya, voldria deixar només aquí una breu nota 
sobre la tasca desenvolupada a diverses universitats de la gran Lima. 

La meva experiència personal avala la importància de la nostra presència activa en 
aquell món universitari. Experiència aquesta que pot afegir-se a les moltes altres tin-
gudes per tots nosaltres, però que significava un pas qualitatiu, quant al servei ma-
llorquí a un àmbit tan important dins tot l’entramat peruà i que significava l’ingrés a 
un món, que deia moltes coses desconegudes a nivell de país, i presentava una altra 
possibilitat de concebre la realitat que resultava molt complementària a totes les al-
tres activitats que responsablement havíem assumit com un equip ben conjuntat.

Resumint: Impartir classes a l’Escola Universitària Superior de Monterrico, per exem-
ple, em posà en contacte amb els futurs professors de l’Ensenyança Mitjana o de Ba-
txillerat. Ensenyar a la UNIFE (Universitat Femenina del Sagrat Cor) imprimia en mi 
una nova responsabilitat d’entrar en el futur cultural del món femení, des de variades 
dimensions d’exercitació intel·lectual a molts àmbits influents de la societat limenya. 
Trobar-me a la Facultat de Dret de la Universitat Catòlica amb els grups de futurs ad-
vocats peruans que desembocarien en el món de la Justícia, tenint a les seves mans la 
defensa dels drets de les persones, especialment, moltes vegades, de la gent més ne-
cessitada, immersa en una immensa problemàtica de pobresa i de les urgències més 
insospitades. Entrant de ple en la “Universidad del Pacífico”, dirigida pels jesuïtes, 
vaig poder rebre ensenyaments i experiències d’organització, de serietat, de noves 
concepcions del que ha de ser una Universitat al servei d’una societat tan complicada, 
molt particularmente en el camp de la joventut. Amb tota aquest àrea universitària on 
vaig tenir la sort de poder participar, per aportar-hi no solament paraules, sinó també 
activitats i fets, li agrairé sempre haver pogut obrir els ulls a un saber nou per a mi 
i haver-me introduït a tota una problemàtica profunda que mai des d’un altre caire 
hagués tingut l’oportunitat d’albirar. 

I ja, per posar fi a tot aquest escrit de renovades recordances, he de constatar que 
l’any 1971 arribà l’hora del meu comiat del Perú i del retorn definitiu a la nostra Ma-
llorca. L’experiència de gairebé 10 anys en terres peruanes em resulta humilment 
inenarrable. Presa ella complexivament, puc assegurar que em canvià radicalment la 
meva vida personal i de prevere. Agraeixo sempre aquest canvi tan profund de visió 
del món i de la vida pel que vaig passar amb vertadera intensitat. D’ençà de llavors 
sempre m’he adonat que havia de seguir compromès a mirar cap endavant, cercant la 
novetat lluminosa d’aquelles promeses que, al final, sempre es compleixen. I tot això 
assegurant, com sovint hem afirmat molts de nosaltres, que al llarg d’aquella missió 
exercitada entre baixades i alçades d’ànim, com és normal i lògic, vaig rebre sempre 
molt més del que havia donat. Amb tot, havia arribat l’hora de tornar a adaptar-me a 
la realitat nostra. La de sempre. Ho vaig fer amb el cor amplament obert. No en man-
cava d’altra!

Col·laboracions
EL MEU PRIMER DIA 

AL SEMINARI

Pere Amengual

 Si vos haguera de contar la meva vida, hauria de començar “Abans de l’Alba” 
en què vos descriuria qui eren els meus avantpassats, com vivien i com era el poble on 
vaig arribar al món abans d’obrir els ulls; quan vaig néixer i els meus primers anys se-
rien “l’Alba”, poc més o manco fins que vaig fer la primera comunió; a partir de llavors 
començaria a clarejar la “Matinada” fins que, parafrasejant Homer (L’Odissea, cant II, 
vers 1) els dits color de rosa de l’aurora encengueren “El Dia” de la meva existència un 
dilluns lluminós, dia cinc d’octubre de l’any 1959, en què vaig ingressar al Seminari 
Nou de Sant Pere a la barriada del Vivero, de Ciutat: havia d’esser capellà.   
     
  M’acompanyaren, aquell dia, mon pare i ma mare; férem el viatge des del poble 
fins al Seminari amb el Citroën capsa de mistos que teníem a ca nostra, on havíem ca-

rregat el matalàs i una maleta amb la roba, marcades totes les peces, des dels calcetins 
fins als mocadors, amb el número 46, que era el que m´havien assignat uns dies abans 
per evitar pèrdues i confusions amb la roba dels altres companys; duia també amb mi 
una estilogràfica Montblanc que me regalà la padrina jove el dia de la primera comunió. 
Mon pare aturà el cotxe poc abans de les deu del matí enfront de l’entrada del Seminari 
Menor d’aquell gran edifici encara en obres; a la nostra esquena s’estenia, ja verd per 
mor de les primeres pluges de la tardor, després de l’estiu, el camp de la possessió de 
Son Gibert que un camí de terra travessava ben dret fins a les cases del fons, davant les 
quals vaig poder entreveure vaques que hi pasturaven. Entrant a la porteria ens saludà En 
Francisco, el porter, a qui mon pare coneixia perquè era amic seu de la infància a Pòrtol 
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-En Xesc des Molí-, el qual ens va rebre amb un somriure ample i afectuós:

 - Uep, Joan, i que duis aquest nin?  què noms?
 - Pedro - li vaig contestar. I mon pare:
           - Sí, que comenci a estudiar, ja ho veurem què serà.
 - Què és el primer?
 - No, és el segon. En Jaume és el major i Na Catalina, sa petita.
 - Quants d’anys tens?
 - Deu, vaig respondre.
 - Heu d’anar cap allà, a s’enfront, veis? Hi ha s’escala que puja als dormitoris...Bé 
anirà, fa cara de bon al-lot.

  Em vaig quedar per uns moments contemplant els pilars forrats de pedra de Binis-
salem que sostenien les arcades del pati,  més gran que la plaça del meu  poble petit,  la 
torreta vigilant dalt la teulada que presidia tot aquell espai,  les persianes verdes de les 
finestres obertes a les parets, com en un llençol blanc, que guaitaven tot mirant el safareig 
en el centre, amb un brolladoret enmig i el jardí ben conrat a les quatre pasteres, una a cada 
escaire  del quadrilàter, retallades de bardissa vegetal, on creixien uns fassers joves. En 
Francisco ens havia senyalat a l’altra banda del pati el vestíbul des d’on engegava l’escala 
cap als dormitoris; mentre creuàvem, vaig deturar-me vora el safareiget on nedaven, sota 
el reflexe blau del cel clar, peixos d’aigua dolça de diferents colors. Quan començàrem a 
pujar, davallava botant els graons de dos en dos un nin eixerit, també menut com jo, vestit 
ja amb el bavero, que, quan ens va veure, es va aturar de córrer per saludar mon pare, qui 
em va explicar que aquell nin amb una rialla franca a la cara era En Tomeu Ripoll, de Man-
cor de la Vall, del qui ja me’n havia parlat a casa, el qual havia conegut poc temps abans 
a Sta. Llúcia en una excursió -mon pare era mestre- que havia fet allà amb els al-lots de 
l’escola de Consell. En Tomeu fou el primer dels condeixebles que vaig conèixer. Passàrem 
el replà del corredor dels quartos dels humanistes i dels filòsofs, i pujàrem al segon pis on 
es feia sentir el tragí dels pares amunt i avall acompanyant  i ajudant els fills  a instal-lar-se. 
El dormitori es va oferir grandiós a la vista, ple de llum, el trispol de les rajoles que lluïen 
i moltes finestres obertes que deixaven córrer l’aire fresc de la tardor. D’un cap a l’altre 
corria  una doble filera de llits baixos, metàl-lics, pintats de verd, tots iguals, tapats amb 

un cobertor de dauetets verds i 
blancs, separades les dues files per 
una tirenga d’armariets d’obra, in-
dividuals, per a guardar-hi la roba 
i els estris personals; al costat de 
cada llit, un tibulet i, a la paret del 
davant, un lavabo amb un mirall; 
ma mare s’hi  va fixar: “tot està 
molt net, molt net i ordenat, és que 
sent tants molts...”  ordenà la roba 
dins l’armari i va fer el llit, des-
prés m’explicà on havia posat les 
coses. Miràrem per les finestres 
que s’obrien damunt les cases del 

Vivero i la Serra de Tramuntana, núvols blancs creuaven solitaris el cel blau; els camps 
d’esports, pelats sense arbres i amb herba per les voreres,  quedaven espaiosos just a baix… 
baixàrem l’escala per tornar al pati, férem una passada per la sala d’estudis... els ulls li es-

pirejaren, a ma mare, i també a mon pare, quan va ser el moment de separar-nos; mon pare 
va abreujar el comiat:

 -Au! Anem! Aquí estaràs bé, estudia i fe bonda, aviat faràs amics. Escriu-nos -i em 
besà al front.
 I ma mare: -et vendrem a veure el primer dia de visites.
 M’estrengué la cara amb les dues mans i em donà una besada amb pessics.

 Va ser ben aviat, a l’hora del dinar, quan ens trobàrem tots plegats els de primer, se-
gon i tercer de llatí al menjador, una sala llarguíssima a l’esquerra del vestíbul de l’escala, 
de parets blanquíssimes sense quadres ni cap mena de decoració,  bastida amb taules d’un 
marbre blanquinós i peus de ferro; les taules estaven parades: un plat fondo i un plat pla, 
cullera, forqueta i ganivet i un tassó  per cada u, dins el qual deixaríem el torcaboques en 
haver acabat de dinar. Una trona, com les que es veuen a les esglésies, s’aixecava a un cos-
tat de la sala just devora la porta del quarto de les gàbies, on guardàvem el companatge i 
el satrí d’oli que ens duia la família per al berenar de l’horabaixa. Presidia aquella taulada 
d’al-lots, a un cap de la sala, un Santcrist a la paret i, baix d’ell, una taula senzilla per al 
superior del Seminari Menor, vestida d’un mantell blanc, a sobre hi havia uns coberts i una 
campaneta color de plata. Entràrem, acompanyats ja dels prefectos, tots en fila, el bavero 
posat de retxes blaves i blanques, amb el nom cosit al butxacó damunt la mameteta esque-
rra. Darrere de nosaltres, guardant tothom un més que respectuós silenci, entrà el Sr. Soler, 
el Superior, la sotana ben planxada i neta, les sabates negres i lluentes, pulcrament col-locat 
el collet blanc, que es dirigí amb passetes curtes i decidides al seu lloc a la taula del cap; 
duia unes ulleres de conxa, el Sr. Soler, amb vidres rodons que amagaven uns ulls petits i 
inquisidors; home d’una trentena d’anys, era d’estatura ni massa alt ni massa petit, grasso-
net; els cabells bruns i llisos, ben composts, deixaven brillar un front ample; molt seriós el 
rostre; vist de darrere, quan passà, li resplendia dalt del cap una coroneta ben afeitada d’un 
diàmetre no més ample que el d’una peça de deu cèntims. Un cop al seu punt, tots drets, 
mirà al seu entorn serenament, acotà el cap i juntà les mans petitones i blanques: “Oculi 
omnium...” seguiren la pregària tots els que ja la coneixien de cursos anteriors, però els 
de primer ens quedàrem amb la boca closa. Després de pregar, beneí la taula, s’assegué el 
primer i feu dringar la campaneta: 

            -“Benedicamus Domino”
  -“Deo gratias”, responguérem, era el senyal de que aquell dia es podia xerrar men-
tre dinàvem.

 Aquell primer dinar fou una presa de contacte entre els nous, que encara no ens co-
neixíem, els prefectos i els seminaristes que ja hi eren d’anys anteriors. Em cridà l’atenció 
l’ordre que hi havia; tothom seia i esperava que els fàmulos, als qui manava un arqueteclí 
de tercer curs, repartissin, en llesques ben tallades, el pa que duien en unes cistelles grans, 
bocassin l’aigua d’unes gerres grosses de ferro en els pitxers i distribuïssin les caceroles i 
les palanganes. A l’altre cap del menjador, on hi havia les cuines, les monges servien per 
unes finestretes el menjar que els fàmulos, coberts amb un davantal blanc, repartien. Amb 
mitja hora havíem dinat tots i ja érem defora per al primer recreo de dues a dues i mitja; al-
guns tingueren temps de canviar-se les sabates en el quartet vora l’escala dels dormitoris on 
es guardaven els balons; sortírem al camp de futbol, que tenia les porteries marcades amb 
dues pedres grosses, estibat de macs, que no feren gens de nosa per córrer i pegar quatre 
cosses. Hi havia dos camps de futbol, el del Seminari Menor, que era on jugàvem ara i el 
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del Seminari Major situat un centenar de metres més avall, separats ambdós per una franja 
de terreny que corresponia a la part de l’edifici que ocupaven les cuines. Emmarcaven els 
camps, per la banda del Vivero, ran de la paret de maressos que tancava aquell entorn, dues 
fileres de pins que establien un camí, com un passeig per on feien els passos els seminaris-
tes majors ensotanats de negre. El dinar plegats i aquesta primera sortida al camp de futbol 
feu que ens començàssim a conèixer; vaig parlar amb En Joan Cañellas, que tenia família 
a Pòrtol, érem ell i jo els dos caganius del Seminari, i algú em va presentar En Toni de Son 
Macià, En Galmés, amb qui m’uneixen llaços familiars, que ja feia segon.

 Passàrem l’horabaixa entre recreos i la sala d’estudis; En Tomeu Pascual, el llibre-
ter, ens repartí els llibres que hauríem d’estudiar per al primer curs, compràrem quaderns i 
llàpissos a la porteria, un tinter de tinta Pelikan per a l’estilogràfica, goma de borrar i cel-lo 
que ens faria falta per forrar de paper blau a posta la taula i els llibres. Tots havíem duit 
la taula i una cadira cadascú de ca seva, la meva era de fusta d’ametller que el meu padrí, 
que a penes sabia escriure el seu nom, emprava com a bufet. El Sr. Soler, acompanyat del 
prefecto de primer, N’Anselmo Álvarez Santamaría, en una de les aules, ens explicà com 
era la vida a la comunitat d’estudiants del Seminari Menor; ens inculcà ja des del pri-
mer moment la disciplina del silenci, de la puntualitat i de l’estudi, de l’organització i de 
l’ordre imprescindible per una convivència sana, sense oblidar la importància de l’esport 
i l’exercici a l’aire lliure en la nostra formació. Ens va ressaltar que, a partir de llavors, 
la nostra vida canviava i ens feia diferents dels nostres amics que havíem deixat al poble. 
Va ser en aquesta xerrada quan vaig sentir per primera vegada les paraules “comunitat” i 
“afable”, aquesta el Sr. Soler la repetia sovint.

 Després de passar el rosari a la capella, que compartíem els cinc cursos del Semi-
nari Menor, tres de llatinistes i dos d’humanitats, on ocupàvem uns bancs artísticament 
esculpits amb motius gòtics, anàrem a sopar al menjador, ben il-luminat per la llum dels 
fluorescents que destacava la fosca de la nit damunt els vidres dels finestrals; aquest cop ja 
en silenci, només es sentia el xiuxiueig de “vols passar s’aigo”, “vols passar sa sal”...algú 
llegia de damunt la trona un llibre o una altra cosa, no sé qui ni què. Acabat el primer plat 
de mongetes de la trona que me’n havia d’empassolar per arribar a ser capellà, sortírem al 
pati per fer els darrers estiraments abans d’anar a dormir. Era la primera nit fora de casa, 
la primera nit totsol, anàrem a la capella; D. Guillem Payeras, que va ser el director espi-
ritual fins que s’incorporà D. Vicens Orvay, ens parlà, ens donà als nous la benvinguda, 
ens va fer riure i ens conhortà; D.Guillem ens mostrà un caire més espiritual de la nostra 
existència, més interior , distint del que ens havia mostrat el Sr.Soler; em vaig sentir millor 
després de les seves paraules, ja no tant totsol. Resàrem les tres Avemaries,  dos cops secs 
amb els nuus d’un puny damunt la fusta del banc de darrere ens indicà que podíem sortir; 
començant pels bancs de davant, on sèiem els nous, primer un i llavonces l’altre anàrem 
desfilant pel caminal d’enmig cap la sortida; mentre anàvem caminant vaig destriar al cap 
d’un banc En Martí de Son Mir -En Martí Serra-, que estava emparentat amb la família del 
meu pare, i enfilàrem cap als dormitoris. Mentre caminàvem sota les arcades vaig aixecar 
els ulls al cel, la nit era clara, el firmament ple d’estels, tot romania en un silenci que només 
rompia el soroll suau de l’aigua que brollava del surtidor, aquell renouet que em despertà 
l’enyorança amarada d’una angoixa lleugera.
 Quan vàrem esser al dormitori, on dormíem els de primer i segon, els prefectos ens 
advertiren de que en dos minuts s’apagarien els llums, i que, una vegada apagats, a les 
fosques, ens havíem de treure els calçons i posar el pijama. Jo ocupava el primer lloc de 
la fila de llits, doncs estàvem col-locats per ordre alfabètic i l’A del meu llinatge anava al 

primer lloc del nostre curs. El temps passà molt aviat i,quan s’apagaren els llums, jo encara 
no tenia el pijama apreparat; me’n vaig dur tal ensurt que vaig cridar:

 -Eh! Qui ha apagat es llum? Que no hi veig! 
            (Antorcha núm.7, desembre 59, ”El Señor llamó este año”)

 Es va produir un esclafit de rialles i jo vaig quedar tot desorientat i empegueït, però, 
a l’instant, comparegué amb una pila per fer llum un dels prefectos, el Sr. Orell, -també 
comparegueren el Sr. Soler i el Sr. Álvarez- que tregué de l’armariet el pijama que ma mare 
havia deixat a l’abast de la mà, al temps que una veu autoritària reclamava “Silenci”! Mal-
grat el daltabaix, les emocions i el tragí del dia m’endormiscaren de seguida, vaig plorinyar 
una mica i vaig resar arrufat dins el llit pensant amb ca nostra, el poble, es papà i sa mamà, 
el meu germà, la meva germana petita, el padrí i En Salvador que treballava el camp a ca 
nostra... però la son em va guanyar, al besllum de la nit vaig veure passar l’ombra del pre-
fecto que voltava el dormitori amb un rosari a la mà, i els meus ulls s’aclucaren mirant el 
llumet verd que romania encès tota la nit al capçal del dormitori.

 Quan vaig obrir els ulls es veia claror al quarto del prefecto, el llumet verd estava 
encès i il-luminava tènuement aquella gran sala el silenci de la qual rompia l’alenar espès 
d’alguns dels meus companys. El so de la campana esclatà de cop i volta despertant la ma-
tinada i, tot seguit, les mamballetes del prefecto retronaren al cap del dormitori:

 -Benedicamus Domino.
 -Deo Gratias.
 -Hoc signum magnum regis est...

 Pegàrem bot del llit i, abans que s’encengués el llum, ja teníem els 
calçons posats. Teníem mitja hora per a la neteja personal i des-
fer el llit; el Sr. Orell, vista l’experiència de la nit passada, no em 
llevava l’ull de damunt; quan vaig haver d’aplegar els llençols -jo 
no en sabia- s’acostà, agafà el de damunt i em digué: -Veus, agafa 
aquestes dues puntes amb una mà i les altres dues...- i vaig aplegar 
els llençols; aplegar els llençols i posar el pijama davall el coixí va 
ser la primera cosa que vaig aprendre en aquella santa casa.

 La campana havia tocat a les sis, encara fosca negra;  a les sis i 
mitja, vestits de paisà, amb calçons curts i un jerseret, calcetins i 
sabates negres, tots amb la clenxa ben feta i el trenc ben marcat, 
formàvem en dues files per davallar a la capella per a la medita-
ció i la missa. Després tornaríem a pujar per fer el llit i posar-nos 

el bavero que seria el nostre uniforme tot lo dia. Tendríem tres quarts d’hora a la sala 
d’estudis fins a les nou en què aniríem a berenar; hi havia un plat i un ganivet per cada u i 
una tassa d’alumini més vell que el Seminari Vell pel cafè amb llet; els panets damunt les 
taules desprenien un olor especial, agradable, per començar bé la jornada. A les nou i mitja 
començaven les classes. Era dimarts, el primer dimarts d’octubre de 1959.

 Érem trenta-tres els alumnes de primer curs que esperàvem asseguts a uns bancs 
tan robusts com antics per començar la primera classe. Estàvem en silenci i la cara sèria, 
després dels minuts d’esbarjo en haver berenat, un poc a l’expectativa i amb l’emoció que 
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sempre causen les coses noves. L’aula era espaiosa, sobrava lloc pels que érem; a la paret 
de l’enfront  hi havia un Santcrist i, baix d’ell, una tarima amb una taula a sobre, coberta 
amb un  mantell negre, i una cadira de braços amb el seient i el respatller de cuiro clave-
tejat; una pissarra damunt un cavallet a la dreta i un mapa d’Espanya penjat a la paret. Es-
taven situades, les aules, a la banda dreta del pati entrant des de la porteria, amb una placa 
rectangular d’alumini a la paret anunciant en fons blau, en llatí i en números romans  Aula 
I, Aula II... unes finestres grans obrien l’interior de l’aula al camp d’ametllers. A les nou i 
mitja i pocs minuts aparegué D. Toni, el professor de llatí, caminant de pressa amb mig cos 
tirat cap endavant. Digué bon dia a tots, resà i resàrem, per començar la classe,  es senyà i 
ens senyàrem En nom del Pare i del Fill i començà a passar llista:

 -Amengual Bestard, Pedro.
 Em vaig posar dret,
   -de Pòrtol.
   -Servidor
 -Feia temps que no en venia cap de Pòrtol -aixecà una mica el cap- es Poble de ses 
Olles. Seu, Seu.
 Tenia les puntes dels dits de la mà esquerra amb què aguantava la llista, D. Toni,de 
color groc; vaig suposar que devia ser de fumar, semblava aquell bon home un poc nerviós.
 
 -Amengual Vich, Juan, de Son Sardina
 -Ballester  Suñer, Gabriel, de Campos del Puerto
 -Bassa Durán, Antonio, de Son Carrió
  -Servidor de Déu i de vostè.
  -Basta que digueu “servidor”, digué D.Toni. Seu, seu.
 -Bauzà Gayá, Francisco, de Sant Joan
 -Bonet Grimalt, Marcos, de S’Horta
 -Bonet Rubí, Juan, de Llucmajor
 -Cañellas Matas, Juan, de Sta.Maria.
  -Santa Maria del Camí

 -Caballero Pons, Juan, de Sta.Maria.
  -Dos de Santa Maria, seu, pots seure.
 -Díez Mateu, Francisco, de Palma.
I així anava desgranant el nom de tots els presents i comentava d’on érem, cosa que anava 
molt bé per a conèixer-nos i saber d’on veníem.
 -Galache Mayol, Pedro, de Villafranca
 -Gomila Jaume, Gabriel, de Montuïri.
 Mogué el cap amunt i avall, D. Toni, amb una expressió d’assentiment, com si co-
negués En Biel,
           -Germà d’En Tomeu?
           -Sí, contestà En Biel, servidor.
 -Jaume Campaner, Miquel, de Llubí.
 -Llabrés Aloy, Matías, de Sencelles. Maties o Macià?
           -És igual, però Macià.
           -Pots seure, Macià.
 -Mulet Bujosa, Miguel, de Campos també.
 -Navarro Garau, Félix, de Sant Jordi.
 Alt i magre com era, En Fèlix es posà dret  i tots giràrem els ulls cap a ell.
          -Servidor, va respondre
          -Fèlix... digué D.Toni, -i què saps què vol dir Fèlix? Idò és una paraula que 
ve del llatí,  vol dir feliç.
A penes va gosar a dir, En Fèlix, returant una mica: -Sí, sí... senyor... no, no... ho sabia.
Tota la classe vam esclafir quan sentírem el parlar xocant d’En Fèlix.
          -Pots seure, digué D.Toni, qui també va somriure. Quan arribà a la fi de la llista,
 -Serra Torres, Ramon, de Palma
 -Vich Flexas, Guillermo, de S’Arracó
 -Vidal González, Antonio, d’Andratx. Vidal, de “vitalis” - va exlamar.
           -Presente, respongué En Toni.
 -Vigo Campins, Juan, de Sóller
           -Servidor

N’havia cantat trenta-tres -l’edat del Bon Jesús, comentàvem-, vint-i-nou de nous; entre 
ells, tres de majors “balarrasas “-Joan Amengual Vich, de Son Sardina; Víctor López Pe-
rea, de Sóller; i En Bonet Grimalt, de S’Horta- més quatre repetidors de l’any anterior: 
Sebastià Llodrà, de Manacor; Tomeu Mas Serra, d’Es Pont d’Inca; Joan Munar, d’Es Pla 
de Na Tesa i Agustí Vanrell, d’Algaida.                                         

 I ens va fer D. Toni Esteva i Tous la primera classe: la primera declinació, Rosa 
rosae i per envant mos n’anam, va ser com posar els rems a l’aigua d’una extraordinària 
singladura. Les classes de llatí amb D. Toni eren molt severes i, ensems, d’allò més entre-
tengudes; el llatí, encara que s’utilitzava a les esglésies i l’havíem sentit fent d’escolanets, 
ens era desconegut i ens despertava la curiositat i l’interès, conscients de la importància 
que tenia en el Seminari  i el  que representaria per al nostre futur, una llengua nova  per 
a nosaltres que no endevinàvem les respostes correctes o contestàvem amb desbarats que 
feien riure als altres. D. Toni s’ho passava bé i nosaltres crec que també; per fer més ani-
mada la classe es va inventar allò de “pase”, que, quan un encertava una pregunta que els 
anteriors no havien sabut, el feia passar davant ells; d’aquest sistema d’ensenyament en va 
sortir el famós “pelotón de los tontos”, dels que es quedaven més endarrerits perquè altres 
que endevinaven més preguntes els passaven davant. Per estrany que pugui parèixer, quan 
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fora de classe parlàvem entre noltros ningú no comentava despectivament si un o l’altre 
havia passat pel “pelotón” o si D. Toni li havia dit... que, a més a més, D. Toni no duia mala 
idea; des de molt jovenets hi va haver un respecte, jo diria inclús un apreci entre nosaltres 
que ens mantingué  part damunt de les bones o males notes o, fins i tot, de la conducta per-
sonal.

 No tenien el mateix tarannà les classes d’espanyol que ens feia el Sr. Soler; la se-
rietat, jo gosaria a dir por, impregnava l’ambient de l’aula; aquelles classes del Superior  
imposaven per la seva autoritat, ens quedaren gravades; varen ser, també val a dir-ho, molt 
profitoses i eren molt ben considerades pels qui ja havien fet espanyol anteriorment d’altres 
cursos, aprenguérem a escriure sense faltes, inclús corregírem la caligrafia, analitzàrem 
multitud de frases i componguérem textos,  però ens quedà també un tremolor, un temor al 
càstig que encara avui pesa, sobretot a aquells a qui més els costava aprendre.

 De matemàtiques tenguérem el Sr. Reus, superior del Seminari Major; ens va fer la 
Geografia el Sr. Pérez, un home de cabells negres i rissats, de rostre molt greu amb rues 
fondes que li solcaven el front -de tant d’estudiar, pensava jo- un home que parlava un cas-
tellà molt net i a qui no vaig veure riure mai; i de religió tinguérem el Sr. Soler, les classes 
d’aquesta assignatura amb un altre caire, més suau que les d’espanyol.

 Érem a la sala d’estudis, a mitjan dematí, quan als de primer ens feren sortir per 
anar a la Sala de Professors. Aquesta sala era la primera abans de les aules de classe i era 
com la sala d’espera abans de començar les classes que els professors aprofitaven per fer la 
xerradeta i, alguns, per fumar un cigarret. Guardava, aquesta sala,  protegit per un cobertor 
de color ocre, un piano esplèndid, majestuós, un Pléyel que brillava color de cirera; el Sr. 
Solivelles, seminarista major, alt, ros, ja adornat de coroneta, estava assegut a la banqueta 
amb les mans damunt el teclat. Ens havien de fer una prova per saber si teníem bona veu i 
sentit musical; la prova consistía en cantar, acompanyats del pianista, una cançó; jo estava 
molt avergonyit de cantar davant els altres i no gosava; En Toni Bassa, que havia de cantar 
després de jo, més decidit, va cantar el primer;  llavors em vaig animar i vaig cantar l’Ave 

Maria popular mallorquina. D’aquesta prova de veu em triaren per cantar amb el grup de 
nins de la Schola Cantorum del Seminari, cosa que sempre agraïré: Vaig cantar quatre anys, 
fins que em canvià la veu, i he cantat tota la vida. Sortint de la Sala de Professors ens to-
pàrem amb un jove, també del Seminari Major, alt com una espiga, ulls baixos, l’aire greu; 
es dirigia, passes llargues i els punys estrets, sota les arcades per davant la porteria, cap al 
pati dels filòsofs; un company em digué a cau d’orella:

  -Aquest que passa és s’organista des Seminari. En García Mallada.
  El vaig mirar, sorprès.
  -Sí, toca l’orgue. Nom José Leoncio.
  -José Leoncio?!!!

 Aquell dia començàrem a caminar de la mà; les nostres vides es lligaren i encara ara.

  Pere J. Amengual Bestard, dels Amics del Seminari. Per a tots vosaltres.
      Pòrtol, 22 de febrer de 2017

 p.s. -Vaig començar a escriure aquesta memòria dels nostres anys de Seminari, re-
cordant aquells dies, amb motiu del traspàs d’En Fèlix Navarro i Garau el dia 30 de gener 
de 2015.
       - Algunes paraules, com recreo, prefecto i algunes altres, com també algunes 
expressions, les he transcrites tal com les dèiem en aquell temps.

Anècdotes i contarelles

3- La primera confessió del capellà jove

Després de vint anys d’estar en aquell poble el bisbe va destinar el capellà a una 
altra parròquia. I el poble li va dedicar un petit homenatge de comiat. El capellà 
va fer un discurset i entre altres anècdotes va contar que la primera confessió 
que havia escoltat en el poble l’havia trasbalsat bastant quan va haver d’esoltar les 
infidelitats matrimonials i les malifetes del penitent.

El batle del poble, que va arribar un poc tard a l’acte d’homenatge i no havia es-
coltat el parlament del capellà, va voler dir també ell unes paraules d’agraïment. 
Entre altres coses va dir que ell havia estat el primer penitent que s’havia confes-
sat amb el nou rector.

4- Em llevaré es vestit i vos mostraré es betlem

Va succeir a un poblet d’Es Raiguer. Faltava una setmana per celebrar Nadal i el 
rector estava tot gojós de com havia quedat el betlem.

Un dia fener, en acabar la missa del vespre, el rector va dir a les feligreses: “Espe-
rau un poquet, que me’n vagi a treure el vestit i vos mostraré es betlem”. 
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ALS MESTRES NOVELLS

EN LA SEVA GRADUACIÓ
Parlament a la UIB

Vicenç Jasso Garau

Excel·lentíssim i Magnífic Senyor (Rector)
Honorable Senyor (Conseller)
Il·lustríssim Senyor (Degà)
Senyores i senyors.

En aquesta tarda memorable es realitza un dels projectes més importants de la vostra 
vida. 
Un dia, tots el recordau, decidíreu ésser mestres. Sabeu quins foren els motius de la 
vostra determinació: l’inesborrable record d’un mestre excel·lent, el ferm anhel de donar 
ple sentit a la vida, la contribució al millorament de les persones mitjançant l’educació 
escolar, ajudar els nins i nines en un període decisiu de la seva existència...
Començàreu el periple per aconseguir aquest grau universitari en aquesta facultat amb 
uns professors i professores, companys i companyes, que sempre ocuparan un lloc 
primordial en el món de l’agraïment i dels records.
Fins ara éreu membres del grup de pertinença d’estudiants de mestre, i acomodàveu el 
vostre capteniment al grup de referència dels professionals de l’ensenyament primari, del 
qual avui ja en sou part. 
Heu fet els estudis adients per exercir la vostra feina, i pràctiques, que completen i donen 
sentit a la teoria educativa. 
En realitat bé sabíeu com es desenvolupava l’engrescadora tasca escolar: havíeu acomplit, 
ben bé, quinze cursos als nivells d’ensenyament infantil, primari i mitjà. A l’escola no 
vos heu sentits desorientats, insatisfets o decebuts, com pot passar als estudiants que no 
tenen quasi cap coneixement de la seva futura ocupació.
Ara sou a punt de començar la vostra labor, i vos espera la més noble i fecunda de 
les tasques: la societat vos confia el seu tresor, les noves generacions, i espera que els 
atorgueu un altre tresor, la necessària i insubstituïble educació escolar. 
Els éssers humans són homes i dones gràcies a l’educació. En tots els tractats 
d’antropologia, adés cultural, adés filosòfica, s’atorga a l’educació el primer lloc en la 
comesa de la formació de les persones. 
Als mestres i a les mestres ens mou una força intensa per oferir als nins i a les nines les 
coses i les paraules, en abundància. 
A les nostres aules seguim el curs de l’evolució de la ciència i de la cultura, amb 
l’acompanyament lluminós i il·lustratiu de la pedagogia, que facilita els coneixements 
d’acord amb els ritmes evolutius de l’alumnat. Recollim els lucres del realisme del segle 
XVII, atorgant a les ciències naturals un lloc privilegiat; del segle XVIII, el missatge de 
l’elogi de la terra, de la il·lustració i de la bondat natural de l’home; del segle XIX, la 
lluita per a la implantació dels drets humans (polítics, cívics, socials i culturals), en el 
marc d’una societat democràtica, fonamentada en la llibertat, la igualtat, i la fraternitat; 
del segles XX i XXI, l’afany per a la pau, la convivència i l’ajuda mútua entre tots els 
pobles i l’ús de la tecnologia per millorar el coneixement i la forma de viure de totes les 

persones. 
El centre escolar ha d´ésser l’obrador de la humanitat, el laboratori d’una societat 
democràtica i, en la mesura del possible, el principi d’un món feliç. El professorat ha de 
tenir els mitjans adients, i emprar les millors estratègies, per a instruir i formar l’alumnat 
en el progrés imparable d’una societat humana, democràtica i tecnològica.
En el tracte amb els deixebles i les deixebles i amb els companys i les companyes sempre 
hem de tenir en compte el fulgent principi de la dignitat humana que ens fa a tots iguals i 
coparticipants dels mateixos drets i obligacions. L’autèntica relació educativa és fruit de 
l’encontre de l’aprenent i del docent, que intercanvien llur cabal de pensaments, afectes i 
experiències. Tenguem sempre present que els nins i les nines, des d’una edat molt tendra, 
en torn dels dos anys, són éssers culturals; són conscients, en cert grau, de la seva relació 
amb la societat, la qual cosa els mou a aprendre llurs formes de vida, és a dir, la cultura.
Vull recordar en quatre verbs, sobreplens d’acció, en què consisteix l’educació: conèixer, 
comprendre, estimar i ajudar. 
Ens hem d’esforçar a conèixer els membres del grup de classe, en l’àmbit global 
(antropològic, psicològic i sociològic), i en la seva individualitat: problemes, projectes i 
conductes personals palesen la seva condició d’essers irrepetibles i insubstituïbles.
 La comprensió no serà difícil: la teoria i l’experiència vos ajudaran, per més que sempre 
heu de pensar en la individualitat de les persones, la qual cosa relega les receptes genèriques 
a un graó secundari.
 L’amor pedagògic és indispensable; els nins i les nines esperen un afecte peculiar de part 
nostra, que ells entenen perfectament, quan diuen: el mestre o la mestra ens estima. 
Ajudar és la labor del professorat. Hem de facilitar l’aprenentatge, explicar els continguts 
del currículum, solucionar els dubtes, i encoratjar els que tenen alguna dificultat. L’aforisme 
herbartià conjuga els dos objectius de la ajut pedagògic: educar és instruir i instruir és 
educar. 
Recordau, sempre, el valor i l’energia de l’hàbil paraula mestrívola: un discurs sincer, 
afable i familiar, que ha de donar confiança, atorgar força i manifestar l’alegria que sentim 
en el nostre treball quotidià.
Com a cloenda vull recordar tres coses:
Adesiara trob un exalumne o una exalumna amb els seus fills, i sempre els dic que el millor 
que els ha passat en la seva vida és tenir el pare o la mare mestres.
En el cas que el decurs dels esdeveniments els hagin dut per uns altres camins, em solen 
dir que el que estudiaren a magisteri els ha estat molt útil per a l’educació dels seus fills. 
Pens, sovint: tant de bo! que tots els qui es dediquen a ensenyar, en qualsevol nivell, fossin 
mestres.
Vull acabar recordant que la meva mare era mestra nacional. Va estudiar a l’Escola Normal 
els anys 1913-1917, quan aquesta institució ja era totalment estatal i no estava vinculada 
a una congregació religiosa femenina. Adesiara llegesc els seus apunts, especialment 
els d’història, de pedagogia i de literatura. Aquelles professores enaltien els lucres de 
la democràcia, les idees pedagògiques de Locke, Rousseau, Kant, Pestalozzi i Froebel 
i la bellesa engrescadora de la prosa i de la poesia. Ma mare em va ensenyar a llegir, 
em va acompanyar en el procés de l’aprenentatge de l’escriptura i em va iniciar en els 
coneixements matemàtics. Anar a passejar amb ella era una autèntica lliçó del que ara 
deim pedagogia ambiental; llavors s’anomenava lliçons de coses. Quan creia que ja havia 
parlat de la meravellosa naturalesa i de la ciutat educativa, em contava relats històrics i 
engrescadores anècdotes. Vosaltres fareu el mateix amb la fillada i amb l’alumnat. 
Vos vull donar la més sincera enhorabona. Heu escollit la millor professió. Veient-vos 
podem estar ben tranquils: el futur del nostre poble i l’educació dels qui aniran naixent i 
vivint a les Illes Balears, està en bones mans.
Gràcies, moltes gràcies.
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VOLDRIA SER...  

Dedicat a Antònia Valens Roig,  
en complir els 100 anys 

Si jo tornàs un diari
per posar-vos  a les  mans,
tots els jorns del calendari
vos diria les constants:
articles d’opinió,
noves petites i grans,
i algun consell de raó 
pels dretans i els esquerrans

Voldria ser com la planta
que cuidau en  el corral:
perquè el vostre esment 
m’encanta
quan traginau el poal.

I ser com un guarda-robes 
on deixau vostre vestit...
ben penjadet llavors el trobes,
lluir-lo és vostre delit.

Vull ser com el balancí 
de les veïnades d’es Port...
Ah! Si fos aquell coixí,
jo en tindria molta sort.

Voldria ser el bon humor
quan les rialles trempau;
la bandúrria i el tambor,
o els animals que imitau.

Però jo som una filla 
que és molt més que tot això, 
els vostres molts anys de vida 
són el nostre gran tresor.

Gràcies,  mu mare estimada,
gràcies per ser tal com sou, 
la pau que mos heu donada 
és l’aigua del nostre pou.

Voldria ser una paraula,
voldria ser una cançó,
per entrar dins cada baula 
que lliga cent anys  d’amor.

El mot de la valentia
explica una gran virtut:
avui jo la vos diria
en senyal de gratitud.

La cançó que us he cercada,
i cerc dins el  pensament,
portaria la  tonada
que brolla en el sentiment.

Just per estar a prop vostre
vull ser com la passió
per les coses de ca nostra 
viscudes amb il·lusió.

Voldria ser un diari,
una planta, una granera,
un potet de dins l’armari,
o aquella greixonera...

De vostra cuina estimada,
segur que m’agradaria
ser un estri per l’ensaïmada,
i en menjàssiu cada dia;
o ser aquella ganiveta
que guardau ben esmolada,
per tallar una costelleta
o un bon filet de baldana.

Margalida  Tauler Valens
Felanitx, dia de les Verges de 2016

Col.laboracions
              QUASI POEMES  

Escriu la coloma
el mot de la pau,
dins la transparència.
Tot és primavera...
resplendeix l’avall.                    
                                          
Amb pols dels camins
senya una petjada
l’espardenya lleu... 
qui llaura la ginya?
un pobre ‘fuster’?

Vivent evangeli!
Notícia feliç!
Revolucionària...
sempre a contrapèl
de lleis imposades, 
dels déus del diner.

Guaita a l’entrelluu
l’albor de les cases:
un soroll humà,
el lladruc dels cans,
el crit dels infants.
Càlides paraules...

El trull llunyedà
de la maquinària
retrona en el pla!

Cap als cims
Tu que ets home coix
-són veus de la ment-
podràs amb coixera
escalar penyals?
Per les rossegueres,
per aspres camades,
podràs traginar
les teves febleses?

Rodolen les pedres,
s’esqueixa el brancam;
sovint l’amenaça
d’un penya-segat...

No pugis! 
Deixa-ho fer pels altres, 
no cal sofrir tant...
Més val que te’n tornis
per indrets més plans
i a l’ombra reposis
d’alzines suaus.

Digues, vell profeta, 
digue’m què puc fer!
tu que beus la força
del Foc i del Vent!

‘Accepta les crosses
per fer nous camins, 
i enfilant tes passes
trobaràs els cims,
on l’Amat t’espera,
Infinit, Sublim...’

Lluminositat.
Somriure d’aucells.
Sonores esquelles.
Sura tèbia pau.
Aletegen tórtores.
Murmuri llunyà...

Oronella gràcil,
dibuixes en l’aire
sedosos poemes...,
música plural,
colors i harmonia, 
batecs, suavitat.

Rossinyol que assaja
els tons de l’amic:
i amb notes de fuga
omple el pentagrama
de l’aire l’infinit.

Esclata la vida:
l’encens i  l’aroma
de flors amagades, 
flairoses i humils.

Frueix dolça calma...

Verdegen les planes,
onegen els prats, 
refila el pinsà
i brun la falzia.

Veus de l’Amat

Bartomeu Tauler Valens
Després d’una eixida amb l’Estol Vidalba. 1994
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GRÀCIES PEL 43, 

DE MODÈLICS I MODELICONS

Andreu Obrador

Fa dies que vaig rebre la revista, tot d’una me vaig posar a llegir-la, com un nen que rep un 
fascicle nou de la seva col·lecció. He estat mirant, llegint, refullejant, tornant a llegir, i durant uns 
dies he estat donant voltes a tot allò que me suggeria el que anava sentint arran dels comentaris 
i articles que hi ha.

Lo primer de tot que se me ocorre és un gran agraïment a tots els que han participat en l’elaboració 
d’aquesta documentació des de el 2002 fins al dia d’avui, i esper que en les noves incorporacions 
encara vagi a més.  No vull posar noms, crec que és un projecte “comunitari”, és a dir, recull 
múltiples enfocaments, punts de vista, reflexions de persones, que sintonitzen amb experiències 
viscudes, des d’angles diversos. 

No és una classe de teologia, que també. No és un espai folklòric, que també. No és una nostàlgia, 
que també. No és una decepció i/o fracàs, que també. No és un somiar truites, que també... 

Són molts anys de compartir una disciplina, una organització, uns patrons de conducta, uns 
valors, en l’època de creixement humà, és a dir, infància, adolescència, joventut. Això deixa 
un “poso” que ja mai podrà desaparèixer. La qualitat humana desborda per tots cantons, i això 
“imprimeix caràcter”. 

Me demano, per què aquest escrits m’enganxen tant? Si durant molts anys no en volia saber 
res... És ben bé allò que el subconscient està latent dins cada un de nosaltres, fins que acabam 
de pair els fets de la nostra existència. Sí, estic enganxat a la revista. En el món en què em moc, 
professional, familiar, social, tots aquests temes no hi són, no surten i jo els vaig guardant fins 
que un bon dia arriba la revista i fa esclatar tot allò que jo anava  guardant dintre meu. Per a mi 
és una eina eminentment terapèutica.

Dit això, què m’ha suggerit aquest darrer numero 43?  Sobretot la taula rodona. Vull dir que l’he 
llegida i rellegida.

D’entrada dir que hi ha un munt d’observacions i comentaris que són molt encertats i valents. 
Seria bo fer-ho arribar a qui calgui perquè prengui les mesures corresponents. Crec que les 
coincidències que s’expressen, tant per als que estan en l’Església, com per als que no, són molt 
encertades, obren un fil d’esperança i que a dia d’avui és un pas pel desert. Me preocupa que els 
sentiments i reflexions que es fan no siguin de la majoria dels responsables de l’Església, avui.

És evident que el tema que es tracte (La Fe) és molt complex, però curiosament “hi ha molta 
gent que viu d’això...” i això me preocupa. Cal distingir la importància de l’espiritualitat en la 
plenitud de l’esser humà, és a dir esser capaç de desenvolupar la dimensió espiritual del Home-
Dona, i que aquesta dimensió desenvolupada me porti a un major compromís en l’existència 
humana. Si no recordo malament hi havia un llibre que es deia “Creer es comprometerse” de 
González Ruiz, fa molts anys.

Desprès de llegir la revista (43) detecto un debat teològic, filosòfic, antropològic, poc psicològic, 

molt interessant. També les distintes aportacions que fan les entrevistes i els articles. Però me 
fa recança quedar-me només amb els relats. No hi trobo projecció, compromís, il·lusió, passió, 
engrescament. ¿Quantes persones que hem conegut han lluitat i assolit avanços per tal que la 
comunitat i/o el poble progressessin, evolucionessin, tinguessin una major qualitat de vida?

Ahir vaig assistir a una conferència de Sor Lucia Caram, monja dominica contemplativa i activista 
cristiana de Manresa, parlava sobre la problemàtica infantil actual, en el marc d’una taula rodona, 
molt interessant. El perquè us ho comento és que la seva intervenció va durar uns 20’, en aquest 
temps, uns tres o quatre moments ens va fer riure, i en altres moment ens feia “plorar”. Què 
vull dir?  És una dona contemplativa i activista que transmet un missatge evangèlic totalment 
engrescador, vibrant, coherent, viu.

La dimensió espiritual, que no m’obri a compartir amb els altres, poc espiritual és, és, més bé, 
per amagar altres mancances que no ens atrevim a confessar a nosaltres mateixos. Pel contrari 
aquella espiritualitat que me dona satisfacció, alegria de compartir, energia per a superar situacions 
adverses, això me fa créixer, me transmet plenitud, engrescament, il·lusió.

Dic tot això perquè la sensació personal, que pot esser molt errònia, desprès de la lectura de la taula 
rodona i alguns articles, és de pur debat intel·lectual, que està bé, però que no transmet res, és “una 
masturbació mental” que dèiem en el seu temps.

Déu me’n guardi de criticar i/o menysprear qualsevol dels actors, puc dir que a tots me’ls estimo 
molt. Només afegir que quan parlem de temes, que afecten a una part intrínseca de l’esser humà, 
requereix que hi hagi quelcom més que un discurs ben estructurat, perquè si no hi ha “ànima”, no 
ho transmetem, ens queda dins de les nostres ments i prou.

A partir d’aquesta reflexió, m’he aturat a pensar: ¿Quantes persones conec, a Mallorca, el compromís 
de les quals amb la ciutadania hagi creat realment escola, hagi deixat obra feta, en definitiva han 
viscut el compromís de creure?

A mi se m’acudeixen alguns exemples, segur que a molts de vosaltres podreu allargar la llista:

Sebastià Arrom, creador de ses escoles de St. Josep Obrer; Jaume Santandreu, creació de 
Marginalia; Tomeu Català, creació de Projecte Home; Gaspar Aguiló, creació d’Es Refugi; Tomeu 
Suau, creació de “Jovent”; Paco Obrador, Jaume Obrador, Mercedes Bonnin, Isabel Rosselló, 
Carmel Bonnín i quants més en el món dels sindicats i l’hostaleria; Cecili Buele, Diputat del 
Parlament Balear i Conseller de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca; Pedro Polo Fernandez, 
promotor del L’STEI; altres...

Son “apòstols” mallorquins que han fet aportacions als pobles de Mallorca, i a l’estranger, que han 
ajudat a créixer les comunitats, tant rurals com urbanes, que han donat “vida” a la gent.

Vos demano que faceu aquest exercici: Quantes persones conec que han estat capaces de transmetre 
il·lusió, engrescament, vida a la gent, a la comunitat, al Poble! A mi, això m’ha aixecat l’ànim, 
m’ha empès a comunicar-vos-ho.

Curiosament tendim a analitzar les coses dolentes, els mitjans de comunicació sols parlen de 
desastres, les coses bones apareixen poc, sovint ens quedem amb als discursos mentals poc útils.

Per a mi ha estat molt gratificant realitzar aquest treball d’autoanàlisi.

Perdoneu el meu atreviment, però algú ho havia de dir...

Fins la pròxima.  

Andreu Obrador.  Barcelona Gener 2017
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TRACTATUS DE FIDE

Antoni Pol Marcús

¿I  que  creus  que  te  crec? va xiuxiuejar als meus ja debilitats sentits una 
eminència perduda entre parves reflexions ètiques i els camins que van i venen 
de Roma. I el crec-crec de les crispetes em va subsumir en la memòria de les aules 
fosques i malventilades dels corredors calatravins, adesiara mesclant-se amb les 
llambregades dels finestrals de Son Gibert. I m’arribaven les veus esmorteïdes de 
la bona voluntat teològica, bíblica, canònica, filosòfica i altres esdrúixoles dels peri-
patètics i estimats mestres (¿a qui podíem seguir i estimar, sinó?) fonamentant 
la nostra fe sobre l’esgrogueïda herència d’uns manuals neotomistes, ferrerians, 
donatistes, tanquereistes, simonpradeistes... Si quis dixerit... anathema sit, la 
indestructible però destructiva maledicció on s’estavellava la innocuïtat del nostre 
pensament. ¿O penses, tu, benaventurat Benedicte?

Justament a les classes de propedèutica bíblica, dirigides aleshores pel bondadós 
Dr. Planas, de qui qualcú volgué aprofitar-se’n nomenant-lo bisbe, va començar a 
trontollar la fe dels meus pares, pot ser la que em manca a mi, i no la que s’aguantava 
sobre la que jo, mesquinet, considerava una feble argumentació per fonamentar la 
condició de llibres revelats per Déu. La meravella literària i doctrinal que contenen, 
per a mi tenia tant o més valor que les adduïdes per les declaracions d’autoritat. 
O tal vegada va ocórrer tot el contrari: que sacsejant la meva creença, la purificàs 
fins al punt que el meu assentiment bíblic seria per la pròpia Paraula més que per 
l’autoritat externa de la Tradició. Sospit que algun professor de Sagrada Escriptura 
em podria retreure el meus no arguments però, a hores d’ara, les urgències de viure 
ja no freturen intermediaris.  

D’aquella felicitat llòbrega però jovial i plaent, animada per la candidesa del 
sobrepellís i la sang dels vint anys, han passat sis denses dècades, si fa no fa, i 
avui, vestits d’experiències multicolors i més preocupats per la tensió arterial i els 
glicèrids, tornam a reflexionar sobre la fe, no en la reclusió de les aules, sinó des de 
les terrasses expansives de l’edat i les tecnologies, amb clarobscurs que mai havíem 
somiat.

El número 43 de Modèlics és un modelicó de tractat sobre la fe viscuda, 
apassionadament o no, al nostre pas per aquesta vall de llàgrimes, llàgrimes naturals 
i artificials. És confortadora la diversitat de vies recorregudes i la sinceritat dels 
relats, la integració en les realitats del món personal de cada un dels relators. Tot 
plegat, un quadre acolorit de vivències compartides sota la llum de la fe cristiana. 

Jo hagués col·locat l’article de Gabriel Rahner com encapçalament del Tractatus per 
la claredat expositiva dels conceptes, estratègia que m’hagués estalviat alguns dubtes 
en la sinuosa lectura de la taula rodona. És una magnífica introducció que centra el 
tema de la fe, de si ja tan propens a la dispersió, establint els límits de forma rigorosa, 
didàctica i fins i tot amena. (Jo, privilegiat per la coneixença del futur teòleg a teneris 
unguiculis, em sent orgullós de la seva trajectòria que, per circumstàncies només he 
seguit de lluny, com un planeta en torn d’un sol que et cega... Una abraçada directa al 
cor, Gabriel, no a l’armini, bé, sí, també a l’armini, siguem generosos, què punyeta!) 

La col·laboració d’en Jasso guarda substantives similituds amb l’anterior: dos magisters, 
dos articles rodons en si mateixos però que venen a dir el mateix amb altres paraules 
i, com a grans professionals de la pedagogia, ajuden a fer més entenent la tesi.

Tots els altres articles m’han impressionat per la sinceritat que respiren en descriure 
la peripècia personal a través de les a vegades procel·loses aigües del Tiberíades. I per 
suposat, m’alegro d’una testimonial presència femenina. 

Facem una pausa i recapacitem...Reconeixem-ho, humils i amb el cap cot: els 
Modèlics, o lo que sigui, no deixen de ser una prolongació dels eclesiàs-tics tics: la 
presència de la dona en les seves pàgines és només un accident, no una essència, 
ni un corrent continu. La revista arxiva moltes experiències d’homes ex (ho deix així 
per no complicar-ho, esper que se m’entengui) però poques de dones ex. ¿Tenim por 
de guaitar en la delicada, rica i sensible interioritat de les dones? ¿Devien escriure 
dietaris, per exemple, per expressar les vivències, emocions de qualsevol tipus que 
poguessin sentir? Aquesta carència ¿a què ve?

Deixau-me que hi afegesqui el meu també criticable tic personal: No sé si en tenc, de 
fe, però mantenc una agraïda amistat amb la transcendència i em sent en comunió 
amb tota classe de persones i amb totes els sers que clàssicament s’agrupaven sota 
l’epígraf dels regnes animal, vegetal, mineral i més si n’hi ha. Darrerament veig que 
es va introduint el terme especisme, encunyat ja el 1970 pel filòsof britànic Richard R. 
Ryder. D’aquest tema, però, com del de la Revelació, no en sé gaire.

Sí... la fe cristiana. ¿I les altres fes, què? ¿Encara és vàlid aquell axioma que feia tremolar 
tota la Creació i totes les espècies: extra Ecclesiam nulla salus? 

Aquest comentari, benvolguts companys no vol ser irrespectuós ni ofensiu, ni tan sols 
amb les forces de la prudència tan invocada en les sales endomassades i incòmodes on 
suposadament parasita l’Esperit Sant ¿L’Esperit Sant, he dit? El que sí veuria amb bons 
ulls és que amb les seves ales ventilàs l’aire enrarit d’aquelles, i d’altres més properes, 
estances. Potser aquesta obsessió meva per l’aire pur sigui una reminiscència de les 
pseudoprotestes que, entre corol·laris i objeccions, llançàvem als nostres dilectes 
professors, requerint-los que fessin obrir la finestra a n’Amorós (qepd), quan a cor 
què vols, li demanàvem:  “¡Diga a Amorós q’abra!..”

Això: q’abran. ¿Ho faran? ¿Ho farem? ¿Què te creus que te crec?
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Opinió.
Per suggeriment d’en Toni Colomar, us posam tot seguit les adreces on podeu enviar les 
vostres opinions o suggeriments que vulgueu que surtin a la revista, com si fossen el que es 
solen dir  “Cartes al director”  i que nosaltres solem posar baix el títol de “OPINIÓ”.
jaumesancho@yahoo.es     bencinasar10@hotmail.com     jgualm@gmail.com   
domingomateu@ono.com    seb.salom@gmail.com    maciallabres@gmail.com 
Si el vostre escrit, tant per la seva temàtica com per la seva llargada, ens donàs entendre 
que se tracta més bé d’un article, serà igualment ben rebut però anirà a la part interior de la 
revista com tots els altres articles.  En aquest cas us demanam que li poseu un títol.
“És evident que cada OPINIÓ correspon exclusivament a l’autor i no suposa en 
cap moment que sigui o no compartida per la revista”.

     La pròxima reunió de condeixebles – Cinquantenari de l’ordenació – es farà, com estava 
ja previst, a MONTI-SION de Porreres  el divendres dia 16 de juny a les 11. Seguirem el 
següent programa:  A les 11 (no més tard)  reunió habitual de condeixebles.  Si no hi ha 
res de nou que ho impedeixi, comptarem amb l’acompanyament de D. Sebastià Taltavull, 
convidat a compartir aquest dia amb nosaltres.  Devers les 12’30 celebrarem una Eucaristia 
d’acció de gràcies per aquests darrers cinquanta anys i en memòria dels nostres quatre con- i en memòria dels nostres quatre con- quatre con-
deixebles traspassats.  Foto commemorativa del cinquantenari i   devers las 13’30, dinar de 
celebració i  sobretaula fins hora de partir... ben disposats a enfilar aquests altres cinquanta 
anys que encara ens queden.

Convocatòria                    REUNIÓ DE CONDEIXEBLES

ACCENT DIACRÍTIC.  Revisió de la normativa ortogràfica actual de la revista.  
Seguint la recomanació de l’ IEC passarà a la nostra normativa gramatical el següent:

• La llista de mots amb accent diacrític passarà a ser només de quinze monosíl-
labs:  bé/be,  -  déu/deu,  -  és/es,  -  mà/ma,  -  més/mes,  -  món/mon, -  
pèl/pel, - què/que,   -   sé/se,   -  sí/si,   -  sòl/sol,   -  són/son,   -  té/te,   -  ús/
us,   -  vós/vos.

• S’escriuran  sense accent diacrític  els  compostos i derivats  dels mots que 
encara en conservaran, com  adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon o a contra-
pel,  entresol…

• Però s’escriurà  amb accent diacrític  el plural d’aquests monosíl·labs si co-
incideix gràficament amb el plural o increment en -s  dels mots sense accent 
diacrític (béns/bens, - déus/deus, -  pèls/pels,  -  sís/sis  [nota:  si en plural], 
-  sòls/sols;   però mans, mons). 

• L’accent diacrític és també d’aplicació en els compostos que s’escriuen amb 
guionet:  déu-n’hi-do, déu-vos-guard  ‘salutació’,  mà-llarg,  més-dient,  pèl-
llarg,  pèl-roig…

              (Nota revisada pel nostre amic i col·laborador Joan Escanelles)

VI DIADA CULTURAL 
AMICS DEL SEMINARI

Campanet. 22 de maig de 2017

Mn. Llorenç Riber i Campins

09:30 h.   Trobada dels assistents davant l’Església
                         - Salutació de benvenguda a càrrec de Joan Parets i Serra

10:00 h.   Missa in memoriam
                         - Entrada i oferta (orgue -Eduardo Covas i Romaguera)
                         - Càntics (La nostra Schola Cantorum)

11:00 h.   Concert d’orgue 
                     a càrrec d’Arnau Reynés i Florit
                          - Presentació (Pere Reynés i Florit)
 

11:30 h.   Descans per agafar forces
 
12:00 h.   Conferència “Trobar Riber, biografia d’un encís”
                     a càrrec de Joan Bauzà i Bauzà
                           - Presentació (Miquel Monserrat i Barceló)
                           - Himne al Beat Ramon Llull

14:00 h.   Dinar a Menestralia
                         Sobretaula: - cançons (Biel Vilanova i Bisquerra) 
                                           - gloses (Miquel Perelló i Amengual)

15:00 h.   Vivències amb Mn. Llorenç Riber 
                     a càrrec d’Agustí Serra i Soler
                           - Presentació (Domingo Mateu i Comti)

17:00 h.   Visita guiada pels espais Mn. Llorenç Riber 
                     a càrrec de Damià Pons i Pons
                           - Presentació (Miquel Jaume i Campaner)

Tots els que hi volgueu participar, i a fi de poder reservar 
taula al restaurant, podeu contactar amb en Joan Bonet: 

amicsdelseminari@gmail.com

Confidencialitat.
MODÈLICS i modelicons és una revista privada i els escrits que conté no supo-
sen mai manifestacions públiques dels seus autors: són tan sols comentaris espon-
tanis, amistosos i confidencials entre amics i per a amics, sempre de caràcter privat.
Demanam, per tant, que se respecti aquest caràter privat i confidencial.
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CINQUANTÈ ANIVERSARI A PORRERES

Poder celebrar els 50 anys d’Ordenació Sacerdotal d’en Sebastià, a tots ens feia molta 
il·lusió.

L’estiu passat, pensant que no seria res important, va començar la malaltia d’en Sebastià 
i les seves complicacions. Varen ser un parell de mesos molt angoixants.

Tot i la seva fortalesa, els qui l’acompanyàvem a l’hospital i els metges que el visita-
ven, veien molt difícil la seva recuperació i fins i tot pensàvem que seria el seu final. 
Sorprenentment es va produir un gir de 180º en la situació d’en Sebastià i per Nadal ja 
celebrava les Matines amb tots nosaltres.

El metge a una de les tantes visites li va demanar: Tens molta gent que prega per tu? (les 
analítiques havien millorat molt i l’estat físic també tornava a ser el normal per poder dur 
una vida emmarcada dins la “normalitat”) La veritat és que sí, que hi havia molta gent 
que pregava i prega per ell i a hores d’ara agraïm al Senyor aquesta segona oportunitat de 
tenir en Sebastià com a rector de Porreres. Ara assaborim, celebram cada moment, cada 
festivitat amb més força acompanyats del nostre rector.

Davant tota aquesta situació: Com no li havíem de preparar una festa pels seus 50 anys 
d’Ordenació Sacerdotal!  Ell primerament volia una petita i senzilla recordança amb 
quatre galletes en acabar cada missa del cap de setmana del 26 de març.

Un bon grup el vàrem animar i li diguérem que no es preocupàs de res i posàrem la ma-
quinària en marxa per enllestir una bona diada.

Primer de tot ens posàrem en feina per dissenyar el detall que li volíem regalar. Amb 
l’ajut del seu nebot Lluís i d’en Jaume Sancho, vàrem arreplegar moltíssimes fotografies 
d’aquests 50 anys de sacerdoci.  D’aquesta manera li vàrem poder preparar un gran mu-
ral resumint la seva trajectòria. Varen ser molts els que volgueren col·laborar, tant amb 
el mural com amb la festa del diumenge 26 de març.

D’aquesta manera va arribar el dia. Ens vàrem aixecar amb un dia radiant de primavera 
que acompanyava a la participació. En Sebastià 
estava molt tranquil i content. A la celebració 
hi va assistir el Bisbe Mons. Sebastià Taltavull, 
Administrador Apostòlic de Mallorca i també 
Mn. Joan Darder, que també es va voler sumar 
a la festa ja que ell també va ser ordenat amb en 
Sebastià a Comillas aquell mateix dia de 1967. 
Don Joan ens va comentar que ell vol fer una 

festa més cap a l’estiu, però que estava molt content d’haver pogut acompanyar en Sebastià 
a la seva festa a Porreres.

L’agrupació Aires de Monti-sion va oferir el ball de l’Oferta, l’or-
ganista, Bel Fiol i membres de la Coral de Porreres varen solemnit-
zar la celebració amb els seus cants. També el grup de guitarres, que 
fa més de 25 anys que col·labora en les celebracions parroquials, 
també hi varen ser present amb la seva música i veus. La presència 
del doctor Joan Bargay Lleonard, que ha estat i és el metge que cui-
da d’ell,  ens va alegrar molt i sobre tot al nostre rector.

Quan va haver acabat la Missa començaren a arribar les sorpreses:

-Els catequistes i infants de catequesi varen fer saber al nostre rector, el profund agraïment 
i respecte que senten cap a la seva 
vocació de servei durant aquest 
darrers 50 anys.

-L’entrega del gran mural fotogrà-
fic que resumia la seva trajectòria.

-El Consistori porrerenc li va fer 
entrega d’un quadre de Porreres.

La festa va acabar amb un pisco-
labis i un vermut al pati parroquial 
amb les coques, galletes, dolços, ... 
que havia aportat la gent. 

Un dia fantàstic, on tots poguérem 
gaudir de l’alegria del nostre rector 
i que així sigui per molts d’anys.

Francisca Garcías Ripoll i Simó Tortella Sbert. 
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AMICAL TROBADA DELS  SECULARITZATS MALLOR-
QUINS AMB EL BISBE SEBASTIÀ TALTAVULL, ADMINIS-

TRADOR APOSTÒLIC DE LA DIÒCESI DE MALLORCA 
El dissabte, dia 22 del 
proppassat mes d’abril, 
ens reunírem en el Col·
legi Sant Rafel de Pal·
ma, de les Germanes 
de la Caritat, els trenta 
capellans secularitzats 
mallorquins que, de bon 
grat, acceptàrem la pro·
posta del bisbe Taltavull 
de passar unes hores 
amb ell  per donar·nos a 

conèixer i exposar·li, en una conversa amable i distesa, l’essencial de les tasques exer·
cides en l’etapa ministerial i els motius que ens portaren a emprendre altres diferents 
opcions de vida. 

Antoni Bennassar va fer, en nom del col·lectiu, una breu presentació del cordial encontre 
per agrair d’entrada l’afable iniciativa, insòlita fins ara perquè tal proposta, per primera 
vegada, havia sorgit de la pròpia voluntat benvolent del bisbe. Aquest va respondre que 
considerava el col·lectiu de secularitzats com a partícip del mateix presbiteri diocesà, 
tot i estar dispensat de l’exercici ministerial i del celibat i, per això, tal com ho havia fet 
amb els preveres dels diferents arxiprestats de Mallorca, volia conèixer de primera mà  
i escoltar personalment les inquietuds i suggeriments del col·lectiu de secularitzats.

 Al llarg de tres hores, cadascú va fer un breu resum biogràfic personal del que conside·
rava més important del seu recorregut vital i de la justificació en què havia fonamentat 
l’opció personal del canvi. És significatiu de la bona acollida de la proposta episcopal el 
fet que totes les intervencions, sense excepció, s’iniciaren tot agraint en primer lloc i  
personalment l’encertada iniciativa de don Sebastià. Alguns exposaren més amplament 
amb la lectura del text escrit la més aprofundida reflexió  pròpia. Fins i tot Agustí Serra 
volgué llegir per a tothom l’afectuosa poesia expressament gestada per cantar la joia i 
els molts anhels esperançadors portats per  la vinguda d’un bisbe nostrat, menorquí de 
l’estimada Illa germana.

Eren ja les dues, l’hora prevista per compartir l’àpat fraternal que amb tant d’amor i 
esment ens fou servit per les germanes de la Caritat que regenten el Col·legi,  quan el 
bisbe Taltavull volgué manifestar molt breument l’agraïment per l’acollida de la trobada 
i el bé que primerament  a ell mateix li havia fet veure i comprovar la grandiosa energia 
que serva aquest col·lectiu i que ell està disposat a cercar plegats la forma de recondu·
ir-la i refer el que fins ara l’Església ha menysvalorat: aprofitar el servei seriós i expert  
d’aquest col·lectiu tan considerable.  Per això proposa de donar continuïtat a aquestes 
trobades per dedicar-les a aprofundir la recerca d’objectius i projectes i a relligar inno·
vadores tasques de col·laboració en la difusió i vivència del missatge evangèlic. 

Domingo Mateu

Cavil·lades 
d’un desenfeinat

COMILLAS, EL SEMINARI ... I JO

 

Jaume Sancho

Comillas va significar un bon canvi dins la meva vida. 

Hi ha en la vida de cada persona uns moments o unes passes que ja mai més tenen volta 
enrere: Tu podràs prendre després per viaranys diversos,  però ja mai més no tornaràs 
ser la persona que fores abans. Aquests no són, doncs, uns canvis accidentals, són tombs 
irreversibles.  Això varen significar certament per a mi aquells anys a Son Gibert.
Mai més no he tornat ser el d’abans.

Però hi ha també unes etapes intermèdies que, sense esser en si mateixes un salt definitiu 
cap a un altre estadi distint,  et preparen,  conscientment o inconscient,  per a donar una 
altra volta de clau dins el conjunt de la teva vida.  Són, doncs, en si mateixos salts ben 
significatius.  Això va suposar per a mi l’anada a la Universitat de Comillas.

A una entrevista que férem a Don Pau Oliver, tot parlant de la seva sortida del seminari 
de Mallorca, allà per l’any 1947, per anar-se’n a estudiar teologia a Salamanca, deia unes 
paraules que jo no en trobaria de més adients per a descriure el que jo vaig experimentar 
quan, molts anys després, vaig fer el mateix procés per anar a Comillas. Deia: “Davant 
el tancament de Mallorca,  ara vivia dins l’obertura, la renovació i el futur.  Allà 
arribaven les noves corrents del pensament i de la teologia de tot Europa...” Ell hi trobà: 
“obertura”, “renovació” i “futur” i aquests són els termes més encertats que jo podria 
emprar també per a descriure aquells anys meus de Comillas.  Respecte al tancament 
de Mallorca, se veu que en tots aquells anys tampoc per aquí les coses havien canviat 
gaire...

Començaré, doncs, fent un breu resum d’aquells últims anys, anteriors a la meva partida, 
que propiciaren la meva decisió de deixar el seminari de Mallorca i anar-me’n a Comillas.

Antecedents

Quan partírem del seminari, hagueren de fermar un xiprer del pati de teòlegs que tombava,  
i males llengües deien que era perquè volia també fugir del seminari i venir amb nosaltres. 

A mi allò que em feu vessar ja la mesura del seminari de Mallorca foren aquells cursos 
de “Teologia ”,  i quan he d’emprar aquest nom per designar aquells estudis  sent sempre 
dins mi un fort rebuig: Aquest nom és molt respectable per a mi,  per a usar-lo tan 
fal·laçment,  és a dir,  per a designar aquella cosa estèril, enutjosa i estantissa que ens 
volien fer “engolir” baix l’empara d’aquest nom il·lustre,  quan en realitat era només un 

“Catecisme gros... amb pretensions científiques”. Hi ha infàmies que no haurien de ser 
mai permeses.
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No tornaré descriure el que ja he contat moltes vegades d’aquells anys de Son Gibert, 
especialment en quant a estudis:  El que he dit abans ho cofirm aquí altra vegada i, si 
vosaltres en teniu cap dubte, tenc encara al vostre abast aquells llibres de text que havíem 
de mig memoritzar – i els que jo tenc ben subratllats amb llapis de tots els colors –  per 
a dar-ne fe.  Estic avergonyit que en aquells mateixos anys i mesos en què a Roma es 
celebrava el Concili Vaticà II,  nosaltres estiguéssim estudiant uns llibres que ben bé podien 
haver estat escrits i estudiats dos-cents anys abans...  i que d’aquí no en sortíssim:  Pura 
neoescolàstica endarrerida, en llatí i amb l’estructura mateixa dels segles XVI o XVII:  
Tesis, premisses major,  menor  i conclusió:   “Tesi”, “atqui”, “ergo”...

Si algun lector no entén aquest llenguatge...  millor per a ell !

Un condeixeble meu, llest ferm, en va quedar tan vacunat que me diu que ell llegeix bastants 
llibres d’espiritualitat,  però mai més no n’ha volgut llegir cap altre de teologia !

Mirau com seria la cosa d’aquells llibres de text – que els nostres professors ens feien quasi 
memoritzar – que ni els seus mateixos autors els empraven mai per a les seves pròpies 
classes a les Facultats on ensenyaven: Aquells llibres havien estat editats sols per a satisfer 
la demanda d’uns seminaris provincians fortament tancats i endarrerits... però mai els 
empraven a les Universitats on ells ensenyaven. Malgrat aquells mateixos professors-autors 
no fossin ja de sí uns teòlegs gens capdavanters dins els corrents teològics del moment,  
així i tot,  mai en la vida s’haguessin atrevit a proposar aquells textos seus – que havien 
escrit per a nosaltres –  als seus propis alumnes universitaris.  

Bé, no vull insistir més en aquest aspecte: Vull dir només que es feia imprescindible i 
urgent cercar una teologia que s’acostàs una mica més al món real  i amb un poc més de 
concordança amb la teologia que sustentava la doctrina del Concili Vaticà II.
Això em decidí a anar a cercar-la a alguna Universitat. 
Que aquesta Universitat fos la de Comillas va ser fruit ja d’un conjunt de circumstàncies 
que se donaren i ho feren possible.

Aquestes circumstàncies comencen amb un canvi de bisbe de Mallorca:  Després de la 
mort del bisbe Enciso (aquest segurament m’hagués enviat a estudiar a s’Arracó – amb 
residència en el far de Sa Dragonera –,  perquè a Biniamar ja n’hi tenia un altre.  Tingueu 
per cert que l’autoritarisme i l’afany controlador no era només cosa del rector Sureda)  i 
després del temps adient d’espera del seu successor, finalment fou nomenat com a bisbe 
diocesà Don Rafael Álvarez Lara... antic alumne de Comillas,  on hi havia estudiat tots 
els anys de la seva carrera sacerdotal.  Estava, per tant, molt obert a aquesta opció de part 
nostra. Comillas havia estat ca seva.

El seminari de Mallorca estava aleshores totalment barrat a que cap alumne seu sortís a 
estudiar fora de l’illa: Aquí estàvem tots ben controlats i allunyats de tot allò que suposàs 
cap contacte amb l’exterior que,  segons el nostre rector,  només era causa de perilloses 
“ventades” que amenaçaven i podien assolar tot aquell muntatge seu d’ascètica i mística 
del segle XVI i fer trontollar aquell control seu tan absolut i autoritari... Era asfixiant.

El seminari s’havia convertit en una ratonera. No tan sols s’oposava el rector a deixar 
que sortissin fora de Mallorca, sinó fins i tot a deixar-los anar a residir al Col·legi de La 
Sapiència 

1 de Palma mateix !  Tal era l’afany de control que pretenia mantenir sobre tots i 
cada un de nosaltres.  Déu l’hagi perdonat,  però era un “cacic espiritual”.  Només ell anava 
1  Vegi’s   Paco Suàrez Riera,   La Puerta ... ,  “MODÈLICS i modelicons”,  nº 33,  pàg. 63. 

bé... La resta, tot era nefast !   Ni tan sols als professors els consultava res de res:  En tots 
els vuit anys del seu rectorat ni una sola vegada va convocar el Claustre!
Davant aquestes circumstàncies, i donat que jo sentia fortament la necessitat de canviar 
d’aires i poder respirar més a ple dins un àmbit educatiu i intel·lectual més obert, em vaig 
aconsellar amb el canonge  i antic professor nostre D. Sebastià Garcies Palou  – també ell 
antic alumne de Comillas – i m’envià a parlar directament amb el bisbe nou,  sense fer-ne 
cap menció als superiors del seminari. Això darrer m’ho recomanà amb molta insistència. 

Així ho vaig fer – sabent que me la jugava si D. Pep Sacanell em veia pel bisbat – i aquell 
mateix dia vaig tornar ja amb el permís del bisbe, i també amb la seva paraula que tots els 
alumnes que hi volguessin anar ho podrien fer. I aquella paraula la va fer tenir vera, i això 
per damunt l’opinió, el desconcert i la rancúnia que d’aleshores em mostrà ja sempre el 
rector que ho degué interpretar com una traïció o infidelitat personal  i que de cap manera 
se’n podia donar passada que un seminarista s’hagués atrevit a anar a parlar directament 
amb el bisbe sense el seu permís, que certament ell mai m’hagués arribat a donar.2  

Fins i tot, quan la cosa era ja irreversible i la nostra anada a Comillas ja no tenia volta 
enrere, ell encara proposava al bisbe Rafel que, tot i que residíssim fora, continuàssim 
inscrits com membres del Seminari baix el seu control. El bisbe li degué dir que allò no era 
possible, perquè no podíem estar baix la direcció simultània de dos rectors distints, i que 
ell tenia plena confiança en Comillas, etc.  Així que,  finalment, allò no va anar endavant.

Tot i això, D. Rafael ens recomanava sempre que procuràssim mantenir el contacte amb el 
seminari de Mallorca.  Crec, si no vaig equivocat, que en S. Salom  fins i tot  l’any següent 
hi va anar a passar alguns dies el temps de les Convivències d’estiu...  Jo me’n vaig guardar 
tant com de caure !   Amb el bisbe Rafel  sí que hi vaig mantenir sempre ben viu el contacte: 
cada vacances anava a veure’l i amb mi sempre es comportà com un pare.

Tal volta us costarà creure-ho,  però el que és ben cert i ho puc assegurar és que fins i tot un 
any després de la nostra partida a Comillas – a l’estiu de l’any següent – el rector Sureda 
volia encara tenir el control sobre la nostra ordenació, i va instar – inútilment – davant el 
bisbe  per tal de fer-la ajornar fins a l’any següent...  quan sabia cert, perquè el bisbe li ho 
digué,  que el juny següent ens trobaria en plens exàmens de llicenciatura, que així també, 
durant el curs, podríem atendre pastoralment alguns poblets prop de Comillas,  i que això 
ja ho teníem parlat i acordat prèviament tant amb ell com també amb Comillas...

Així i tot, D. Rafel me demanà que jo anàs també a explicar-li els fets.  Va ser el darrer dia 
que ens vérem.  I encara aleshores no s’havia pogut fer a la idea que ja no depeníem d’ell. 
Era del tot forassenyat, perquè en P. Orpí, com a sapientí, mai havia estat depenent d’ell. 

És per a no poder-s’ho creure !  Certament les meves apreciacions personals poden ser 
subjectives...  però els fets  són els que són !   I els fets foren aquests.  I això jo ho sé cert.
Això feia tot l’aspecte d’una revenja personal – que el bisbe entreveia – i no va permetre. 
Crec que el bisbe ja començava a veure clar que aquell home tenia un afany desmesurat 
de control i sé que això el molestava:  Ell, un home extremadament humil, no ho entenia.

Crec que la qüestió de Comillas va provocar el primer clivell d’aquell sistema tan reclòs i
sempre he pensat que aquells fets van malmenar fortament les relacions entre el bisbe i el 
rector Sureda i que, a partir d’aquí, va començar a declinar progressivament el seu règim. 
Dos anys després, efectivament,  aquell sistema va fer fallida. El rector Sureda va dimitir.

2  Vegi’s el que conta  Sebastià Salom a  “MODÈLICS i modelicons”, nº 12, p. 9-11.   
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Els temps havien canviat i, entre una cosa i l’altra, ineluctablement tot allò va col·lapsar. 

Comillas, un altre món

Comillas em va obrir un altre món.  Per 
primera vegada des que vaig entrar al 
seminari ara respirava llibertat. Era un 
món obert. 

Allà s’apel·lava més a la responsabilitat 
que a l’autoritat.  Hi havia, certament, 
una disciplina i un ordre,  però estava 
basat en el raonament i el diàleg.  Els 
superiors t’escoltaven amb molt de 
respecte i, si tenies res a dir, la teva 
proposta era considerada seriosament.

Nosaltres – el grupet de mallorquins que aquell any ingressàrem a Comillas – no hi estàvem 
gens habituats.  L’esperit del Vaticà II es manifestava des del primer dia, tant dins l’àmbit 
disciplinari com dins l’àmbit intel·lectual.   Quedàrem tots ben enlluernats !

Puc dir amb tota franquesa que Comillas em robà el cor.  Jo no coneixia abans la manera 
d’educar dels jesuïtes, però d’aleshores el meu respecte per la Companyia ha estat sempre 
molt gran. L’obertura, franquesa i senzillesa dels superiors eren les notes més destacables.

Intel·lectualment jo don per perduts aquells tres anys que vaig esmerçar en el seminari de 
Mallorca en l’estudi del que en deien “teologia”,  i dos anys a Comillas donen per a molt 
poc:  Tant de bo hi hagués pogut estudiar tots aquells anys perduts d’abans...  

No puc dir que d’allà tornàs sabent teologia,  però certament sí que hi vaig aprendre el què 
era Teologia... i el què no ho era.  Vaig aprendre a estimar la Teologia.  I encara ara.
Potser la Teologia ha estat el meu camí cap a la fe adulta.

Jo encara ara no sé bé tot el que dec a la universitat de Comillas, tant en el terreny intel·lectual 
com en el moral i psicològic, però estic ben segur que la meva vida posterior no hagués 
estat igual sense aquells dos anys passats a “la casona”, en aquell poblet del Cantàbric que 
sempre he recordat amb estima i respecte.

Des d’aquestes pàgines de recordança – tan llunyanes i tan sentides – voldria que quedàs 
palesa la meva gratitud a tots els que en aquella casa gran de “La Cardosa” posaren el seu 
gra d’arena bàsic en la meva formació:  tant als rectors i als superiors  com als directors 
espirituals i,  molt especialment, a tots els que foren els meus professors.  Aquests sí que 
eren teòlegs... i el que ensenyaven era Teologia !   Gràcies per obrir-me un altre món.

De totes aquelles persones que ens formaren ara segurament ja en queden ben poques de 
vives perquè han passat cinquanta anys des d’aquell juny del ’67, quan vaig deixar aquella 
Casa gran; però encara avui la record exactament com era aleshores, com també record a 
aquelles persones amb gratitud i respecte.  Déu els pagui el que jo mai no els podré pagar.


