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65 nous seminaristes entràrem aquell any Marià

Les fotografies ben segur que no
són del primer curs

¡quin silenci!... talment els estudiants d´ara

l´uniforme fou lo primer que ens identificà

qui aepiscopatum desiderat...

Adrover Alonso, Vicenç
Alzamora Blanes, Pere
Amengual Pizà, Antoni
Antich Fernández, Josep

Barba Morell, Felip
Barceló Amengual, Joan
Bauzà Bauzà, Bartomeu
Bauzà Bauzà, Joan
Bennassar Cirer, Antoni
Bonet Burguera, Andreu
Buades Cladera, Mateu

Calafat Mercant, Pere
Caldentey Barceló, Joan
Cañellas Nadal, Martí
Cifre Vanrell, Julià
Company Bisbal, Antoni

Darder Brotat, Joan
Dora Parera, Miquel

Florit Moragues, Jaume
Fons Pascual, Bartomeu
Font Ribot, Bernat
Font Ribot, Miquel
Fontanet Oliver, Miquel
Fuster Segura, Josep A.

Gelabert Pizà, Bartomeu
Gual Mora, Jaume
Gual Reinés, Joan
Guardiola Sansó, Andreu
Guasp Bibiloni, Josep

Lladó Terrassa, Gabriel
Lladó Trias, Joan

Mas Rosselló, Joan
Mateu Brunet, Antoni
Mateu Gual, Gabriel
Mora Seguí, Jaume

Nicolau Bauzà, Antoni
Nigorra Gayà, Miquel

Obrador Soler, Jaume

Pastor Ramis, Jaume
Perelló Nebot, Antoni
Pons Cervantes, Ramon
Prohens Vicens, Cosme

Ramis Colom, Arnau
Ramis Mulet, Pere
Ramis Ripoll, Amador
Ramonell Castellà, Joan
Rebassa Cladera, Pere
Rebassa Guardiola, Andreu
Rebassa Martorell, Gabriel
Rosselló Gomila, Pere
Rosselló Rigo, Gabriel
Rossinyol Verd, Gabriel
Rovira Ramis, Jaume

Salmerón López, Pere
Salom Bosch, Antoni
Salom Bosch, Jaume
Salom Mas, Sebastià
Suárez Riera, Francesc

Tauler Valens, Bartomeu
Thomàs López, Antoni
Torrens Perelló, Joan
Torres Barceló, Miquel
Torres Torres, Miquel

Vaquer Sbert, Vicenç
Vicens Vich, Gabriel
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1954 – 20091954 – 20091954 – 20091954 – 20091954 – 2009

Per Joan Darder i Brotat

De llavors ençà –1954-- ha plogut molt i el sol ha torrat moltes pells.

Per un com noltros, cinquanta-cinc anys són una passa ben llarga. Tres d’aquells
nins que entraren aquest any al Seminari Nou de Son Gibert han deixat aquesta vall de
llàgrimes i d’alegries. Vull començar recordant-los als tres:

-MIQUEL NIGORRA: “Ni gorra ni sombrero” (sr. Batle); “nuestro buen amigo y nunca
bien ponderado señor Nigorra” (don Bruno); “San Juan”.

-PEP TONI FUSTER: “en ‘manso’”, “en Pep Fustes”, el  nin aplicat del pupitre de
“bambú” que s’engronsava tan com l’amo.

-GABRIEL ROSSINYOL:  “rossinyol  o cadernera” (sr. Batle), “Rossinyol, m’és igual
si xerres o no; però que no ho pareixi “ (don Bartomeu Quetglas),  el director
d’ANTORCHA.

El 1954 –Any del primer Centenari de la proclamació del dogma de la Immaculada
Concepció—donaria a Mallorca la fornada més generosa de capellans (24) de tot el segle
XX.

No puc parlar per tots. Però venint com veníem la immensa majoria de pobles o del
camp i de pisos de Ciutat, aquell casal de Son Gibert, encara a mig fer, ens resultava molt
gran. Pels qui no coneixien les dutxes de prop, aquell soterrani amb un serial interminable
de dutxes i escarrufaments (quan l’aigua calenta no arribava) semblava un edifici per a
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extraterrestres o, com s’estilava a dir per aquelles saons, per aquells que es preparaven
per a ser ”mitad monjes, mitad soldados”.

Hi hem d’afegir la sala d’estudis... A què la compararé? Deix el camp lliure a la
vostra imaginació i reconstrucció. Nins que havien d’estar quiets, callant i fent com qui
estudia. Esclovellant  el llatí (composició i traducció) per a don Toni Esteva, un dels pocs
professors que parlava com els homes del carrer. N’hi havia que s’exercitaven en l’ofici de
mestres d’aixa, construint “barcos” de paper que volaven baixos en comptes d’anar per la
mar.

La capella era més bona d’omplir que ara. Tenia dos o tres punts que ens cridaven
més l’atenció: el sagrari, el confessionari amb don Guillem Payeras (algun dia amb don
Bartomeu Martorell  o don Jordi Font, confessos extraordinaris)i la imatge de la Mare de
Déu.

Els escrúpols , les “beates” dels genolls i certes dèries (com anar a tocar a la porta
del sagrari...) trobaven terreny abonat.

Aquell guardapols amb ratxat vertical (blanc i blau) i amb un cinturó figurat a l’espatlla
ens domesticava més del què pensàvem . Quan el dijous , esperant les visites, me’l treia
i duia calçons curts i un jersei, don Pedro Amorós, a la classe de religió, pujant-se lles
ulleres amb el dit tremolós em solia dir: “sr. Darder, no mueva las piernas”. Era graciós
que aquells homes que ens pareixien vellets  diguessin “senyor” a nins de deu anys!

El 13 de febrer de 1955 don Miquel Moncadas, rector del Seminari Menor,
acompanyat de don Pep Sacanell, com a diaca i de don Juanjo Alemany, com a subdiaca
solemnitzaven “la vestició”, previ  jurament al pati dels llatinistes. Pareixíem bisbets que
canviaven el vermell-morat pel blau: sotana, esclavina, faixí i bonet.

En Tomeu Tauler, el més jovenet del curs, sense passar pels filtres de la Nunciatura,
fou “bisbe per un dia”. Una forma d’animar i amenitzar l’esperit missioner.

Coneguérem al Bisbe Hervàs que de tant en tant ens visitava a la sala d’estudis  i
l’acomiadàrem el maig de 1955 amb una festa que li oferírem, a la qual hi assistiren
autoritats. Record el batlle de Palma, don Joan Massanet Moragues.

Rebérem al que, amb el temps ,seria molt conegut, mons. Antonio Añoveros,
Visitador Apostòlic de Seminaris. Ens posà bona nota.

A començament de febrer de 1956, el bisbe Enciso convidà a mons. Paul M. Ro,
vicari apostòlic de Seul. Ens impressionà veure un bisbe groc, coreà, portant la custòdia
en una processó pel pati del Seminari.

Que cadascú talli, cusi, afegeixi el que recordi... Es tractava d’encetar de qualque
manera aquest aniversari.

Joan Darder i Brotat
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SSSSSeeeeesssss          nnnnnooooossssstttttrrrrreeeeesssss               cccccuuuuurrrrrooooolllllllllleeeeesssss

Del  «Cántico de los Cánticos» Del  «Cántico de los Cánticos» Del  «Cántico de los Cánticos» Del  «Cántico de los Cánticos» Del  «Cántico de los Cánticos» [I][I][I][I][I]
EL CUERPO DE LA MUJER (1)

 Joan Darder i Brotat

1) Seguirá otro estudio sobre el cuerpo del varón.

 

INTRODUCCIÓN
   
Encontramos estas bellas imágenes en

EL CANTAR DE LOS CANTARES, un
libro de poemas de la Biblia sobre el amor
de un hombre y una mujer, escrito en el siglo
V antes de Cristo, en una cultura agrícola y
pastoril.

Lo digo por las imágenes bellísimas y
muy naturales.

     
Se introduce el tema con una aproxima-

ción general:
   

«pues si tú no lo sabes,
mujer la más bella» (1, 8)

   
    «¡Todo es bello en ti, mi amada,
    bello y sin defecto!» (4, 7).

 »Esbelta palmera es tu talle,
  ...¿Quién trepará a la palmera?» (7, 8-9).
  

«A una yegua de tiro del faraón
te pareces, mi amada» (1, 9).

    «Déjame ver tu figura,
    déjame escuchar tu voz:
    ¡cómo acaricia tu voz,
    cómo encanta tu figura!» (2, 14).

“Tu aliento me huele a manzanas” ( 7, 9).
 ¡Qué bellas tus mejillas con las trenzas!
(1, 10).

 “…de púrpura sus crenchas.
Un rey está cautivo de sus lazos” (7, 6).

 21  TERMINOS  CONCRETOS
O  EVOCADOS

Por estricto orden alfabético siguen 21
palabras referidas al cuerpo femenino, con
las citas del libro del Cantar de los Cantares
que van describiendo poéticamente el cuerpo
de la mujer.

Va resultando un estudio de gran interés
humano, estético, poético y de valoración
positiva y creyente de lo que Dios juzgó que
le había salido «muy bien».

   
    1.-  BOCA 
  

    «¡Que me cubra de besos con su boca!»
(1, 2).
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    2.-  BRAZOS

«Te estrecharía en mis brazos
sin temer burlas, desprecios» (8, 2).
 
«Márcame, sí, como sello en el brazo, ...
que el Amor y la Muerte son tan fuertes,
que el Abismo y los celos son tan recios.
Viva llama divina:
sus centellas, centellas son de fuego»
(8, 6). (2)

 

 3.-  CABEZA

 «Encima la cabeza: es el Carmelo» (7, 6). (3)

 

«Reclinando mi cabeza
sobre tu brazo derecho,
tu brazo izquierdo me ciñe
en el lazo más estrecho» (8, 3).

4.-  CADERAS

 - “¿Qué queréis ver cuando baila la niña?
 -… ver tus caderas que marcan el ritmo.
 Son joyas de orfebre habilísimo” (7, 1-2).

5.-  CORAZÓN

“Estaba yo durmiendo,
Mi corazón velaba:
¿Qué oigo? Mi amado golpea la puerta:
-Ábreme, hermana mía, compañera…”
(5, 2).

6.-  CUELLO

“Tu cuello, como la torre de David,
de aparejo perfecto:
de ella cuelgan mil escudos de nobles”
(4,4).

“Tu cuello de marfil es una torre” (7,5).

2)   COMENTARIO al 8, 6.-   SELLO en el brazo se

refiere a tatuajes.
3)   COMENTARIO al 7, 6.-  CARMELO es un monte de

Israel, al sur de la actual Haifa, donde se refugió el

profeta Elías.  Allí nació, con unos cruzados de Occidente,

la Orden de los Carmelitas  y la devoción a la Virgen del

Carmen.

“Carmelo» significa «jardín de árboles».

7.-  DIENTES

“Tus dientes, un rebaño de ovejas
apenas salidas del baño:
desfilan en parejas gemelas,
sin huecos, sin ausencias”  (4,2; 6,6).

“… un vino generoso, que destila,
que moja labios y dientes” (7,10).

8.-  GARGANTA

“¡Qué bella con collares tu garganta!” (1,
10)

 9.-  LABIOS

“Tus labios, una cinta carmesí
que hablan acariciando”  (4,3).

“Un panal que rezuma son tus labios”  (4,
11).

“… un vino
generoso, que destila,
que moja labios…”  (7, 10).

10.-  LENGUA

“escondes leche y miel
debajo de la lengua”  (4, 11).

11.-  MEJILLAS

“¡Qué bellas tus mejillas con las trenzas!”
(1, 10).

“Tu mejilla es un gajo de granada,
luminoso tras el velo” (4, 3; 6, 7).

12.-  MELENA

“Tu  melena es un hato de cabras
que brincan en cascada monte abajo”  (4,
1; 6, 5)

13.- “MONTE DE VENUS”

“Cuando sople la brisa
y corran las sombras por el suelo,
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me subiré al monte de mirra,
al collado de incienso” (4, 6). (4)

14.-  NARIZ

“tu nariz, la ladera calculada
del Líbano, que mira hacia Damasco”  (7,5).

15.-  OJOS

¡Qué guapa estás,  mi amiga,
qué guapa con tus ojos de paloma”  (1, 15).

“mirando, espiando
ventanas y rejas” (2, 9).
“Tus ojos son palomas
recatadas tras un velo” (4, 1).

“Tus ojos, dos albercas de agua quieta,
limpias, junto a la puerta principal” (7, 5).

16.-  OMBLIGO

“Ver ese cáliz rotundo: tu ombligo
colmado y rebosando vino” (7, 3).

17.-  PALADAR

“Tu paladar guarda un vino
generoso, que destila,
que moja labios y dientes”  (7, 10).

18.-  PECHO/S

“Una bolsa de mirra entre mis pechos
mi amado es para mí” (1, 13).

“Cuando refresque el día
y echen a correr las sombras,
amado mío, vuelve
saltando por las lomas,
igual que una gacela o un cervato,
por montes y quebradas” (2, 17).
(Literalmente: “por los montes de Béter”) 5

4  COMENTARIO al 4, 6.- Con delicado erotismo se

describe EL SEXO DE LA MUJER  como un monte

rodeado del perfume de los árboles de mirra e

incienso (Biblia Catalana Interconfesional).

“Tus pechos son dos crías
mellizas de gacela
triscando entre lirios” (4, 5; 7, 4).

“Apretados racimos tus pechos” (7, 8).

“Son tus pechos los racimos” (7, 9).

“Márcame, sí,…
 como sello en el pecho:
que el Amor y la Muerte son tan fuertes,
que el Abismo y los celos son tan recios.
Viva llama divina:
sus centellas, centellas son de fuego” (8, 6).

“Una hermana tenemos, pequeñita:
aún no le han crecido los pechos” (8, 8).

“Yo soy una muralla,
mis  pechos son los baluartes,
pero  para él yo tengo
propuestas de paz”  (8, 10)

19.-  PIERNAS

“Sus piernas, columnas de mármol
Sobre plintos de oro” (5, 15).

20.-  PIES

“Si ya me he lavado los pies,
¿tendré que lavármelos otra vez?  (5, 3).

“Ver (cuando bailas) cómo avanzas un
pie y lo retiras” (7, 2).

21.-  VIENTRE

“Su vientre, de marfil pulido,
cruzado de zafiros” (5, 15).
“Ver ese vientre, amontonado trigo,
cercado en un cerco de lirios” (7, 3).

5   COMENTARIO al 2, 17.-   Se desconoce la localización

de los montes de Béter.

El nombre proviene de una raíz que significa “cortar en

dos”, “separar” o “compartir”. Se han propuesto

diversas interpretaciones: los montes a donde huyó el

amado y que lo separan de la amada; montes separados

como una imagen de los pechos de la amada (Biblia

Catalana Interconfesional).   
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Sons Sons Sons Sons Sons de Mallorca

A la reunió de condeixebles del juny passat en Pere Orpí ens va
obsequiar amb un exemplar del seu darrer llibre DVD,  SONS
DE MALLORCA.  Jo en nom vostre el vaig recollir  ( i me n’he
aprofitat perquè he estat el primer en poder-lo llegir, veure i escoltar).
Aquest llibre és de tots.  Jo en som només el dipositari.  Això
vol dir que està sempre a la vostra disposició i basta que el me
demaneu o passeu per ca nostra a recollir-lo.  Convé que aquest
exemplar corri entre tots perquè us assegur que val la pena.

Jo el primer que vaig fer  va ser veure i escoltar el DVD  per a,  tot seguit,  posar-me a llegir
el llibre sencer (que es pot llegir sense haver de seguir cap orde preestablert,  o per trossos
independents,  perquè esdevé una vertadera enciclopèdia  completíssima de tots els
instruments musicals o sonors  que eren,  o són,  d’us habitual i tradicional a Mallorca).
Quina feinada més ben feta !

Ara entenc mol bé que a en Pere li hagi duit anys de feina  i que l’hagi hagut de realitzar
amb tot un equip de col·laboradors.  Jo no he pogut comptar tot el nombre de persones
que participaren a la gravació del DVD,  però són moltíssimes...  i moure tanta gent no
pot ser mai molt fàcil:  aquí hi ha molta moguda  i moltes hores de maneig.  A mi me va
sorprendre trobar-hi fins i tot en Sebastià Salom tocant i explicant l’Orgue de Santanyí...

Venga,  animau-vos  i demanau-me el llibre,  perquè val la pena  i passareu gust.
J.S.

Petites reflexions, com que no dir res.

Si entre totes ses Benaurances n’hagués d’escollir una,  jo no hi tendria molt
mal triar. La que sempre he trobat que canviava la vida d’una persona és
aquesta: “Benaurats els pacifics...” que jo sempre traduesc per “benaurats els

portadors de pau”, els que sempre saben posar ungüent allà on hi ha ferides.
I, altrament,  si hi ha un pecat que m’escarrufa de bon de veres  és la
rancúnia.
Jo crec que seria capaç de conviure amb persones de tot pelatge.  Fins i tot
crec que podria suportar conviure amb una persona egoista... que ja és dir !
El que de cap manera crec que pogués fer  és conviure amb una persona
rancorosa,  incapaç de perdonar... i d’oblidar!
Crec que una persona així,   mentre no canviï,  portarà la “guerra” dins ella
mateixa i mai podrà ser una “bona persona” ni,  amb perjudici seu,  una
persona feliç.
Mai no he conegut un bon home que fora rancorós.  Una “persona de bé”
sempre és un home de pau.
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Pensant en la immigració
Per  Bartomeu Bennassar

Ca nosCa nosCa nosCa nosCa nostrtrtrtrtra ca va ca va ca va ca va ca vososososostrtrtrtrtra,  però no “can bum”a,  però no “can bum”a,  però no “can bum”a,  però no “can bum”a,  però no “can bum”

La immigració és una questió ben viva, fins i tot punyenta.. Ens interroga, ens planteja
molts problemes, ens exigeix estar desperts per aglapir qualsevol petit símptoma de
degeneració  social,  per aportar-hi remei tot seguit. Es tracta d’un dels fenomens que
configuren, o potser desfiguren, les nostres societats. És un sotrac en el camí.  Les petites
trevalades –si no ens derroten- ens poden fer avançar en la marxa.

És cert que no podem considerar els immigrants com un problema. Les persones són
persones i punt. Més bé hem de veure’ls com una oportunitat de riqueza econòmica, sí,
però també cultural i social. Cal que adoptem tots –tots!- una sèrie d’actituds perquè el xoc
de persones, de creences i de cultures no sigui una topada que ens faci mal a tots, sinó un
encontre que ens faci bé.

Primer convé recordar que les migracions, els desplaçaments per viure i treballar, és
un dret; aixó sí d’una manera molt clara quan no es tenen en el lloc de naixença les
condicions indispensables de vida. De Mallorca, de Felanitx mateix, molts emigraren cercant
millorar l’existència seva i de la familia. Millor fora, sens dubte, que ningú haguera d’emigar
“per força”, per la força de les armes, dels atropells polítics o de la fam. Reconeguem que,
en general, s’emigra del seu país, de la seva terra i dels seus quan no queda altre remei. A
més avui allà on no arriba la feina ni el desenvolupament hi arriben ràpids els mitjans de
comunicació que mostren la pastanaga del benestar nostre per fer-los denteta i enveja. He
dit pastanaga perquè ho és en molts d’aspectes l’anomenada societat o estat del benestar.
Quan arriben els immigrants a les nostres costes i cases no podem posar més difícil el seu
aterratge. En l’intent de fugir de la fam hi exposen molts d’ells la vida.

Cal reconèixer en segon lloc que els immigrants són una font de riquesa pel país
receptor. I algunes vegades de conflictes. És cert; però haurem de convindre que les tensions
són quelcom d’inherent a la mateixa convivència. Conflictes i tensions que hem de prevenir,
minimitzar i reconduir si cal. Els estereotips no ajuden moltes vegades a la convivència. Són
més fruit de prejudicis que font de coneixement.

REFLEXIONSREFLEXIONSREFLEXIONSREFLEXIONSREFLEXIONS
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En tercer lloc hem d’avançar un poc més. Les persones podem ser com l’aigua i l’oli
que no es barregen, que no se mesclen. Pot ésser aquesta una manera de coexistir, però no
la millor manera de conviure. Tant de bo contemplem positivament la diversitat de pobles,
de llengües, de cultures, de religions. I alhora hem de considerar-nos membres d’una sola
humanitat. Aquesta és la nostra primera identitat: humans, ciutadans d’un mateix món.
Ara ens ho llancen de totes parts amb el floquet de la globalització. Però  -alerta!- només
solen mirar la butxaca. Si tens doblers ets “global i legal”, si no en tens pots ésser un
noningú i fins i tot una nosa. Si sabem conjuntar o conjugar bé la identitat primera bàsica
i les identitats segones de pobles i de cultures, sense que ningú no es mengi  ningú,
aleshores la interculturalitat no serà un fre, ans bé un repte.

Cal que cada ú es vegi i es vulgui com un do, com un obsequi per l’altre. Que cadascú
rebi l’altre com un regal. Ideal, me direu. És clar, però quan un sap la meta, encerta millor
el camí.

Si volem una civilització nova (i no un “xoc de civilitzacions”) tornem a posar els ulls
en Ramon Llull (1232-1315) per esbrinar l’estil de relació entre jueus, musulmans, cristians
i gentils. Llull confia més en l’amor com a força de convivència que en el discurs, i va lluitar
per arribar a la veritat des del diàleg. La diversitat s’ha de viure no des de la confrontació,
fatal o mortal, ans bé des del diàleg, que comença per la salutació quan ens trobam.
Quantes vegades es fa més cas al ca que a l’amo que el porta! Diàleg, de paraula i d’obra,
orientat per l’amor i el coneixement i no amb sentiments de superioritat ni d’inferioritat, és
clar. La diversitat és una riquesa, repetim, no una amenaça.

Per a conèixer i conèixer-se, per a aprendre a viure junts està en bona part l’escola. Els
infants, no malcriats pels adults, es troben, juguen i es fan amics.L’escola a més hauria
d’oferir que tots els alumnes rebessin junts, plegats en la mateixa aula, una cultura religiosa
i de relligions per tal d’aidar als alumnes a fruir d’una base de coneixements suficients per
entendre realitats històriques, socials, culturals, artístiques, etc. I per comprendre les persones
de procedències diverses culturals i religioses. Els nins són clau per el present-futur.

Es tracta, doncs, d’acollir les persones i les famílies, d’obrir-nos mútuament als valors
dels respectius pobles, de reconèixer que uns i altres tenim coses per corregir i per aprendre.

Alguns diuen que són “ells” que vénen i que, per tant, simplement s’adaptin, s’integrin
i punt. És vere que vénen però no es venen. Ningu pot comprar un home o una dona a la
baixa jugant amb les seves necessitats. És vere que són ells que vénen, per aixó hauran
d’obrir tots els sentits per a conéixer i per aprendre llengua i cultura del país receptor.

 Cal evitar que el recel, el desordre, el desconcert i el descontrol converteixin el poble
i la convivència en un guirigall, en un “can bum”, com expressió d’una convivència impossible.
Hem de col·laborar tots, nouvinguts i nadius. No sé si s’enfonsarà l’illa per sobrepès;
nosaltres com a persones i poble podem enfonsar-nos si no resolem aquest repte dia a dia
amb esforç i amb seny, amb solidaritat i tolerància.

Tant de bo poguéssim de veres, a nivell de relacions veïnals i laborals, afirmar:
Ca meva és ca teva; ca nostra és ca vostra, és a dir, ca tothom, però no “can bum”.

Bartomeu Bennàssar
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QUATRE LLUITES DEL POST-SEMINARI

Joan Bauzà

Comprenc perfectament aquells que no parlen bé del període de la seva formació.
Cadascun parla de la fira tal com li ha anat. Jo sempre n’he parlat bé, i a l’hora d’ara
no tenc cap argument per canviar.

Òbviament pens que tots, quan feim un judici sobre la formació que rebérem,
ho feim a partir d’una mirada de conjunt, i per tant, des d’una valoració global. Després
hi ha aspectes, moments, persones que són especials i que mereixen una qualificació
apart i que, a vegades, reben una crítica distinta de la generalitzada.

Aquí vaig jo, avui.   Sempre valoraré com molt positives les dues grans
aportacions que el Seminari a mi em proporcionà:

A.- En el registre intel·lectual,  l’estructuració del cap. Val a dir, la capacitat
analítica i la capacitat de síntesi. Procedir argumentalment amb lògica. D’un discurs
parlat o d’un article escrit copsar amb rapidesa el nu de la qüestió, distingint netament
el bessó de la pellerofa. No és poc. Me n’he donat de la importància quan, sortit del
Seminari i essent col·lega de persones que procedien d’altres tradicions formatives,
els mancava aquest registre o no el posseïen tan fort.

B.- En el registre moral,  la serietat de la feina i la fortalesa de la voluntat: no
debades fórem fills de reglament i de dutxes d’aigua freda en ple hivern i de posar
colzes durant hores infinites sobre les tauletes de la sala d’estudi o l’habitació.

Amb tot, destacaré quatre aspectes que he hagut de treballar bastant per tal, si no
d’anul·lar, sí de corregir el que vaig rebre.

1. En l’àmbit purament formal,  he hagut de fer esforços per passar d’unes
coordenades expressives barroques  a unes de més simples.  La literatura clerical
del temps del Seminari era de “verbo florido” i jo em vaig quedar fascinat:  si
un podia dir quatre adjectius no em deia un i el qui podia donar quatre voltes
per dir una cosa no en donava una. Quan després vaig entrar al periodisme, em
vaig trobar amb un registre diametralment oposat.  No ho he aconseguit del tot,
encara ara el que en mi és habitual es que la primera redacció em surti un
producte de quinze o disset retxes el que finalment ha de resulta de vuit, ni una
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menys ni una més. La solemnitat no sols afectava a l’expressió verbal, sinó a
molts altres tipus d’expressivitat.

2. Un altre aspecte que he hagut de treballar molt  és passar d’aplicar,  en una
infinitat de casos, el paradigma “naturalesa” a aplicar el de “història” i el de
“societat”. Jo vaig sortir molt “iusnaturalista”, la llei natural era un concepte
basilar i quasi bé indiscutible. Ara pens que multitud de conceptes que es
manegen, ideologies que s’assumeixen i de dogmes - igual teològics que
científics – que circulen  no deixen de ser “construccions socials”, i per tant,
mutables.

3. Confés que vaig sortir del Seminari amb un gran amor a l’Església, i que aquest
amor es posà també sobre l’aspecte institucional de la mateixa.  No es quedava
en amor abstracte,  es concentrava tot ell en les mil concrecions en les que la
història secular s’havia desenvolupat: era amor al gòtic, al rector de poble, a la
música polifònica de Palestrina, a les tesis tomistes, diguem a tot el patrimoni
cultural, artístic i també moral de la santa Mare. He hagut de treballar molt el
valor del “regne”, tal com el predicà Crist als evangelis, per tal de precisar els
valors essencials en el meu ministeri i pastar una nova escala de valors en la
meva pastoral.

4. Vaig sortir del Seminari convençut que amb bona voluntat tot es podia arreglar.
El que era decisiu era l’entrega total, la il·lusió constantment renovellada,
l’ascetisme personal. He hagut d’aprendre que el conflicte era company de
camí i part integrant de la història, que les travetes dels altres eren omnipresents
en el trajecte, que no era ver que si tu obraves de bona fe tot quedava clar
perquè el que finalment és cert és que hi ha persones que perquè vas per la vida
amb el cor a la mà, el t’agafen i el t’esclafen.

Torn al principi: jo som dels qui estic content del Seminari, bàsicament content, i per
res refusaria ni l’estructuració del cap ni la fortificació de la voluntat que em transmeté.
Al contrari, n’estic agraït.

Així i tot, acab de confessar que he hagut de refer quatre aspectes que, en la
formació que vaig rebre, varen ser prou importants:

- En front de la profusió i exuberància de les formes, he hagut d’adquirir més
simplicitat i austeritat

- En front del sol dret natural o la sola llei eterna, he hagut d’introduir “els
processos històrics” i les “construccions socials”

- En front de les riqueses institucionals de l’església, he hagut de prioritzar els
valors evangèlics.

- En front del “buenismo” moral personal, he hagut d’assumir  l’inherent conflicte
social.

Joan Bauzà
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El nostre convidat

Bartomeu Bennassar

Entrevista amb Bartomeu Tauler

Tomeu!  Els meus companys condeixebles preparen cada trimestre una revisteta  en pla
familiar, i la reparteixen amb puntual fidelitat.
En Jaume Sancho, En Toni Bennàssar i En Jaume Gual vénen a constituir el “consell de
redacció”.
De la confecció i de la fotografia se’n fa càrrec Gabriel Rosselló, amb qualitat professional.
Edita el polifacètic Jaume Sancho.
Però no creguessis que es tracta d’un butlletí només de passatemps.
És un veritable espai de diàleg entre amics, que ofereix reflexions serioses i opinions sobre
temes i fets d’actualitat.Naturalment, tot amarat de records
i vivències.  No hi manca la “mica salis” de l’humor i
l’entreteniment. I una presentació ben digna.

Per qualque cosa som “Modèlics i modelicons”“Modèlics i modelicons”“Modèlics i modelicons”“Modèlics i modelicons”“Modèlics i modelicons”.

Fa temps que m’insisteixen que et faci una entrevista.
Volen conèixer les teves inquietuds i les reflexions que has fet
darrerament. Vida, malaltia, ministeri, trajectòria pels nous
camins de la teologia moral, posició personal davant
declaracions d’instàncies jeràrquiques pel que fa a situacions
que afecten a la moral personal i a la moral social...

Com veis, una entrevista “de omni re scibili”...
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 1.- En quina mesura l’experiència de la teva
malaltia ha estat per a tu ocasió per a
madurar i purificar conviccions, que ja
havies manifestat en els teus llibres i en la
teva pràctica ministerial ?

Experiències:
Experiència de malalt “de veres”.

Experiència del temps de recerca de la
malaltia, “més angoixant” que la malaltia
mateixa. Experiència de ser “endut
totalment” per les propostes dels metges i
pels protocols de les diverses quimios.
Experiència de moments de baixa vital, d’
“ésser moridor”. Experiència que t’ “aferres
a viure” però “amb serenor”. Experiència
que dins la fosca “un dia” - un bon dia -
treus el cap a la llum. Experiència de ser “un
qualsevol” en les llistes, en les sales d’espera,
en els horaris de quimioteràpia. Experiència
de “sentir-me” molt cuidat, estimat.

Tot això i més “aprima” idees i
conviccions. Et quedes amb molt poques
coses. L’experiència de penjar d’un fil
redueix i comprimeix les importàncies
mentals i existencials. Un fil que et “confilla”
amb un Déu que et posà en el món i que
ara tornes a Ell. Un punt de partença i
d’arribada: mans obertes i carinyoses. És la
figura d’una abraçada.
Vivim una sola vegada i la possible angoixa
davant encerts i desencerts no la vaig sentir.
L’ ”infern” no casa amb la fe cristiana. El
“purgatori”, entès com un moment de
claror màxima per reconèixer el mal fet i
de desig màxim d’haver pogut-sabut fer
millor, minva molt la càrrega i el pes feixuc
d’allò que ja no té remei. Salvat per
l’estimació, no em vaig sentir neguitós ni
per l’ahir ni pel demà. Fora pors. Tal volta
no vaig ésser suficientment conscient de la
mort? La consciència de les meves fallides
quedà repastada dins aquest llevat “con-fill-
ador”.

Sembla que he pujat al tercer cel? No.
He dit que l’experiència“aprima”, “afila”
idees i vivències. Afilar-se, aprimar-se. Una
altra de les vivències “aprimades” és aquesta:
la commoció permanent, que trasbalsa les
entranyes, és l’estimació de la germana, na
Margalida, en tantíssimes formes, i de les
altres persones que han destil.lat amor.
Magnífic. Així ho he sentit. “Sentir”.

“Madurar i purificar conviccions”, com
pregunta en T. Tauler, vol dir per a  mi
reduir, concentrar, netejar, aprimar...
En quina mesura? No sé posar-me el
termòmetre, però funcionava en aquesta
orientació explicada.

2.- Quines idees-força i quines idees-llum
t’han guiat i il·luminat?

Ja he contestat a la pregunta segona
amb la primera. Quan es recullen o aprimen
idees i conviccions apareixen sempre les
persones. Les idees-força o idees-llum són
persones. Et trobes amb les persones que
et donaren o donen calor, estimació,
calidesa, co-patiment,consol,col·laboració.

Desapareix l’ “splendor Veritatis” i
augmenta l’ “splendor personarum”.

 “Deus Caritas est”, però no
l’embullem amb “Caritas in Veritate”, a no
ser que ho traduïguem així: ”Déu estima de
bon de veres”. M’he trobat millor recordant
la proximitat personal del ministeri
(coratge, ànim, perdó...) i les hores
desvetlladores de professor-confessor
(empenta, llibertat, atreviment, repte,
creativitat...) Ara, per favor, passau aquests
substantius a adjectius que he volgut que
acompanyin les persones.

Puc haver escrit molts de llibres,
moltes pàgines, però es resumeixen en dues:
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se’ns dóna el temps (i també el temps de
malaltia especialment) per aprendre a ser
un poc més bons - vessant més interior - i
per fer el bé - vessant cap a fora -. Cosa que
no vol dir ni ser ‘de mel i sucre’ ni callar i
creure. Diria més bé el contrari. No tingueu
ni digueu a ningú guies, mestres, “jefes”...
Algunes planes de l’evangeli de Crist en són
llum: Crist que diu “dona (a la sirofenícia o
cananea), tens raó”, o “doncs, tu fes igual”
(que el samarità), o “tot allò que fèieu a
cadascun d’aquests germans meus (malalt,
despullat, famolenc, assedegat, foraster...)
m’ho fèieu a mi”. Llum. La força de la llum
evangèlica, no de les autoritats, per molt
que cridin.

3.- En el teu llibre “El futur de la teologia
moral”, dius que “cal recuperar una moral
de tendresa, de caliu vital, de misericòrdia
entranyable, alertada a no trencar la canya
esquerdada ni apagar el ble que vacil·la”.
¿Com aplicaries aquestes qualitats a les
situacions esclavitzants que pateixen els
homes i dones de la societat del segle XXI?

És clar. Estic d’acord amb el que dic
en el llibre, que per cert recoman. Situacions
o preocupacions: fam, injustícia, pors de tot
tipus, món de la parella, natalitat,
demografia, divorci, preservatiu,
avortament (a escatir i aclarir molt més)
clonació, teràpia gènica, cèl·lules mare,
bioètica, medicina, finances, ecologia,
eutanàsia, tècnica, modes...,  teologia i
vivència dels sagraments del matrimoni i
de la penitència, etc. Com caminar en
aquests i altres trams de via?

Algunes actituds morals:
1. Superar la temptació: la jerarquia

sempre - i molts d’altres - té i ha de
pronunciar la “darrera paraula”. Ha de tancar
ràpidament i definitivament l’estudi, la
qüestió.

Alerta! La ciència/tècnica han d’estudiar les
qüestions i han de mantenir-se obertes a
l’ètica. El món científic i tècnic ha de
mantenir-se concernit a una major
responsabilització, és a dir, a créixer en
responsabilitat moral. N’hi ha que la
defugen.    I han de reconèixer que a major
“poder”, major “corrupció” possible. Per
tant, alerta! L’església (jerarquia) per treure
maldecaps a la gent talla el cap. Per evitar
errors, nega el pensament necessari. Vius!

2. Tot el poble de Déu (laics i laiques
principalment) hauria d’elaborar opinions
i judicis per aproximacions a la qüestió i amb
respostes morals modestes, provisòries. Tots
som subjectes actors de les reflexions i de
les decisions morals. El camp moral és el
del Poble. Sentir-ho així. Dir-ho. I actuar
en conseqüència.

3. Per tant, fidelitat a la consciència, a
les consciències, per fer front al perill del
pensament que pot ser dèbil i que es vol
únic. El recurs primordial d’encert moral és
la consciència moral honesta, és a dir, d’un
subjecte lliure, responsable, convençut, que
“sorteja” (sortea) l’escull de l’home
“adaptat”, obedient-servil i del
“manipulador” aprofitat.

4.- No et sembla que les intervencions i les
actituds de la nostra jerarquia, a l’hora de
defensar un tipus de moral, indiquen més
bé por que confiança, més llei que evangeli,
més poder que servei?

Estic ben d’acord.
Quan parles d’un tipus de moral supós que
et refereixes a la moral sexual, matrimonial,
familiar, biomèdica... Aleshores la por, la
llei, el poder van davant, comanden en les
decisions i actuacions de la jerarquia. El
poder és la clau de volta. El poder de Déu -
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ara en mans de la jerarquia - per la llei de
Déu o natural i la por com a força punitiva,
tanquen el cercle de l’impacte clerical. Tot
plegat, mostra poca o gens de confiança -
virtut cristiana fonamental - ni d’evangeli
- ells van per la llei natural, diuen. L’evangeli
en la seva moral no hi figura. Ni de servei -
allò de “servents inútils” és molt fort: només
és pot dir com a frase diplomàtica: “servus
servorum Dei”,  i inútils?  Ni de broma.

En la moral dita social (tota la doctrina
social de l’església) l’església recorda moltes
coses i interessants a pensar i a practicar,
però aleshores “fa figa”. En les qüestions
socials no treu a rotllo el poder, la llei ni la
por. Fa ‘es fluix’. Hauria de ser més valenta
contra ella mateixa i els, diguem, aliats seus
econòmics i polítics. I es torna en aquest
camp bastant clara teòricament, però poc
exigent a la pràctica.

A més, cal preguntar-nos si només
s’ha d’esperar de l’església doctrina social o,
millor dit,  actuació social. I n’hi ha, però
mai suficient. Tots som aprenents i en camí.
El creient és un “homo viator” – bé!  Ens
queda com a contradicció la “santa seu”- i
en certa manera un ateu que s’esforça per
creure i per “creure”, és a dir, per fer allò
que Déu, pels germans, ens convida o
demana fer.

5.-  Com vius el canvi que ha suposat per a
tu deixar les classes, i en concret dedicar-te
a l’acollida en el despatx parroquial de
Felanitx?

Les classes en el CETEM m’eren ja
costoses per manca d’interès dels alumnes.
A l’ISUCIR, el vespre, hi notava ganes
majors.  Necessit camp de batalla per
trobar-me bé. Aquest curs 2008-2009 he
finit.  Un apèndix em resta amb els alumnes
de llicenciatura a la Facultat de Teologia de

Catalunya, que aquí realitzen uns cursos.
La qüestió: la consciència, serà el tema.

El despatx parroquial és oportunitat
per trobar alguns joves-adults (a casar o
amb motiu del baptisme o comunió del
fills), per trobar-nos. Unes ocasions són
millors que les altres, certament. La feina
amb els adults és més important per a la
missió de l’església que la formació religiosa
dels infants. La ignorància, la puerilitat -
que va més enllà de l’edat infantil -, la
immaduresa, la mediocritat en molts
aspectes de la vida, obliguen a molta feina
pastoral i humana. La vida de l’adult resta
infantilitzada per la peresa, el “ja està bé
així”, “feim més del que podem i ens toca”.
Vida reduïda a una adhesió passiva i formal,
aparent a vegades, convencional i
tradicional. Alguns semblen insatisfets de
veres, però suporten la mediocritat d’allò
que se’ls ofereix a l’eucaristia, sagraments,
conferències o catequesis, perquè repetim
clixés morals i dogmàtics sense vida pròxima
i real. Altres encara semblen trobar-se a gust
en doctrines repetides però sense saba per a
la vida. Són “vividors” de creences, però poc
deixebles d’un Crist evangèlic. Molts o pocs.
No ho sé. Hi ha de tot a la vinya del Senyor.
Pocs els treballadors, capellans i seglars, amb
o entre els adults de 20 anys per amunt.
Tal volta sigui una apreciació equivocada.
Qui i com “cultivam” les majories entre els
20-25 anys i els 50-60 anys? Són els que
passen pel despatx. Pocs. Representen la
immensa majoria dels qui no passen ni pel
despatx, ni per l’església (temple, excepte
pels funerals).      Les matemàtiques  i
estadístiques no són el meu fort, encara que
ensenyàs  sociologia.

6.- També a Felanitx ha arribat, i de manera
forta, la immigració, sobretot de magrebins.
Tota Mallorca està convulsionada per una
gran afluència de gran diversitat d’ètnies,
de llengües, cultures...
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Sembla que ens ha trobat desprevinguts... I
no sabem com respondre a un repte tan
gran.
 Com ho veus tot això? Per on hauríem de
començar per trobar-hi sortides?

Parlant amb en Tauler i de Son Gotleu,
vaig insinuar la conveniència de trobar-se i
de conèixer-se (fora del mitjans de
comunicació, però dins la realitat  de Son
Gotleu) els “líders” religiosos: catòlic,
evangèlics nigerians (ho dic en plural per
les diferents ètnies), gitanos de Filadèlfia,
etc. Per posar un poc més de bon llevat dins
la pasta, més seny i enteniment i pacificació
entre les parts, i alhora exigència enfront
de les administracions, des de la força
possible dels plantejaments religioso-
culturals més pastats i conjuntats. Vaig
recordar un articlet sobre immigració11111, que
no he estat capaç de resumir més. L’enviï
tal qual. En feis l’ús que cregueu
convenient. El resumiu més o el publicau
sencer, si teniu espai. Gràcies. Pensant en la
immigració continuu dient: Ca nostra, ca
vostra, però no “can bum”. Amb tots el
matisos i concrecions que calgui fer-hi.

Gràcies, Tomeu, per haver-nos ofert els
teus punts de vista i sobretot les teves
vivències, amb la claredat i la valentia
amb què sols expressar-te sempre.
Gràcies en nom dels meus companys.

Bartomeu Tauler

Felanitx,  setembre de 2009

1   Inserim dins aquest mateix número de MODÈLICS i
modelicons aquest article de Bartomeu Bennassar  amb
el títol:
PENSANT EN LA IMMIGRACIÓ.
Ca nostra, ca vostra,  però no “can bum”.(pàg. 9)
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Un poc d´humor sempre va bé

Manel Fondevila en El Público (22-09-09)

Manel Fondevila en El Público (28-09-09)

Nando en El Periódico (30-08-09)
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Gràcies, Ratzinger i Cañizares
Per  Sebastià Salom

Hi ha dues maneres de reconstruir una casa antiga. Una d’elles és anar-
la restaurant a poc poc, segons les necessitats i els avanços de la societat i
de les noves tècniques de construcció. Una altra manera és tirar-la tota en
terra i recomençar-la de bell nou des dels fonaments.

La tradició de vint segles d’Església era la de renovar-la de tant en tant a través dels
Concilis Ecumènics. Però ara, a principis del segle XXI, gràcies a Ratzinger a qui darrerament
s’hi ha afegit Cañizares, començam a entrellucar una nova era, la de la segona fórmula, la de la
reconstrucció total començant pels fonaments.

El Concili Vaticà II va ser un darrer intent de renovar l’Església, de posar-la al dia, d’obrir
finestres, de llevar goteres, de repintar la façana, de canviar el mobiliari... Però la reforma projectada
s’ha anat topant amb moltes dificultats. Una casa vella ja se sap... t’hi poses per poc i no acabes
mai.  Val més deixar-la així com ha estat sempre.

Si els cardenals, en lloc d’en Ratzinger, haguessin elegit com a Papa en Martini,
possiblement hagués intentat continuar la reforma del Vaticà II, però no se n’hagués sortit,
siguem realistes, perquè la cúria, les tradicions, les consultes democràtiques que hauria fet a la
jerarquia li ho haguessin impedit.

Però, vet aquí que ara, ves per on, l’Esperit Sant, que guia l’Església per camins insospitats,
que sap escriure dret amb retxes tortes, que compleix aquell proverbi castellà de «no hay mal
que por bien no venga», ara ens obri noves perspectives.

Si Ratzinger i Cañizares poden revisar les disposicions del Concili Vaticà II, això vol dir
que també podrem revisar la infal·libilitat del Concili Vaticà I, i la trans-substanciació del
Concili de Trento, i la Santíssima Trinitat de Nicea-Constantinoble-Calcedònia.

L’Esperit Sant, amb més realisme que els jerarques de la seva Església, ha vist que val més
deixar caure l’antic edifici, amb parets massa gruixades i pesades, amb finestres massa petites,
amb tants de mobles i cortinatges intocables, que ja no deixen que ningú s’hi pugui moure.

Jo intent veure-ho amb optimisme. Algú de vosaltres, ja el veig amb la mitja rialla a la
boca, en dirà ironia o sarcasme.

La barca va tan carregada de llast, duu tant de verdet i tants de paràsits penjats, que ja no
es pot moure ni avant ni enrere. I a més uns volen anar a vela, uns altres a rem i uns darrers a
motor, i no es posen d’acord sobre la bona direcció, si cap a llevant o cap a ponent, o cap a
llebeig o cap a gregal, i així la barca està immòbil, ancorada allà mateix i fa aigua per tots
costats. És ja inútil posar pegats i calafatejar-la, val més deixar-la que se’n vagi a fons. Però no!
No se’n pot anar a fons!  Jesús va prometre que la seva barca no se n’aniria a fons. Se n’anirà a
fons tota aquesta càrrega d’història i de tradicions, tota aquesta parafernàlia que la fa tant
feixuga. Però la barca en haver trabucat rasurarà, no tenguem por. Són els qui no creuen els qui
tenen por.

Sebastià Salom Mas
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Escorcollant

en   el   passat
Per Jaume Gual i Mora

LA REVISTLA REVISTLA REVISTLA REVISTLA REVISTA A A A A “““““ANTANTANTANTANTORORORORORCHACHACHACHACHA””””” (2) ... (2) ... (2) ... (2) ... (2) ...

Seguirem amb el comentari sobre la revista, avui del número 2. A
suggeriment d’alguns companys crec més encertat comentar les coses
que siguin més xocants i que ens recordin la nostra vida de seminari. Per
això no incidiré en els articles que apareixen a ca número. Per altra part,
tenint en compte que en Jaume Sancho ens farà un escaneig de tots els
números i els podrem tenir, els comentaris que faré els podreu ampliar
amb el contingut complet de cada número.

NÚMERNÚMERNÚMERNÚMERNÚMERO 2, MARÇ 1O 2, MARÇ 1O 2, MARÇ 1O 2, MARÇ 1O 2, MARÇ 1958958958958958

A la portada hi ha una foto de l’escala del Seminari Menor, amb el següent comentari:
“¡Todo un símbolo! Subirla día tras día para subir las gradas del altar”

Trobam un article, escrit per Jordi Solivellas: “Esas inmensas naciones de América”.
Col·laboració que ha rebut la redacció d’Antorcha, junt amb “...una carta cordialísima de
nuestros hermanos Solivellas, Pesquero i Martínez”. Els tres estaven estudiant al Seminari
Hispanoamericà.

CorCorCorCorCoros del Seminaros del Seminaros del Seminaros del Seminaros del Seminarioioioioio

Feia un any que el Bisbe, com a portaveu de la Campanya Pro-Seminario havia disposat
intensificar a Mallorca l’Obra Pontifícia de les Vocacions Sacerdotals mitjançant els
anomenats “Coros del Seminario”.
Cada cor estava compost per 12 persones que es comprometien a aportar una almoina
setmanal, de la quantitat que elles mateixes elegissin . Una persona de les dotze
s’encarregava de recollir personalment les almoines que, en acabar el mes les lliurava a la
Delegada del Seminari.
La reacció a les parròquies fou molt positiva i ens constituïren cors per tot arreu.
A la revista hi ha una relació dels cors per parròquies que sumen en total de 346 cor. Si
realment tots els cors fossin de 12 persones, hi havia unes 4.152 persones compromeses
amb aquesta tasca.
Crida l’atenció el fet que en el poble d’Algaida, on només hi havia un seminarista, hi hagués
31 cors.
Les parròquies on hi havia més de 10 o més cors eren: Campanet (15), Consell (18), La
Assumpció (15), Els Dolors (19), Petra (12), Pont d’Inca (10), Porreres (10), Sant Jaume
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SEMINARISTES CURS  1957-58
NOTES: (1)Teòlegs (2)Filòsofs (3)Humanistes

Localit at (1) (2) (3)    Total
Alaró 1 - 2 3
Alcúdia - - 4 4
Algaida - - 1 1
Alqueria Blanca - - 1 1
Andratx - - 1 1
Ariany - - 2 2
Artà 2 - 5 7
Banyalbufar - 2 1 3
Biniali - 1 1 2
Binissalem 1 - 1 2
Búger - - 1 1
Bunyola 1 - 3 4
Cala Ratjada - - 1 1
Campanet - 3 4 7
Campos 1 - 2 3
Capdepera - - 1 1
Cas Concos - - 1 1
Colònia de Sant Pere - - 1 1
Consell - - 4 4
Costitx - - 1 1
Deià - - 3 3
Esporles 1 1 1 3
Felanitx 1 3 10           14
Galilea - - 1 1
Inca 2 1 4 7
Lloseta 1 1 1 3
Llubí 1 3 3 7
Llucmajor 2 - 2 4
Manacor 2 1 19           22
Mancor de la Vall - - 1 1

Segons const a a Antorcha, Maria de la Salut - - 3 3
estudiaven fora: Montuïri - 2 4 6

Moscari 1 - - 1
Muro 2 - 1 3

3 teòlegs al Seminari Hisp anoamericà Palma 9 19 42           70
(Madrid) Petra 2 1 1 4

Pollença 1 - 3 4
Porreres 2 2 2 6

1 teòleg i 1 filòsof a Salamanca Port de Pollença - - 1 1
Randa - - 1 1
Sa Pobla 1 1 6 8

1 filòsof a Roma Santa Eugènia 1 - 3 4
Santa Margalida - - 4 4
Santa Maria - - 3 3
Santanyí 1 - 2 3
Selva 1 1 2 4

(Pot ser hi hagi alguna errada, les dades Sencelles 2 1 4 7
aportades són les que figuren a la revista) s´Horta - - 1 1

Sóller - 3 2 5
Son Carrió - 3 2 5
Son Servera - 1 - 1
Valldemosa - 1 - 1
Vilafranca - - 2 2

TOTAL: 39 52 171         262
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(12), Sant Joan (14), Sant Miquel (17), Sant Sebastià (10), Santa Eulàlia (18), Santa Tereseta
(15), Inca (14).

PPPPPararararara ga ga ga ga glorlorlorlorloria de MANia de MANia de MANia de MANia de MANAAAAACCCCCOROROROROR

Amb motiu de celebrar-se el centenari de Lourdes i el tribut que es rendeix a la ciutat de
Manacor per haver estat escollida per a la celebració del I Congrés Eucarístic Comarcal,
apareix a la pàgina 11 una semblança de Mossèn Rafel Caldentey Perelló, nascut a Manacor
l’11 de març de 1818 i des de l’any 1853 fins a la seva mort, a l’any 1987, fou rector de
Santa Maria del Camí. Al final de l’escrit, per cert signat per Rn, després d’enaltir les gran
virtuts del sacerdot, llegim aquestes paraules: “... a nadie pueden extrañar los deseos y
trabajos de muchos para ver enaltecido por la autoridad de la Iglesia, elevándolo a los altares,
al hijo de Manacor, párroco de Santa Maria, sacerdote de Mallorca”.

Mano a mano con maMano a mano con maMano a mano con maMano a mano con maMano a mano con mayyyyyororororordomiadomiadomiadomiadomia

És molt interessant l’entrevista amb D. Toni Esteva sobre el funcionament de l’economia
del Seminari en aquelles dates.
Comença l’entrevista dient que D. Toni és un home de cor i somriure molt gran.
Les dades més importants de l’entrevista són:
La pensió de cada seminarista és de 1.330 PTA trimestrals.
Hi ha 109 alumnes que paguen la pensió completa; 83 que paguen mitja pensió; i 62 que no
paguen res.
Si tots els alumnes pagassin hi hauria 1.011.820 PTA anuals d’ingressos. Però amb les
dades anteriors, s’arrossega un dèficit anual de 373.908 PTA.
S’alimenten cada dia a 8 superiors, 253 seminaristes, les monges, criats, jornalers de la
finca, etc. És a dir “vint-i-cinc dotzenes d’ous per una menjada”.
Les altres despeses, a més de les del menjar, provenen de la conservació de l’edifici,
inversions també per fer rendir al màxim la finca de Son Gibert.
La recaptació del dia del Seminari dels darrers anys ha estat: any 1955, 216.772 PTA; any
1956, 399.481; i l’any 1957, 376.532. (encara no es coneixia el resultat de l’any 1958).
El pressupost ideal per al funcionament del Seminari, seria d’un milió i mig. Aniria bé que la
col·lecta del dia del Seminari arribàs a cinc-centes mil pessetes.

ConfConfConfConfConferèncieserèncieserèncieserèncieserències

D. Ramon Compte i D. José Casares sobre satèl·lits artificials.
El P. Antoni Veny, el perfil sacerdotal del Papa Paulo IV
D. Miquel Ramis, mestre nacional de Petra, California i l’obra de Fr. Juníper Serra.

PPPPPantantantantantallaallaallaallaalla

S’han projectat al llarg del trimestre, una sèrie de pel·lículespel·lículespel·lículespel·lículespel·lícules: Jeromin, El Capitan Furia, El
tambor de Bruch, Cerca de la ciudad i La mies es mucha.

ComComComComCompepepepepeticions esporticions esporticions esporticions esporticions esportivtivtivtivtiveseseseses

A Balon-volea varen ser campions els humanistes (nosaltres ens trobàvem al 4t curs)
A Futbol, en el torneig triangular, humanistes, filòsofs i teòlegs, es produïren els següents
resultats:
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Filòsofs 3  Humanistes 5
Teòlegs 3  Filòsofs 2
Teòlegs 5  Humanistes 1

ExExExExExcurcurcurcurcursiósiósiósiósió

Set autocars sortiren del Seminari. Els alumnes del Seminari Major anaren a Cura, on
foren acollits pels Pares Franciscans, i els alumnes del Seminari Menor anaren a Santa
Magdalena d’Inca on foren acollits pels ermitans que aleshores encara residien a l’ermita.

PianoPianoPianoPianoPiano

Arriba un piano “Pleyel” al seminari, que perteneixia a la senyoreta Francesca Alcover de
Sóller, morta recentment. Els seus familiars fan l’obsequi. L’esdeveniment se celebra amb
una conferència de Mossèn Bartomeu Ballester, Beneficiat de la Seu, sobre el músic pollencí
Miquel Capllonch i  un concert de D. Francesc Capllonch, fill de D. Miquel.

FFFFFoooootttttogogogogogrrrrrafafafafafies qies qies qies qies que il·lusue il·lusue il·lusue il·lusue il·lustrtrtrtrtren el númeren el númeren el númeren el númeren el númerooooo

A la darrera pàgina hi ha tres fotos:
La primera són els nous preveres. Foren 9, dels quals ja n’hi ha quatre que ens han deixat:
Vicenç Orvay, Manel Baucà, Sebastià Capó i Joan Soler. Els altres són: Miquel Parets, Jaume
Serra, Jaume Pons, Antoni Mas i Joan Lliteras.
La segona foto, tiulada “Nous seminaristes”, són els que ja duen la beca blava. El curs d’en
Joan Bestard i els balarrasses d’aquell any, entre els quals hi ha els nostres companys
Tomeu Català i Paco Romero.
La tercera foto, titulada “Nous alumnes”, recull els alumnes que han començat en el curs
1957-58.

A la contraportada es recullen 4 fotografies que representen 4 estampes de la vida del
Seminari (sala d’estudi, una gran processó, festes, etc.)

Jaume Gual i Móra

any 1958 (segons consta a l´Album col·lectiu de fotos)
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Pecat dels orígens

Jo no sé si li passa a tothom o si som nosaltres els únics que necessitam i cercam explicacions creïbles d´allò
que sempre havíem donat per suposat, i que estava a la base de la nostra concepció antropològica. Necessitam
explicacions que ens convencin. Fa temps que ha passat el fideisme ingenu ( fe del carboner).

Una d’aquestes veritats bàsiques de l’ antropologia cristiana és la del pecat original.

Jo ara no pretenc fer teologia, sinó compartir amb vosaltres una explicació creïble, des d’una perspectiva
psicològica.

A mi em costa creure que Déu hagi pogut crear l’home tan tarat.

Tots coneixem l’explicació bíblica que utilitza el mite del pecat d’Adam i Eva: desobeïren i la vida se’ls va
canviar radicalment.

Evidentment és un mite per explicar les mancances de l’espècie humana. I tota la Revelació cristiana no
és altra cosa que l’oferiment incondicional de Déu, mitjançant Jesús, de redimir i salvar l’home d’aquestes
tares. ( Roger Haight, en el seu llibre “Jesús, símbol de Déu”, entén la salvació com poder per completar i
restaurar tot el que és negatiu, corrosiu i perjudicial per a l’existència humana. Tot el que du a la mort o
a l’extinció)

Jo últimament, llegint i pensant, he elaborat una explicació que em satisfà, i ara us l’exposaré.

Per començar necessit distingir entre dos conceptes claus: personalitat i essència.

A què  ens referim amb el concepte “personalitat”? A una estructura psíquica que les persones hem construït
al llarg de la nostra vida i que és la suma de totes les estratègies i argúcies que ens han ajudat a compensar
les mancances i desil·lusions que hem patit des del mateix naixement.

La naturalesa, també la humana, sempre es defensa i cerca la seva supervivència.

Ja deu fer més de 30 anys, vivint a Barcelona, vaig visitar un “otorrino” perquè havia perdut una mica
d’oïda. L’otorrino em digué que tenia un tap a les orelles i suggerí la conveniència de treure-me’l. Em
donà unes gotes que jo mateix em posava a les orelles per reblanir el tap. Al cap d’uns dies l’otorrino xuclà
el tap amb un aparell. Quan vaig sortir al carrer per tornar a casa, m’eixordava el renou dels cotxos, i em
deia: Com puc viure enmig d’ aquest renou?
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 Per Antoni Bennasar

Amb el cor

a la mà
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Però la natura és sàvia i sempre cerca solucions que atenuïn el patiment de la persona. El tap tenia una
funció clara: fer-me suportable la vida dins aquella ciutat.

Aquest exemple crec que es pot estendre a molts d’altres aspectes de la vida. D’una forma inconscient
esquivam tot el que ens sigui molest, però amb una conseqüència inevitable: una pèrdua de capacitat per
captar tota la realitat.

K. Horney diu que venim al món com una llavor d’una planta que du en ella mateixa les potencialitats del
propi desenvolupament. Però perquè això sigui possible ha de comptar amb certs elements del seu entorn,
com bona terra, aigua i sol.

La manca d’aquestes condicions és enormement perjudicial per a la persona i produeix dificultats de cara
al propi desenvolupament òptim.

Dependrà de la quantitat de trucs i estratègies que el subjecte haurà exercitat, la gravetat d’aquestes
dificultats, podent veure’s obligat d’optar per una conducta totalment reactiva i cuirassada (neurosi)

En aquests casos (més generals del que podem pensar) l’individu ja no és lliure d’aplicar els resultats del
seu aprenentatge, sinó que ha posat l’automàtic, acudint a respostes prefixades en èpoques molt remotes
i que impedeixen la consulta de la seva ment.

Aquesta persona és com un robot que únicament aplica les fórmules que aprengué de petit. Ha perdut la
percepció de la realitat actual. És un autòmat.

Anem ara a veure l’altre concepte i després faré aplicació al mite del pecat original.

Què és l’essència? Una realitat íntima que constantment lluita per manifestar-se. Els anglesos l’anomenen
el “self”. Els castellans “mismidad”.  Jo preferesc anomenar-lo essència humana.

És una realitat ofegada per repressions i prohibicions, però que en certs moments, obrint-se pas per les
encletxes de la cuirassa que ens envolta, sorgeix i ens fa sentir enormement feliços.

Totes les escoles psicològiques pretenen desenterrar aquesta realitat humana. I jo diria que les distintes
orientacions religioses també ho pretenen.

Per a Maslow, és passar d’un estil de vida on tot es fa per omplir un buit (motivació de deficiència) a una
vida on les accions són productes que flueixen de l’abundància.
Però, està aquesta societat condemnada a la locura?  Ja no té remei?  No hi ha formes que ens puguin fer
arribar, capa rera capa, al cor de la “ceba” (essència).  Sí que n’hi ha. Però, s’hi vol arribar?  No s’hi
arribarà prenent un fàrmac, i ja està.  Es tracta d’una “metanoia” comprometedora. Suposa acceptar el
que som i una per una assumir totes les nostres capes, després de reconèixer-les.

I això no és gens fàcil. És l’aventura més fascinant que una persona pot emprendre. Però  no està de
moda, perquè viure en una societat amb els valors trastocats comporta molts avantatges: comoditat,
plaer, evasió,etc. Qui està disposat a renunciar a tot això? Hom renuncia al que té quan perceb un guany
superior. És el cas del tresor trobat o la perla de la que parla l’Evangeli.

Tampoc vull dir que l’únic camí per arribar al fons de l’home sigui l’Evangeli.  Segur que s’hi pot arribar
per altres camins.  Però, cap de fàcil.
Nosaltres hem triat el camí de Jesús.

 Toni Bennasar
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«Vivències»

 Per Bartomeu Fons

Una nova experiència pastoralUna nova experiència pastoralUna nova experiència pastoralUna nova experiència pastoralUna nova experiència pastoral

Pens que ningú s’estranyarà si dic que, a l’edat de 68 anys, començar una realitat
pastoral nova suposa un esforç considerable; amb l’afegit de no saber com es trobava la
situació econòmica d’unes reformes realitzades al temple parroquial que, després de moltes
investigacions, s’ha pogut aclarir que el cost global de la reforma fou de 2.012.000 •
amb un deute pendent de 600.000 • i un altre a Sant Salvador de 750.000  •..

Vull comptar, però, una experiència viscuda al recer de la venerada Imatge de la
Mare de Déu de Sant Salvador on he pogut descobrir i, sintonitzar amb ells, els batecs de
molts de cors felanitxers i de les seves rodalies. Això succeïa en motiu de la celebració del del del del del
75è Aniversari de la Coronació de la mateixa imatge.75è Aniversari de la Coronació de la mateixa imatge.75è Aniversari de la Coronació de la mateixa imatge.75è Aniversari de la Coronació de la mateixa imatge.75è Aniversari de la Coronació de la mateixa imatge.

Dia 23 de maig, després d’una prèvia preparació quaresmal, la imatge portada per
una colla d’ermitans, custodis del Santuari durant 130 anys, baixà a Felanitx en cotxe
descapotat i precedida d’un pilot de ciclistes, encapçalats per en Guillem Timoner. Des
de l’entrada del poble , on fou rebuda, un riu de persones l’escortaren enmig d’un
clima de
sincera joia i
emoció
indissimulada
fins arribar a
la plaça de
l’església. Els
sentiments,
barrejats amb
llàgrimes,
també
saltaren en el
meu interior i
exterior,
especialment
quan vaig
agafar de
mans del germà ermità la tan estimada imatge.
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L’escalera i el replà de l’església, adornats amb rams i garlandes vegetals, assolí l’aspecte
de les grans ocasions. Dins el temple parroquial, ple de gom en gom, vaig presidir l’Eucaristia
concelebrada i crec que molt viscuda, recordant unes advocacions que, juntament amb
Bartomeu Bennàssar,  haviem preparat ja en la darrera Quaresma:
1) Maria , Mare de DéuMaria , Mare de DéuMaria , Mare de DéuMaria , Mare de DéuMaria , Mare de Déu
2) Maria, Mare de JesúsMaria, Mare de JesúsMaria, Mare de JesúsMaria, Mare de JesúsMaria, Mare de Jesús
3) Maria, Mare meva Maria, Mare meva Maria, Mare meva Maria, Mare meva Maria, Mare meva
4) Maria, Mare nostraMaria, Mare nostraMaria, Mare nostraMaria, Mare nostraMaria, Mare nostra
5) Maria, Mare de tots.Maria, Mare de tots.Maria, Mare de tots.Maria, Mare de tots.Maria, Mare de tots.

El diumenge dematí, 24 de maig, Cas Concos, S´Horta i Portocolom dedicaren
una acollida afectuosíssima a la imatge de la Mare de Déu i gairebé tots els feligresos
sortiren a la plaça a rendir veneració, davant les respectives parròquies, a la que tenen per
mare i protectora.

La commemoració jubilar culminà el mateix diumenge horabaixa. El temple de Sant
Miquel de Felanitx altra cop s’omplí a vessar de feels on, després d’unes pràctiques marianes,
començà una Eucaristia solemne presidida pel Bisbe. Finalitzada la missa, els feels, en
llarga desfilada, veneraren la Mare de Déu; no era gens difícil descobrir la profunda devoció
amb que ho feien; no tan senzill era saber  què hi havia darrera cada besada; segur, però,
que en sortien moltes pregàries enfervo-rides, tant que qualcú no felanitxer, veient-ho,
no havia pogut contenir les llàgrimes.

Acabada la desfilada, tothom esperava situat al replà, escalera i plaça per acomiadar
la imatge amb moltes mamballetes i des d’on fou retornada al seu Santuari.

Vos puc assegurar que una experiència com aquesta, amb tots els emperons i
interrogants que vulgueu, deixa en el cor unes vivències positives que no s’esborren
fàcilment.

Bartomeu Fons Pascual
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VIATGE A SUÏSSA

Per  Miquel Amengual

    Dia 23 de Juliol vaig viatjar a Suïssa amb companyia de la meva esposa Margalida i la nostra
filla Micaela. Aterrarem  a l’aeroport de Zuric  on ens esperaven Shela, una peruana amiga de la
meva esposa, i el seu marit Doménico, un arquitecte suïs retirat. Ja ens coneixíem: Ells fugint del
fred alpí passaren  tres mesos de l’hivern  a la nostre casa d‘Inca. Congeniarem molt bé, ara
nosaltres, fugint de l‘intensa calor del Juliol mallorquí hem viatjat a aquest país Alpí de 41.280
Km2 on la temperatura mitjana de l’estiu es de 20 graus. Avui aprofit aquest dia de pluja per
connectar amb vosaltres i comunicar-vos experiències agradables.

    Zuric està al nord del país. Viatjarem 3hores i mitja en cotxe per arribar a Lugano que està al
sud, frontera amb Itàlia.. Bona autopista, a certes hores millor no passar-hi, doncs és el pas més
important  per anar del nord de l’Europa  occidental cap al  sud,  on molts viatgen per estiuejar a
las platges d’Itàlia. Era el vespre i varem tenir sort de no trobar retenció de cotxes quant passàrem
per el túnel de Sangottardo que té 17 Km. i un sol carril. Passàrem la gran barrera alpina. La 
muntanya Monte Rosa, és la més alta de Suïssa. Té 4.634 m., uns 200 m. menys que el Mont
Blanc, la muntanya més alta d’Europa.. Arribarem a les 24 hores a Odongo i el matí ens despertàrem
amb el renou tranquil·litzador d’unes fonts a uns 15 m. de la casa.

     Odongo es un poblet pintoresc de Ticino,  molt prop del llac Lugano,  i a uns 6oom. d’altura. El
primer dia pujarem part en cotxe i part a peu a unes muntanyes d’on es podia contemplar gran
part del llac Lugano.         És d’admirar la gran quantitat de llacs i la riquesa d’aigua.  Les
muntanyes brollen per tot arreu;  els plans vesteixen d’un verd clar i els turons d’un verd més
intens i variable segons la varietat  de castanyers, avellanes, nogués, pins alpins  i alzines.

     Dia 28 de Juliol visitarem Bellinzone on edificaren en el segle XVI tres castells protegits
actualment per la Unesco: Carbaro, Castellgrande i Castellbello. Al peu dels castells està la
planura més important de Ticino, plantat d’arbres fruitals i sobre tot de blat de moro.  A continuació,
i com a prolongació de Bellinzone, està el  Lagomajore.
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     Al dia següent, i a tres quarts  d´Odongo,  recorreguérem part del llac Lagomajore.  Suissos,
alemanys, francesos, italians, suecs i de gran part d´Europa tenen les seves residencies al costat
del llac on passen les seves vacances.  Els parcs envoltant del llac són acollidors,  pulcres, flors
i arborat frondós.  Els comerços turístics no tenen res que envejar els de Mallorca excepte en el
preu. Pens  que l’autentica llibertat i progrés requereixen un ordre  del que el país suís n‘es un
exemple.

    La setmana pròxima projactam anar a Ginebra, a Lausana, capital judicial, i a Berna , capital
de govern.

    Fins ara es compleix el meu objectiu principal : Que tota la família gaudim junts de la bellesa
natural, de l’amistat, de l’art i de l’alegria que ens acosta a Déu.

    Suïssa es molt més complexa del que  podem experimentar en unes simples vacances.  Just
a Lugano, d’uns 60.000 h. hi ha 127 bancs. El govern es de estructura democràtica federada dels
26 cantons sobirans.     El poder repartit des de les instàncies: Federal, Cantonal i Municipal.

    L’assemblea federal  està constituïda per dues càmeres:
             1- Consell nacional. 200 diputats. Segons població cantonal.
             2-   Consell dels cantons 46 membres.

    Composen el govern 7 membres elegits per l’assemblea federal,  i aquests 7 membres elegeixen
un president cada any.

    Sabut és que els idiomes oficials son: L’alemany, el francès, l’italià i el romancio.  En
l’administració, a l’escola i als mitjans de comunicació usen la llengua de la respectiva zona
lingüística.

    La neutralitat política es una altra característica de l’Estat suïs.
    La convivència entre catòlics i protestants es del tot natural.  Part damunt de tot preval el
respecte, almenys en les poques famílies que he conegut.

    S’ha fet ja dia 14 d´Agost,  estam a punt de fer les maletes per retornar a casa. Llacs, verdor,
muntanyes, glaceres, cascades, boscos, rius, tunels, ordre,  progrés...  i amistat fan de Suïssa un
país inoblidable per a nosaltres.

      Aquests dies, passant pel Montblanc i per les muntanyes més altes de Suïssa, he recordat el
que ens escrivia Ciceró: «Qui est tam vecors qui cum suspenserit in coelum non sentiat Deum
esse: Pulchritudo mundi; ordo rerum coelestium...»  La lenta i continua desaparició de les glaceres
suisses, independentment de la seva bellesa i de la problemàtica originada per l’escalfament de
la terra, em du a pensar en la caducitat de totes les coses que són «un pellizco de sí entre no y
no». Em fa falta un ser Necessari, Intel·ligent i Provident.  Em quedo amb la simplicitat de D.
Bartomeu Q. que d’un “plumazo” es carregava a tots els ateus, agnòstics i defensors de la casualitat
de la creació.  Deia «Si existe algo, existe Dios».  Els científics ens poden explicar l’existència de
les causes segones, que tenen les seves lleis pròpies;  però sempre amb la humilitat suficient de
no haver arribat a la Primera causa i origen de tot.

     Acabaré amb una altra reflexió personal.
     Aquests dies, quan en Doménico ens deia:  «Demà anirem a l’altra vorera del llac»,  ja sabia
per endavant que a l´atra vorera trobaríem aigua dolça abundant i bellesa suficient per entretenir-
nos gaudint. Es pot viure ancorat a la terra.  Els qui hem conegut la vorera de la fe necessitam
beure de la font d’aigua viva que es Jesús.  No ens basta la reflexió en un ser Necessari.  Necesitam
navegar, com ens deia una estampa que ens donà D. Emili, «Con el práctico a bordo.»

    Una abraçada a tots
Miquel Amengual i Saurina
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CCCCCrrrrrooooonnnnniiiiicccccóóóóó

REUNIÓ DE CONDEIXEBLES A
CAN TONI BENNÀSSAR I NA  JOANA LLABRÉS

BINIALMARA, Sencelles, dia 18 de juny de 2009

per Jaume Gual

Com estava previst, en el 42è aniversari de l’ordenació sacerdotal de quasi bé tots els
condeixebles (excepció dels estudiants a Comilles), ens arreplegàrem a la casa pairal
dels amics en Toni i na Joana.
Així com anàvem arribant feim tertúlia fora de la casa. Després passàrem a la gran sala
menjador on ens havien preparat una taula tota ella atapeïda de viandes exquisides, que,
com diuen les rondalles, “farien rompre es dijuni a un sant”. Tots procuràrem no fer
s’empegueït i omplir es gavatx fins que tenguérem gana.
Fórem 16 els assistents. Només no pogueren assistir-hi, a més dels companys que es
trobaven fora, en Sebastià Salom, en Joan Sunyer i en Toni Mateu, en Tomeu Moll, que
hagué de complir amb les obligacions a les festes del Sagrat Cor als Hostalets, i en
Tomeu Tauler, que també hagué d’atendre les obligacions catequètiques a la seva parròquia
de Sant Josep Obrer.
Ens alegràrem tots de tenir entre nosaltres en Joan Antoni Pol i en Guillem Ramon, ja que
la majoria feia temps que no els havíem vist.
Tenguérem un record per als tres companys que ja ens han deixat, en Miquel Nigorra, en
Pep Toni Fuster i en Gabriel Rossiñol.
També tenguérem un record per en Mateu Buades.
Així completàrem el llistat dels Modèlics i Modelicons.
El tema estel·lar fou la problemàtica sorgida, darrerament, al poble de Sant Joan, com a
conseqüència dels enfrontaments entre en Pep Estelrich i el capellà castrense que va
passar a residir al poble. Sobre el cas va haver-hi, com a les curses de bous, divisió
d’opinions. Sorgiren interpretacions des de diferents caires i postures, foren moltes les
intervencions. En Rafel Umbert i en Joan Darder donaren la seva opinió: oficial de la
jerarquia, el primer i la interpretació canònica, el segon. Així i tot fórem molts els que ens
decantàvem i érem favorables a les actuacions de Pep Estelrich. Amb el que convinguérem
tots fou en què la problemàtica tenia un rerefons polític creat dins del poble.
Els lletraferits, en Jaume Sancho i en Joan Parets, ens presentaren la seva darrera
publicació, el treball de certamen “El folklore mallorquí sobre Sant Pau”, fins ara inèdit,
però que s’ha publicat a Comunicació.
Poguérem visualitzar unes fotografies d’en Joan Sunyer que ha remès des de Cuba.
En Joan Bauçà ens informà de la presentació que havia de fer d’un llibre, escrit per Mateu
Cladera, que recull els escrits publicats al diari Ultima Hora.
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En Tomeu Català, ens informà d’una conferència que havia de fer a Palma el jutge de
l’Audiència Nacional, Baltasar Garzon.
En Biel Rosselló ens presentà el que té pensat com a part de la portada del proper número
de la nostra revista, un record del 1r curs del nostre ingrés al Seminari. El dia 14 d’octubre
es compliran els 55 anys.
En Jaume Sancho demanà voluntaris per recollir informació sobre aspectes civicosocials
i religiosos de la nostra societat, bé de les nostres illes o d’Espanya, per fer uns enviaments,
per correu electrònic, als nostres companys de Burundi, Cuba i Perú. En Joan Bauçà i en
Jaume Gual es comprometeren a fer aquesta tasca.
Acordàrem tenir una reunió a Can Rafel Umbert, a Son Carrió, quan siguin a Mallorca en
Sebastià Salom i en Toni Mateu.
A més també acordàrem tenir la reunió del dia 28 del proper mes de  desembre a
Puigpunyent, a Can Tomeu Català.
En Miquel Bestard va oferir la seva residència camperola de Binissalem. Acordàrem trobar-
nos allà a la reunió del mes de juny de 2010.
Després d’agrair l’acollida dels amfitrions així com el suculent i abundós àpat ofert, ens
acomiadàrem fins al proper 28 de desembre, que ens veurem, si Déu ho vol, a Puigpunyent.

Jaume Gual

(La fotografia d´aquesta reunió la trobareu a la pàg. 33)

REUNIÓ DE CONDEIXEBLES

Son Carrió, 21 d’agost.

per  S. Salom

Amb motiu de la presència de dos dels nostres tres actuals missioners, celebràrem
els condeixebles una reunió extraordinària dia 21 d’agost a Son Carrió, a c’an Rafel Umbert.

Els assistents, per ordre de compareixença en el plató, fórem els següents: En primer
lloc, evidentment, en Rafel Umbert, l’amfitrió, acompanyat del matrimoni equatorià (Marcos i
Patrícia) que ja tenien la taula parada a la glorieta del seu jardí; el segon en arribar fou en
Sebastià Salom; després, abans d’entrar en escena, ja se sentia de lluny la veu d’en Joan
Parets, que venia amb en Jaume Gual i en Miquel Amengual; arribaren tot seguit en
Tomeu Tauler i també, compartint cotxada, en Jaume Sancho, en Joan Bauzà i en Toni
Mateu; un rere l’altre comparegueren després en Toni Perelló i en Toni Bennàssar; i
finalment, quan ja havíem començat a sopar, arribà des del Migjorn la darrera remesa
amb en Tomeu Fons, en Pere Orpí i en Biel Rosselló.

Els absents, alguns excusats per necessitat, com en Joan Sunyer, que no vendrà de
Cuba fins a mitjan octubre; i els altres, per diversos motius, com en Mateu Buades, en
Joan Darder, en Tomeu Moll, en Joan A. Pol, en Miquel Bestard i en Tomeu Català.

Com era de suposar, el tema d’entrada venia capitalitzat p’en Joan Parets, que duia
entre mans completar o corregir la relació exhaustiva dels treballs de certamen que vàrem
fer durant els anys de Seminari, per esmenar la plana a un llibre o article publicat p’en
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Pere Fiol. Heu de creure que en Parets sabia, més i tot que els mateixos autors, quins
treballs de certamen havia fet cada un dels condeixebles.

El sopar, que en Rafel Umbert va assegurar que volia que fos senzill, però el va
encarregar a l’antic cuiner d’en Jordi d’Es Racó, va resultar un self service amb coca de
verdura i de trampó, amb panades, amb llengo amb tàperes, amb cassola de pilotes, amb
frit mallorquí, i després síndria i meló, ensaïmada, coca dolça i gelat... i que em perdonin
els altres ingredients que ara estic oblidant.
I això que havien acordat amb en J. Sancho que menjaríem pamboli o trempó i prou...

Ja a mitjan sopar, qualcú va haver de demanar a en Joan Parets que deixàs parlar
en Toni Mateu i en Sebastià Salom, que tal vegada ens volien transmetre algunes
pinzellades de les seves respectives experiències de Perú i Burundi. I així fou: començà
en Toni Mateu posant l’accent en la religiositat popular del poble peruà, en la mescla feta
entre les seves tradicions religioses ancestrals i la fe cristiana, i es feia la pregunta de si
tal volta no seria millor que es deixi que el poble peruà faci el seu propi camí de vida
cristiana sense l’ajuda o la interferència dels «padrecitos españoles», ara que ja comencen
a tenir un nombre suficient de capellans natius. Hi va haver diverses intervencions, per a
corroborar o matisar l’opinió d’en Toni Mateu, també en el sentit de veure l’experiència
missionera, no tant com una ajuda feta als països del Tercer Món, sinó també com un
enriquiment personal dels mateixos missioners i per les repercussions posteriors que
aquesta experiència dels missioners ha servit per a obrir horitzons nous a les seves
esglésies de procedència. També la intervenció d’en Sebastià Salom ajudà a sospesar el
valor de l’ajuda missionera, no tant com una necessitat, com ho va ser abans quan no hi
havia capellans indígenes suficients, sinó com un signe de col·laboració i de comunió
eclesial i per contrarestar maneres de fer pastoral i de servir el poble.

El debat s’anava fent interessant, però el temps continuava fent la seva via, i es va
haver d’interrompre. En Jaume Sancho va recordar la data i el lloc de la pròxima trobada,
i en aquest moment en Toni Bennàssar va treure una llibreta i va demanar als qui s’havien
compromès com tenien els seus escrits per al pròxim número de la revista  i en Biel
Rosselló, convertit en reporter gràfic, feia fotos a dreta i esquerra, de primers plans i de
conjunt. Se veu que el nou equip de redacció de Modèlics i... s’ha pres en sèrio la seva
tasca.

Finalment en Sebastià Salom va entregar a cada un dels assistents un DVD fet seu
sobre el Burundi (les còpies eren fetes p’en Jaume Sancho).

SeSeSeSeSebastià Salombastià Salombastià Salombastià Salombastià Salom

(La fotografia d´aquesta reunió la trobareu a la pàg. 34)

«fins al proper 28 de desembre, que ens veurem,

si Déu ho vol, a Puigpunyent.»
Així quedà acordat, per unanimitat, en la reunió a Sencelles.

RRRRRecorecorecorecorecordau-hodau-hodau-hodau-hodau-ho



Sencelles
 18-06-09

Sopar a ca´n Toni Bennassar
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Sopar a Son Carrió (ca´n Rafel Umbert) 21-09-09
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Col·laboracions

SEMBLANÇA DE LLORENÇ RIBER

Per Damià Pons

Llorenç Riber i Campins, nascut a Campanet l’any 1881, va
ser el fill major d’un matrimoni que va tenir nou fills.
Després dels anys d’infantesa transcorreguts al seu poble,
anà a cursar estudis al Santuari de Lluc. Més endavant, l’any
1895, va ingressar al Seminari de Palma. Aquesta decisió
va ser la més determinant de tota la seva vida. Primer,

perquè pocs anys després, l’any 1905, se’n derivaria la seva ordenació sacerdotal.
Segon, perquè el Seminari va ser per a ell una eficient institució de formació: el
va capacitar per ser escriptor en llengua catalana i traductor de la literatura
llatina, a més de proveir-lo d’un bagatge d’idees i de sabers que, almenys durant
una trentena llarga d’anys, li varen permetre modelar-se una sòlida personalitat
intel·lectual i disposar dels coneixements i dels recursos expressius necessaris
per dedicar-se a l’exercici professional de la cultura. Sense fer-se sacerdot, Riber
difícilment hauria pogut incorporar-se de ple a <<la ciutat dels llibres>>.

El mestratge directe d’Antoni M. Alcover –el tingué de professor i fou
col·laborador seu en la fase inicial de l’obra del Diccionari- i la relació freqüent
i amical amb M. Costa Llobera possiblement foren els dos fets més determinants
en la seva formació cultural i ideològica de joventut.

L’activitat literària de l’escriptor ben aviat va començar a ser premiada i
reconeguda, tant a Mallorca com a Catalunya. La culminació va ser quan el
1910, abans dels trenta anys, fou proclamat Mestre en Gai Saber, la màxima
distinció que podia aconseguir aleshores un poeta en llengua catalana.

En paral·lel als èxits com a escriptor, Riber va anar guanyant
reconeixement professional -l’any 1905 fou nomenat Catedràtic del Seminari
de Palma- i protagonisme i prestigi dins el món cultural mallorquí i català. El
1904 va col·laborar a les publicacions Montserrat i Catalunya, plataformes
inspirades en les idees del bisbe Torras i Bages i impulsades pels joves escriptors
que més endavant constituirien el grup noucentista.  Juntament amb Miquel
Ferrà, fou l’impulsor de la revista Migjorn (1906-1907), una publicació
mallorquina plenament coincident amb els postulats estètics i ideològics del
Noucentisme: classicisme, tradicionalisme, mediterranisme; catolicisme i
catalanisme. Riber aportà a la revista un bon nombre de poemes i diverses
ressenyes crítiques. El 1906 va presentar una comunicació al Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana: Missió dels escriptors en quant al manteniment
de la puresa i unitat del català. El 1908 va pronunciar, a la Seu de Palma, el sermó
inclòs en la cerimònia religiosa commemorativa del setè centenari del naixement
de Jaume I. El 1909 va fer un parlament en la Festa de la Poesia celebrada en el
vaixell <<Miramar>> ancorat en el port de València. També va ser el 1909 quan
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participà en un cicle de conferències sobre regionalisme que s’impartí en el
Centre Català de Palma.

Com a culminació de la seva primera etapa d’escriptor, Riber va publicar
en prosa la versió d’una llegenda monàstica medieval (Lliris del camp, 1909), i el
volum de versos A sol ixent (Aplec de poesies jovenils) (1912). En el primer cas, es
va fer mereixedor dels elogis de Frederic Mistral, Joan Maragall i Miquel Costa
i Llobera. En el segon, un pròleg signat per Joan Alcover l’avalava
incondicionalment, fins al punt que hi arribava a afirmar que el naixement de
Riber com a poeta mereixia ser anunciat amb vint-i-una canonades. Dos anys
abans, Costa i Llobera li havia dedicat, en ocasió del nomenament com a Mestre
en Gai Saber, un poema d’amistat i de reconeixement, amb tres versos que
incloïen l’afirmació següent: <<D’ençà que jo t’he conegut, / a dins Mallorca
t’he cregut / ungit per rei de poesia...>>. Els dos grans cappares mallorquins
de la poesia catalana es mostraren generosos i entusiastes davant l’aparició
literària de Riber.

A sol ixent presenta una sèrie de trets dominants, alguns d’ells en certa
manera contradictoris. D’una banda, els inspirats en el cançoner tradicional:
senzillesa, lleugeresa rítmica, versos heptasil·làbics, to popular; de l’altra, les
composicions de pretensions solemnes, d’estil més complex, hereues de la lírica
de Virgili i de Costa i Llobera, amb la utilització de versos d’art major –el
decasíl·lab o l’alexandrí- o d’altres que procedien de la tradició catalana clàssica,
els estramps. Des de la perspectiva temàtica, hi trobam cristianisme i tradició,
paisatges arcàdics i rememoracions històriques.

L’any 1913 va representar un canvi de rumb transcendental en la vida
personal i literària de Riber. Decidí establir-se a Barcelona i dedicar-se
professionalment a la cultura. La seva activitat com a sacerdot quedà reduïda a
fer de capellà d’una família aristocràtica. Entre el 1913 i el 1936 Riber va viure a
la capital catalana, amb sessions diàries de treball a les sales de la biblioteca de
l’Ateneu Barcelonès, amb períodes de vacacions –estiu, Nadal i Pasqua- al poble
nadiu, i dedicat intensament a dos tipus de treballs: les traduccions i les
col·laboracions periodístiques. Josep Pla a un dels seus Retrats de passaport, datat
el 1922, va fer referència al Riber d’aquells anys: <<Havent dinat, una de les
primeres persones que arriba a la biblioteca de l’Ateneu és mossèn Llorenç Riber.
No arriba pas directament del carrer. Abans d’entrar a la biblioteca ha passat
per la perruqueria. Apareix admirablement afaitat, delicadament pentinat,
correctíssimament vestit. El pas de la  navalla a contrapèl ha donat a la pell
morena de la seva cara un to lleugerament morat-blavís. Aquest color blauet
accentua la pal·lidesa del seu front admirablement dibuixat i la mòrbida dolçor
de la seva mirada dominada i reflexiva. Amb el manteu una mica voleiant, de
plec elegantíssim, es dirigeix a la taula individual que ocupa cada dia i amb la
suavíssima fonètica mallorquina del seu català perfecte demana a en Costa una
tassa de cafè i al bibliotecari els llibres que necessita>>.

 A Barcelona, va ser en la pràctica del periodisme i en la col·laboració
amb les plataformes culturals noucentistes on va tenir l’oportunitat de satisfer
la seva voluntat de professionalització: primer, amb els encàrrecs del Foment
de Pietat Catalana, interessada a publicar en la nostra llengua els autors
religiosos europeus; més endavant, amb les versions catalanes dels clàssics
llatins, editades per la Fundació Bernat Metge. Riber va traduir l’Eneida, les
Geòrgiques i Les Bucòliques de Virgili; i també obres de Sal·lusti, de Tàcit, d’Horaci
i de Ciceró. Corresponen a aquesta època els llibres Vida i actes del reverend Mestre
i Benaurat Màrtir Ramon Llull (1916), Els sants de Catalunya (5 volums, 1919-1922),
Per l’altar i per la llar (1928), un aplec d’articles i parlaments, i Any cristià (2
volums, 1929-1930). A més de desenvolupar la tasca de traductor, el Riber
instal·lat a Barcelona va col·laborar amb regularitat a la premsa: als diaris La
Veu de Catalunya, Diario de Barcelona, La Publicitat  i El Matí. Possiblement va
arribar a publicar, al llarg de la vida, en català i en castellà, un parell o més de
milers d’articles.

El 1917 va treure el segon llibre de poesies: Les Corones. És una mena de
santoral en vers. Els personatges que són objecte de recreació són femenins,
amb l’única excepció de tres. O bé fan referència a alguna mare de Déu o a
santes diverses. El tractament de la temàtica religiosa correspon a la dels
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devocionaris -amb un punt, això sí-, de sensualitat barroca, i en cap cas pretén
ser l’expressió d’unes vivències arrelades en experiències de fe de caràcter íntim
i personal.

I el 1920 va publicar Els camins del paradís perdut, dues narracions
llegendàries curulles de fantasia escrites amb una prosa de regust
medievalitzant.

L’any 1925 Riber va iniciar, amb el pseudònim Roque Guinart,  les
col·laboracions periodístiques a El Sol, un diari madrileny d’orientació liberal
que mantenia una actitud crítica envers la dictadura militar que Primo de Rivera
havia implantat l’any 1923. Fins al 1929, hi publicà un gran nombre de cròniques
en les quals sobretot parlava de temes culturals relacionats amb la història i la
literatura de Catalunya i de Mallorca.

El 1927, quan la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola va decidir
incorporar la figura dels <<académicos regionales>>, Llorenç Riber en fou elegit
membre en representació de les Balears. El 1930 va pronunciar el seu discurs
d’ingrés sobre Marian Aguiló. El 1928, el poble de Campanet el va declarar fill
il·lustre, li va dedicar un carrer i va col·locar el seu retrat a la sala de plens de la
casa consistorial. Va ser en aquesta ocasió quan el poeta Guillem Colom va
publicar l’estudi Llorenç Riber i Campins (Notes per a una biografia).

L’any 1931, l’Associació per la Cultura de Mallorca va editar en un sol
volum, sota el títol Poesies, tot el seu corpus poètic: els reculls A sol ixent, Les
corones i A sol alt. Els temes més habituals d’aquest darrer títol són les visions
descriptives de la naturalesa, la religiositat cristiana i la recreació de la figura
de personatges històrics. L’any 1935 va aparèixer la primera edició de La
minyonia d’un infant orat, que va tenir una rebuda molt favorable.  Es tracta de
les memòries dels primers disset anys de la vida de l’autor, sobretot fins als
catorze, des del naixement i la seva vida d’infant lliure entre els carrers i els
camps campaneters, fins a l’entrada a la ciutat dels llibres, quan va llegir, als
desset anys, estant intern al Seminari, els Psalms de David, les Converses
Tusculanes de Ciceró i el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. El relat es va bastint
mitjançant l’encadenament d’episodis biogràfics, de semblances de personatges
directament coneguts per l’autor, i de narracions de fets d’altri que varen alterar
profundament l’emotivitat tendra del Riber infant. La minyonia ofereix una visió
quasi absolutament idealitzada de la realitat: la infància és el paradís i el món
natural un espectacle grandiós i permanent de bellesa, llibertat i felicitat.

Després del període de la guerra civil, que va viure entre Campanet i
Palma, Riber va introduir un altre canvi de rumb en la seva vida: va establir, a
les darreries de l’any 1939, la residència a Madrid. A més de fer les funcions
que li corresponien com a acadèmic, va exercir d’inspector d’ensenyament mitjà.
I a la vegada va anar publicant, ara exclusivament en castellà per imposició
dictatorial, una gran quantitat d’articles a diferents diaris (España, de Tànger,
La Almudaina, Noticiero de España, Diario de Barcelona, Ya, Arriba...) i revistes
(Misión, Destino, Escorial...). Així mateix, va començar a traduir els clàssics llatins
o del Renaixement al castellà: Horaci, Virgili, Séneca, Sant Agustí, Joan Lluís
Vives i Erasme de Rotterdam. També va publicar algunes biografies: Un celtíbero
en Roma. Marco Valerio Marcial (1941),  Sibilia de Fortiá (1944), Raimundo Lulio
(1949) i, pòstumament, Pedro Mártir de Anglería  (1964). Una altra activitat que
va realitzar amb freqüència i amb un èxit considerable va ser la de conferenciant:
en va impartir, entre altres, als Ateneus de Madrid i de Barcelona, i a Palma,  al
Cercle Mallorquí i al Cine Born. De tot plegat se’n desprèn una doble evidència:
la primera, Riber al llarg de la dècada de 1940 i dels inicis de la dels cinquanta
va poder exercir plenament de professional de la cultura, assolint uns nivells
ben notables de prestigi, d’èxit i de compensació econòmica; la segona, el nostre
escriptor es va integrar del tot, i amb comoditat, dins el sistema cultural creat i
promogut pel règim franquista. Amb els seus escrits, curulls de referències
religioses i historicistes que concordaven amb els postulats del nacional-
catolicisme, va contribuir a crear la il·lusió òptica que impulsava la dictadura
aleshores vigent: Espanya  com a hereua principal de l’imperi romà i, a la vegada,
com a depositària d’una concepció de la religió catòlica que incloïa l’esperit de
croada.
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Homenatge organitzat l´any 1935, en ocasió de la publicació de La minyonia d´un infant orat

Tanmateix, aquell Riber tan profundament i activament integrat en el
sistema cultural de l’Espanya oficial no va trencar de manera absoluta els vincles
amb la cultura catalana, que aleshores maldava per garantir la seva continuïtat
de mínims en una situació d’exili interior. Així, els seus articles periodístics
amb freqüència incloïen referències històriques o literàries que remetien al món
literari català; va dedicar assaigs prou extensos a Miquel Costa i Llobera i a
Joan Alcover; va traduir al castellà el Blanquerna de Ramon Llull i va acabar
d’enllestir la versió catalana dels Discursos de Ciceró; va reprendre alguns dels
seus contactes barcelonins; va participar en les tertúlies semiclandestines que
els escriptors illencs començaren a celebrar cap a la meitat dels quaranta; va fer
gestions per tal d’aconseguir que la censura franquista permetés la publicació
en català de determinats llibres; va assistir a l’acte que anualment se celebrava
a Formentor en homenatge a Costa i Llobera; va fer lectures en privat i amb
complaença de La minyonia totes les vegades que en va tenir l’oportunitat... I la
cultura catalana també va tenir-lo en compte a ell a l’hora d’iniciar la seva
dificultosa represa, cap a les acaballes de la dècada de 1940. Així, l’editorial
Selecta l’any 1948 va publicar-li les Poesies completes i, tot seguit, el primer volum
de les Obres completes (1949). El segon va aparèixer pòstumament, l’any 1962,
amb un pròleg de Miquel Batllori.

La vida de Llorenç Riber va ser un viatge que va durar setanta-set anys:
un viatge  a través del qual un infant orat va convertir-se en un habitant il·lustre
de la ciutat dels llibres. I de la seva estada a aquesta ciutat de paraules escrites
i de fulls de paper enquadernats se’n derivaren uns fruits que encara que passin
els anys i els segles perduraran saborosos i plens de frescor. Riber va escriure
un llibre immortal: La minyonia d’un infant orat, un dels gran clàssics de la
literatura catalana i mereixedor d’ocupar un lloc d’honor dins la literatura
universal. També va deixar-nos uns poemes que entonen el seu cant sense que
el pas del temps els enfosqueixi la veu. I unes traduccions dels clàssics llatins
que en alguns casos poden ser considerades admirables de manera indiscutible.
I finalment uns quants milers d’articles, d’entre els quals n’hi ha almenys una
part que tenen un notable interès pel seu estil, el seu llenguatge i el seu contingut.

Damià Pons
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Per acabar...

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cavil·lades d’un desenfeinat

TTTTTiririririra, tira, tira, tira, tira, tira ...a ...a ...a ...a ...

Dedicat especialment a Bartomeu Tauler,
que m’ha fet retornar al bon humor...

i als meus paisans que estim i enyor.

J. Sancho

Me diu en Tomeu Tauler que torna ser hora d’agafar de bell nou aquell tarannà
que tenia abans aquesta secció PER ACABAR i tornar-li donar un caire més lúdic o
humorístic  - és a dir, “cum mica salis” amb paraules seves -   perquè darrerament la
meva ploma se  n’anava una mica massa cap a ponent...  i se veu que això no és bo per
a la salut del personal.
El que es pot dir rient que no es digui plorant.  Tota la raó té ell.1

Així que, tranquils !,  no us parlaré ni de política ni de polítics,  perquè això fa
plorera,  ni us parlaré tampoc ni de bisbes ni de cardenals,  que això fa més plorera
encara.  Us parlaré de la bona gent del meu poble, que tenen més pellerofa que una
ametla d’ullastre  i que saben que la vida és llarga   i que tampoc hi ha per córrer...  No
és que siguin malfeiners,  com pot donar a entendre la dita dels ases d’Artà -“que en

veure el bast ja suen”-,  però sí que solen fer us de la saviesa popular  que els assabenta
que “mentres esperin...  no hi ha que frissar!”.

1  I  aprofit, de pas, per recomanar-li  que ell sí  que s’ho ha de prendre tot més tira tira...
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Si anau a Artà en cotxe, veureu que a l’entrada del poble, i ben enmig de la
carretera,  hi han clavat una sínia  perquè,  abans d’entrar a la vila,  hi doneu unes
quantes voltes fins acabar la frissera,   perquè a partir d’aleshores trobareu arreu i
seguit seguit  grupets de gent empatant la xerrada enmig de qualsevol carrer  que tu,
amb seny de bístia vella,  hauràs d’anar esquivant  sense esperar en cap moment que
la gent apressi gens les seves qüestions per tal de donar-te pas:  “Si aquest frissa,  que
vagi a voltar per Capdepera!”

A Artà fa estona que tenen resolta la prioritat del “peatonatge” :  qui va a peu  té
tot el carrer per a ell,  no sols per a transitar   - que això està      a l’abast de qualsevol
poble o ciutat -   sinó per a convertir qualsevol carrer en “àgora” grega.   A cap
conductor de cotxe se li ocorre piular o tocar el clàxon  - el se mirarien com si dugués
un malalt moridor -;  s’està quiet, esperant que la gent hagi acabat les feines i reprenguin
cadascú per son vent;  això si no es dóna que, mentre el cotxe estava esperant,  s’hagi
creuat amb un altre cotxe  i aleshores un altre diàleg es reprengui  de finestra a finestra,
de cotxe a cotxe,   amb la mateixa pressa que tenien els d’abans...   Tira, tira,   que
sempre arribarem abans de dinar  i fins a les dotze és avui !
No crec que l’“estrés” sigui una malaltia inventada al meu poble.

Record que de petit  - per part de mare som net de pagesos - em meravellava
una cosa que no vaig arribar a comprendre mai:  Els pagesos s’aixecaven molt dematí
i “feien feina de sol a sol”,  la qual cosa em feia pensar que no tenien gaire temps per
anar per bardisses,  però us puc assegurar que no vaig veure passar mai per mai  pel
camí,  ran de la clova de dalt,  cap carro, carretó, cabriol o ciclista pagès que, en
arribar on eren els meus oncles o algun missatge llaurant,  no s’aturàs a fer un xigarret
amb ells  - deixant uns la llaurada  i el carro i la bístia l’altre -  i,  sense cap pressa,  se
contaven totes les noves, dites o rumors de qualsevol  mena,  fins que finalment,
quan ja havia passat mitja hora llarga,  un d’ells,  sobtadament atacat de frissor,
s’exclamava :   “Sa companyia m’agrada,  però sa rota és lluny...!

I dallà cametes,   tira tira  per no ensopegar,   reprenien la seva escarada.

     Jaumet,  no et facis mai foraviler per res del món!  - em deia el padrí -  que fan

feina de sol a sol !”     I mira que a mi no em quadrava !

Jo no sé si darrerament les coses han canviat un poc,  però  -com podeu suposar-
la puntualitat no solia ser un defecte dels meus paisans:  Quan quedàveu amb algú
que us veuríeu  “devers  les nou”  - a ningú ja se li ocorria dir  “a les nou ! ”-   sabies
que això volia dir: “nou - nou i mitja - deu,  deu i mitja - onze...”  o,  si ho volies amb
més precisió,  “abans de dinar... més o manco”.

J. Sancho
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 Durant aquest estiu m’he entretingut a fer un estudi 
estadístic sobre l’edat del clergat a Mallorca.  
Té com a novetat que reflexa l’estat actual. És ben 
frecs, malgrat un estiu tant calorós com hem passat. 
Si el vos oferesc no ho faig amb la intenció de 
comparar el present amb el passat  -no molt llunyà-  
dels components del presbiteri a la nostra Diòcesi. 
Això seria morbós i ens podria fer caure en l’engany 
de creure que l’església la salvam els capellans   -com 
més siguem millor-   i no l’Esperit Sant.  
L’església és obra de Déu i no dels homes. 
Un altre aspecte a tenir en compte ja és, com 
replantejar un nou estil de pastoral amb els escassos 
mitjans de personal de que disposam.  
 
Per veure bé el gràfic girau la pàgina en horitzontal. És sa 
manera com queda més ampliat i de més fàcil lectura.  

G. Rosselló 


