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 NNNNo resulta gens fàcil situar-se davant una pantalla en blanc de 
l’ordinador i prémer la cervellera per veure si en sortirà alguna cosa que es 
faci llegir i no desdigui de l’acurada presentació i interessants continguts 
del nostre estimat “Modèlics i...”. No. No és gens fàcil i més per a mi que em 
costa molt unir mots que comuniquin quelcom que interessi i tingui sentit. 
 

 JJJJo no faré cap elucubració metafísica en aquest escrit. No en sé. 
Altres ho podran fer. Simplement vos contaré un poc les meves vivències 
d’aquell temps que tant influí i marcà el nostre futur. 
 

 RRRReconec que vaig ser un afegitó al curs. El meu aleshores rector de 
Son Carrió, Mn. Gabriel Frontera, s’entossudí en que jo havia d’estudiar el 
primer curs al meu poble. No sé si perquè era encara molt jovenet o perquè 
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els meus pares poguessin tenir el seu fill únic un any més entre ells. Lo cert 
és que quan em vaig anar a examinar del primer curs de llatinitat sabia de 
memòria els pretèrits i supins (vide Gramàtica Oleza),  de memòria  i per 
orde:  tan de principi a fi  com de fi a principi.  Era allò de començar 
“adjuvo –as –are”  i camí de d’allà  fins al final sense parar.  Encara imagin 
la cara de satisfacció de D. Gabriel i l’astorament de D. Toni Esteva 
davant tal exhibició.  Com és de suposar, no vaig tenir problemes per 
superar el primer curs,  ja que el llatí anava al davant. 
 

 IIIIdò bé, l’avortó es va unir al seus companys que ja havien 
experimentat les enrabiades de D. Toni i els seus crits desmesurats: 
Albercoc...!  Encara record aquell primer dia. Partirem de Son Carrió En 
Mateu Galmés i jo.  L’estimat Mateu, de tan grata memòria, en dos cotxes, 
amb els pares, les maletes i la taula per a la sala d’estudis damunt el terrat 
del cotxe.  Jo, que no havia sortit mai del niu, tenia una coseta aquí dins 
que no em deixava respirar amb normalitat. Emoció ?  Por al desconegut ? I 
lo de ma mare ja era més greu: Deixar al Seminari el fillet que havia portat 
al món onze anys després del matrimoni.  S’havia proposat estar quaranta 
dies sense venir a visitar-me per por que no m’enyoràs. Així li ho havien dit. 
Aquestes mares nostres... Quin dia els farem un homenatge ? Mares de 
capellans...! 
 

 AAAAquell dia de tardor vaig desembarcar a la que seria la meva casa 
durant molts anys. Encara ara hi ha certes olors que em recorden aquell 
temps: la pastilla de sabó “heno de pravia”, la variació odorífera de les 
bosses que partien i les que arribaven. Aquelles, pansides, farcides de males 
olors, però portant el billetet que ho justifica tot. Aquestes, portant olors de 
la llunyania enyorada, barrejaven roba neta amb menjar destinat als 
berenars del capvespre guardat amb tant de zel  i, si més no, amb pany i 
clau, a la famosa sala de les gàbies (“alacenas” per entendre’ns millor). 
 

 IIII aquelles famoses classes de llatí de D. Miquel Amer i les seves 
“repentines”.  “Otro, otro, otro, paseeeeeee...!”.  I ja em teniu en Toni Perelló 
que gairebé sempre es disputava els primers llocs.  
 

 IIII així, entre la rutina dels dies d’escola i les passejades a la Riba, al 
pinar de Son Macià, al camp d’aviació de Son Bonet o al camp de futbol de 
Son Ferriol  i la desfilada per classe dels nostres professors, tots tan 
diferents, arribaven les anhelades vacances.  El tren, les estacions, 



Manacor, Sant Llorenç i.... Son Carrió !  Ja hi som !  Aleshores els 
seminaristes érem una institució al nostre poble.  Missa i meditació. Visita 
al Santíssim i sempre, sempre, a les ordes del Sr. Rector. I en les llargues 
vacances d’estiu jo exercia de pagès:  el juliol damunt s’era,  l’agost damunt 
els ametllers  i el setembre davall les figueres  i no per a prendre l’ombra, 
sinó per aixecar les figues que havien d’engreixar els porcs que després es 
vendrien per a poder pagar la carrera d’En Rafelet.   
Idò, que no és guapo, això ?   I cada any  calcat a l’any anterior. 
 

 DDDD’aquest temps de vacances tinc dos records especials:  vos recordau 
d’aquella acampada a Ses Covetes de Campos ? Idò jo no hi vaig poder anar. 
Quina pena vaig tenir !  Però estava molt fluixot, un poc depressiu i no em 
deixaren assistir-hi. Vaig haver de conformar-me amb les fotos dels meus 
companys que demostraven passar-s’ho de lo millor.  L’altre record -doble- 
foren les acampades a Cabrera.  Era la primera vegada que posava peu dins 
un vaixell, si exceptuam l’excursió amb “golondrina” a Portals per a prendre 
un bany amb mariol�lo.  Allò - lo de Cabrera - va ser massa. Ens ho 
passàrem tan bé... Encara, adesiara, rellegesc el diari de Cabrera escrit pen 
Joan de ses sargantanes i en Pere de ses cabres. La vida i la felicitat ens 
brollava per tots els costats. El Sr. Reus, el Sr. Cabrinetti, el Sr. Sacanell, 
l’amo En Cosme... Records entranyables d’un jovencell que gaudia del més 
insignificant. 
 

 IIII així desfilaren dies, mesos, anys, personatges, esdeveniments, llibres 
de text... Però les mateixes parets, el mateix renou dels avions, les mateixes 
mongetes per sopar, el mateix bacallà salat que no em passava ni a tirs...  
Fins que un dia em cridaren (no proposaren, com es suposa) per ésser 
prefecte del Seminari Menor.  Em vaig retgirar molt. La meva timidesa era 
posada a prova.  Jo que no havia servit per cantar amb el cor de D. Bernat 
(“era demasiado joven”) ara havia de tenir cura de les “fieretes” de primer 
curs.  Eh...! I amb D. Baltasar !  Això volia dir: disciplina, orde i faltes, 
moltes faltes  de silenci, puntualitat, estudi i el més terrible, les faltes de 
“Varios”.  Conjugar el “fortiter” i el “suaviter” no era cosa fàcil.  El millor 
d’aquesta època, els companys prefectes que ens organitzàvem la vida per 
alliberar tensions fent qualque “soparillo” i “parchis” d’amagat  i quan els 
infants es suposava que dormien.  Es coneix que un dia férem més renou de 
la compte i comparegué D. Baltasar  i tocà a la porta on hi estàvem reunits. 
En sentir que era ell, tots ens amagàrem com poguérem. “Que hi ha res de 
nou?  Fan bonda els al�lots ?”  Sí, sí, D. Baltasar, no es preocupi, tot està 



controlat”.  “Ah, bé, es que havia sentit un poc de renou”.  I no vos penseu 
que ens retiràssim a “las habitaciones particulares”. No. Vàrem seguir 
jugant   però fluixet,  fluixet.  
 

 UUUUna de les coses que més nerviós em posava era haver de predicar la 
meditació dels matins al seminaristes.  Sabeu què significava per a mi haver 
d’entretenir durant mitja hora aquell auditori infantil ? Això de contar 
historietes de sants o missioners a aquelles criatures a mi no m’anava. 
Sempre que podia ho endossava als meus companys, sobretot a En Jaume 
Gual que no li costava tant. Ell em tragué de molts estretors d’aquest tipus. 
 

 IIII podria recordar tantes coses ! Als 18 anys em vaig treure el carnet 
de conduir i mon pare, com m’havia promès, em va comprar un 600D. 
Encara record la matrícula. PM 89.301.  El tenia al Seminari, perquè,  com 
a diaca, havia d’anar a predicar els diumenges a la parròquia de Pòrtol, on 
m’esperava D. Martí Cifre, Déu lo tingui a la glòria.  Però, també, se 
n’aprofitava D. Pep Sacanell  ja que m’anomenà el seu xofer particular  i 
acompanyant en les seves tasques apostòliques com a capellà del Mallorca. 
Així, cada diumenge que el Mallorca jugava al Lluís Sitjar, jo el portava a 
les dependències del camp. Allà, D. Pep celebrava la missa pels jugadors i 
directius. Després tots plegats anàvem a dinar al Portixol per acabar a la 
llotja presenciant el partit i assistint a les vibracions futbolístiques de       
D. Pep.  Així vaig conèixer jugadors que feren nom en aquell temps com 
Yanko, Bergara, Parera, etc. I a aquesta activitat apostòlica n’hi afegíem 
adesiara alguna altra més gastronòmica,  però no manco interessant, com 
era anar a algun restaurant de categoria i dinar “a cuerpo de rey”.  
I tot, gràcies al 600D. 
 

 NNNNo estaria bé acabar la contarella de tals experiències sense esmentar 
el pas per la Domus i el “fervorín” amb què ens preparàrem i visquérem la 
nostra ordenació sacerdotal de mans del recordat Bisbe Rafael. 
 

 IIII el primer sobret blau (i l’únic):   Rector de Cala Rajada.  
SSSSempre m’he demanat per què jo  rector   i de Cala Rajada.  

Seria perquè era amic de D. Pep i ell remenava l’olla dels nomenaments ? 
Seria perquè sabia llengües (¿?), ja que la meva tia monja franciscana 
m’enviava unes revistes italianes ?   Encara no m’ho explic.  Jo als 23 anys 
a substituir un rector que en feia 17 que hi era  i, a més, havia construït el 
temple.  Bé, deixa-m’ho estar.  I deixa-m’ho aquí,  perquè no acabaríem mai. 
 



  
JJJJo vull agrair tantes experiències als qui les feren possibles: superiors 

i companys. A mi no em marcaren negativament. Més bé m’ajudaren a 
madurar.  
 

 IIII els desafiaments s’han anat fent cada vegada més grans.  I voldria 
saber respondre a les responsabilitats confiades. Esper poder-ho fer amb 
l’ajuda de Déu i amb la comprensió i crítica fraterna de tots. 
 

 SSSSi aquest escrit vos ha servit per despertar la vostra memòria, per 
riure un poc o per passar el temps, ja em don per satisfet. Si ni això he 
aconseguit,  m’ho sabreu perdonar. 
 

 LLLLes gràcies a En Jaume Sancho que m’ha donat l’oportunitat 
d’intentar fer esforços, que no versos.  I agrair-li el gran amor que mostra 
dia a dia amb la coordinació perfecta,  fraterna  i plena del sentit de l’humor 
del nostre modèlic curs. 
 

 UUUUna abraçada a tots 
 

 Rafel Umbert SRafel Umbert SRafel Umbert SRafel Umbert Suredauredauredaureda    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA            
Per   GABRIEL ROSSELLÓ RIGO 

Bonica és la primavera, 
la primavera és bonica; 
si no fora tant bonica 
¿Seria la primavera? 

 
Amics: 
Es bergant Jaume Sancho aquesta vegada m’hi ha dut a escoltar es sermó.   
I  és que té un ganxo per a pescar-te !   Això de fer de “pescador d’homes” li 
va de primera.   Vos ho contaré. 
Com que ell té sa virtut de ser molt atent amb es condeixebles  - d’això tots en 
tenim proves -  vaig voler correspondre a sa felicitació nadalenca que mos 
envià.  I vaig fer-ho enviant-li una presentació PowerPoint que havia preparat 
per enviar-la com a felicitació de Nadal.   Boix de mi !     Enviant-li un simple 
e-mail que digués “Bon Nadal”  ja hauria quedat bé amb ell. 
Total: no va tardar sa seva resposta:  Que bé t’ha quedat  !  m’has de dir com 
ho fas això.  Mos hem de posar d’acord i vindré un dia a ca teva i em 
mostraràs com fer una presentació d’aquestes.  
I mos posàrem d’acord.   I vingué un dia.   I començarem a fer pràctiques. 
Al final va voler veure ses fotos que tenia al PC i se’n va copiar un bon grapat. 
Això si, advertint-li que havia de respectar els Drets d’autor. 
I aquí va ser quan va tirar s’ham:  “et deix aquestes fotos  - ell va triar ses que va 
voler -  posa-les dins una carpeta amb es nom de Modelicons  i pes pròxim número de 
sa Revista les m’envies amb un article”.  I ja vaig quedar agafat.  Qui és capaç de 
negar-li un favor a En Jaume ?.  Així mateix  li vaig dir: “No estic molt segur que 
es Modelicons estiguin per floretes”. 
Feta aquesta introducció per a justificar aquest pàgina, feis-ne lo que volgueu, 
o vos la mirau i contemplau sa bellesa de sa natura, o vos aguantau, o vos la 
botau, com solem fer quan estam davant es televisor, que mos botam ses 
cadenes que no mos agraden... i jo quasi sempre, després d’haver fet aquest 
exercici,  acab apagant s´aparell. 
 

* * * * * *  
Vos presentaré sa primera. No he pogut aclarir 
quin nom té.  És una planta de sa família de ses 
lleguminoses que podeu veure- la  per damunt 
ses penyes vora mar. Vaig fer aquesta foto l´any 
passat cercant fonoll marí per Cala Rajada, 
concretament enfront d´Es Faralló.  És curiós 
veure de quina manera sa natura viu i se fa 
present també en es llocs més hostils, on sembla 
que sa vida és impossible: entre roques.                                   Lleguminosa  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dins es jardí de sa rectoria de Capdepera i de ca meva   -que també és ca 
vostra-   n´he tret aquestes que són típiques de qualsevol jardí; unes s´han de 
sembrar i cultivar, com són ses roses, altres neixen quasi de forma espontània. 
Les acompany amb aquests versos d´En Josep Mª Llompart   

Josep Maria Llompart  

CAMÍ FLORIT  

Llevamà, card, fonollassa,  
rosella, cascall, lletsó,  
vinagrella, corritjola,  
ginesta, aritja, fonoll,       
       Trébol de jardí 
passionera, cugula,  
mare-selva, safrà bord,                                                              
foravia, canyaferla,  
baladre, argelaga, albó,  
falguera, olivarda, estepa,  
clavell de moro, coscoll,  
heura, contell, englantina,                                   Clívia 
vidalba, murta, maimó,    
     
cama-roja, campaneta,  
ravenissa, bruc, guixó  
(i en l’aire color de vauma  
l’esgarrifança d’un poll). 
             
                            Roses 

 
     
                                   
                                                          

     

       Cactus       Espíria  
    

Qui no coneix es baladre ?  
Si en altre temps era un arbre 
de jardí, ara l’han convertit 
en un arbre de camí.  

Autopistes i 
“rodones” n’estan 

farcides.  És una manera de dissimular un poc s´excés d’asfalt i ciment.      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joan Maragall   
   

L'ÀNIMA DE LES FLORS  

Aquelles dues flors que hi posades  
 al mig del caminal,  
qui és que les hi deu haver llençades?  
 Qui sia,  tant se val.  

Aquelles dues flors no estan pas tristes,  
 no, no:  riuen al sol.  
M'han encantat així que les he vistes  
 posades a morir,  mes sense dol.  

"Morirem aviat,  lluny de la planta,  
- elles deuen pensar;-  
mes ara nostre brill el poeta encanta,  
 i això mai morirà."  

 

I, per acabar i no cansar-vos més, ho faré amb sa flor més típica de sa nostra 
terra.  I quan dic “terra” ho dic en un sentit més bé pagès que no cultural.  Pel 
mes de gener – febrer es nostres camps queden vestits de blancor.  Com si es 
“manà” hagués tornat caure del cel per alimentar es seu poble,  ets ametller, 
pruneres, albercoquers...  es treuen es dol de sa tardor i tornen a somriure-nos 
amb s´esperança que sa vida no mor per a sempre.   

Joan Maragall  

L'AMETLLER  

A mig aire de la serra  
veig un ametller florit.  
Déu te guard,  bandera blanca,  
dies ha que t'he delit !           Ametller 

Ets la pau que s'anuncia      
entre el sol, núvols i vents...  
No ets encara el millor temps  
pro en tens tota l'alegria. 
 

 
                     Albercoquer   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S´afecció per sa fotogafia em ve de fa molt de temps.  Quan en es Seminari 
muntaren un laboratori fotogràfic vaig entrar qualque vegada dins aquella 
habitació obscura, allà on revelaven ses fotos, i allò em va cridar s´atenció. 
 

Sa primera màquina de fotos que vaig tenir me la va dur En Rafel Umbert 
d´Alemanya i amb ella vaig fer de reporter gràfic d´un viatge que ferem per sa  
Península amb en Sebastià Salom de conductor, En Pere Orpí de cronista i En 
Joan A. Pol. 
 

Després em vaig comprar un petit laboratori i jo mateix revelava ses fotos que 
feia, fins i tot em vaig atrevir a fer ampliacions de fins a 40 x 60 que encara 
guard i em quedaren bastant bé . Encara el tenc però ja no el maneig.  
 

Ara amb ses màquines digitals és una altra cosa. Pots manipular ses fotos, 
corregir-les, fer composicions o compondre panoràmiques... i això entretén. 
 

Diuen que és bo tenir un “hobby”, i sobre tot quan un està jubilat. Lo d´estar 
jubilat no sé com se menja dins es nostre gremi, però ets anys hi són i ja n´hi 
bastants condeixebles que cobram ses “tres pessetes” i és qüestió de fer es cap 
viu i fer treballar s´enteniment no sigui cosa que es cervell se mos adormi 
abans d´hora, però que tampoc se mos assequi per fer-lo cavil�lar massa .     
    

Gabriel Rosselló    
 
 
 

* * * * * * * * *  
 
 
Notes.-  
 
En primer lloc haurieu de corregir l’adreça electrònica d’en Biel:    grossellor@terra.es  
 
En segon lloc vull dir-vos  que des que vaig veure la col�lecció immensa de fotos meravelloses 
que té fetes en Biel  vaig pensar tot d’una que d’alguna manera us hauria de fer-vos-en veure una 
petita mostra. 
 

A mi m’hagués agradat que les poguéssiu veure tal com són,   és a dir:   directament a la pantalla  o,  
si més no,  en reproduccions fidedignes.   Així vaig pensar tot d’una que havia d’emprar paper 
especial de fotografia   però...   - a cent pessetes cada fulla -  això suposava una despesa superior a 
ses meves possibilitats econòmiques de “jubilata” .     
 

Tot i això,   no he pogut resistir la temptació   - ja se sap de sempre que la manera més  eficaç i 
expeditiva d’acabar  amb les temptacions  és consentir-hi  -   de fer-vos una fulla  de mostra  amb el 
paper fotogràfic que hagués calgut emprar per  a totes elles  per tal de fer un mínim de justícia a 
aquestes fotos d’en Biel:   Així, dons,   “pel botó  hi veureu la jupa”. 
 
J.S. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



                    El nostre convidat 
                                                                                                                                          ________________________________________  ____________________________________________________________________________  
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Quan entràrem al Seminari, l'any 1954, 
tinguérem de rector del Seminari menor 
D. Miquel Moncades,  de superior              
D. Miquel Ramon i de director espiritual 
D. Guillem Payeras. 
 
 Tres anys després hi va haver 
canvis: va ser nomenat rector del 
Seminari major i menor D. Francesc 
Payeras,   el nostre director espiritual  

 

 
continuava essent D. Guillem Payeras, i 
de superior tenguérem D. Gabriel Reus. 
 
 Actualment el Sr. Reus viu a la 
Residència de Campos.  És allà on el vaig 
a veure de tant en tant,  com a compaisà 
meu que és.  Li vaig dur uns quants 
exemplars de la nostra revista  
Modèlics...Modèlics...Modèlics...Modèlics... i li vaig demanar que es 
deixàs entrevistar.   Em va obrir els seus 



àlbums de fotos i recordàrem altres 
temps. Al final li vaig deixar unes 
preguntes per escrit, que gustosament 
he anat a recollir unes setmanes 
després.    Vet-aquí el resultat. 
 

- Tots nosaltres recordam els anys 
passats en el Seminari, durant els 
quals tinguérem com a "superior" 
Don Gabriel Reus.  
-  Volem parlar un  poquet amb vós 
per a recordar aquell temps. 
 
- Sempre m'ha costat ésser entrevistat, 
però, home, com som devot del sí, no 
em puc negar a contestar les vostres 
preguntes, per molt que consider que hi 
ha coses que sens dubte les miram des 
de plans distints, donada l'edat i les 
circumstàncies. Corregiria la 
presentació com Don Gabriel Reus, ja 
que no crec que mai hagi sonat. En els 
dos Seminaris vaig ser En Reus o el Sr. 
Reus; i defora, es vicari, el padre, Don 
Gabriel, o  es rector.  
 
-  Digau-nos algunes coses de la 
vostra vida, abans de començar a ser 
superior del Seminari. 
 
- Havien passat tres anyets des de 
l'ordenació, quan em feren desembarcar 
en el Seminari Nou. Havia tingut una 
petita sèrie de curtes experiències: 
vicari de Santanyí, tenint com 
companys dos campaners: Mn. Joan 
Vidal, ecònom, tradicional, rigorista...   
i Mn. Guillem Bennàsser, bon al·lot, 
lliberal, futbolista. A més dels quefers 
cultuals, treballàvem el que podíem, 
cada un a la seva manera i dins el camp 
assenyalat: el rector, els homes, les 
dones i les joves d'A.C; En Guillem, els 
aspirants; i jo, la joventut masculina. No 
cal oblidar que encara bullia el De 
colores. Haguí de sofrir un poc les 
conseqüències d'una lluita clerical de 
pocs anys abans; i les d'alguna persona 
no molt ben intencionada. Se m'obriren 

sa mica els ulls a quelcom desconegut: 
el contraban, aficat fins al moll dels 
ossos: en participaven des dels nins fins 
als vells i tenia no poca influència dins 
el pensar, i sentir, i viure de la gent. 
 

Als quinze mesos arribà des 
d'Argentina un sacerdot major i haguí 
de fer les maletes perquè ell ocupàs el 
meu lloc. L'ésser campaner impedí que 
anàs a Campos, on el vicari Sebastià 
Jaume deixava buida la vicaria. Vaig 
anar a Felanitx, però de vicari in capite 
de Son Valls i Son Prohens. La moto, 
que m'havia regalat el meu pare, féu 
feina. Vaig començar a donar classes a 
l'Institut, fins de grec, per molt que no 
en sabia, però no n'hi havia d'altre que 
mai hagués obert una gramàtica. Adscrit 
a la parròquia, havia d'assistir als 
nombrosos funerals i altres cultes; 
també vaig ser capellà de les 
Trinitàries... però vaig disfrutar de 
conviure amb el variat clergat: el rector 
Mora, el regent Rebassa, els vicaris 
Pou, Ferriol i Darder, el tio Biel, Mn. 
Macià Fiol, Mn. Joan Ferrer, D. Cosme 
Bauzà, D. Jaume Pèls, Fra. Guapo. Al 
cap de nou mesos em feren deixar Son 
Prohens i passar de rector al Convent de 
Sant Agustí, on crec que vaig 
aconseguir que amainàs l'encrespat 
onatge, que dominava aquella casa;        
i vaig promoure la construcció, dins la 
resta que s'havia rescatat del claustre 
conventual, de l'habitacle on morí el 
bisbe Hervàs.  Els capellans se'n reien 
de mi, però a mi em feia il·lusió habitar 
dins aquella part de convent i, al mateix 
temps, no haver de pagar el lloguer que 
es menjava tres quartes parts de la 
nòmina,  per a no dir tota.  A Son Valls 
vaig disfrutar d'un ambient patriarcal, 
on fins i tot, amb En Tomeu Bennàsser i 
En Joan Binimelis, ens llançàrem a 
celebrar les funcions de Setmana Santa. 
No vaig poder estar sens moure pedres: 
acabàrem la teulada, el trispol, 
l'aterrecat de l'església, etc. Pensava 
estrenar per Sant Agustí la casa del 



convent, però un vespre de principis 
d'agost el regent Rebassa, en arribar de 
Ciutat, em convidava: Demà dematí el 
bisbe t'espera. Vaig preveure que era 
per un altre nomenament, però ni vaig 
sospitar que fos per anar al Seminari, on 
ni sabia que hi hagués moviment. Les 
meves sospites requeien damunt 
Llucmajor, per allò que Mn. Damià 
Vidal havia estat nomenat regent de La 
Soledat.  Per altra part, m'estranyava 
que em cridàs el bisbe per a un 
nomenament, donat que els altres 
havien arribat dins un sobret blau de 
quatre dècimes. 

 
- Com va ser la vostra incorporació a 
l'equip de formadors del Seminari ? 
Qui vos ho va proposar ? Amb quines 
consignes o amb quin programa 
vàreu començar ? Què era allò de 
l'"amer-incanismo" ?  (Nota bene: es 
deia "amer-incanismo" a la teoria 
segons la qual el rector Payeras i el Sr. 
Amer gestaren els nomenaments del 
Seminari a la sagristia de Santa Maria 
la Major.  Per què posaren el Sr. Reus, 
un campaner, amb els inquers ?) 
 
- Cada cosa en el seu temps:  Per a 
vosaltres és normal parlar de l'equip de 

formadors del Seminari.  Jo mai no vaig 
sentir la paraula equip, ni la paraula 
formador. Eren els seminaristes més de 
250. Cada superior tenia el seu ramat i, 
si tenia dificultats, o volia fer canvis en 
els costums de la Casa, ho tractava 
directament amb el rector. (Dins 
parèntesi, un detall: Amb quatre anys 
d'estar en el Seminari, no vaig tenir 
ocasió de tractar ni una sola vegada amb 
el Pastor Major, que era Mons. Enciso). 
El Sr. Fiol cuidava dels filòsofs i 
teòlegs; el Sr. Soler, dels llatinistes; el 
Sr. Reus, dels humanistes i balarrassas. 
El meu ramat passava dels cent 
individus. Tot això vol dir que no es 
poden jutjar les actuacions amb els 
sedassos d'avui.  Els únics contactes 
amb els superiors i directors espirituals, 
diguem-ne oficials, eren les xerrades 
informals en el menjador, al qual els 
superiors sols hi podíem acudir després 
de presidir les taules dels tres menjadors 
de seminaristes. 
 

Pareix que us interessa qui em 
proposà com superior del Seminari, 
cosa que em fa suposar que considerau 
que fou un d'aquells enxufismes,   a què 
tant solen esser aficionats els 
seminaristes.  Us puc assegurar que he 



tingut sospites,  però que mai no he 
sabut qui em va proposar.   Per altra 
part, sempre he cregut que el meu 
nomenament no fou fruit d'enxufisme, 
sinó més bé del que anomenaria fracàs 
nomenamental. Vull dir: Que, com sé 
que altres vegades ha passat, ho devien 
haver proposat a alguns i havien estat 
suficientment valents - cosa no fàcil 
amb aquell home -  per a refusar-ho.   
En aquests casos perden els que en 
podríem dir beneitons,  que han sortit 
del Seminari convençuts que un capellà 
sempre ha de dir que sí. 

 
Amb aquest preludi, crec que 

estic a punt de poder contestar la vostra 
primera pregunta: - Qui vos ho va 
proposar ? - Per molt que, en part, ja 
està contestada quan he dit que el regent 
m'advertí que el sendemà dematí anàs a 
veure el bisbe.  Naturalment hi vaig 
anar, però estant més lluny que de sa 
lluna tocant al que podia passar. Dels 
que vaig trobar allà em cridaren 
l'atenció: En Tomeu Bennàsser de 
Pollença, més cremat que un mixto, 
perquè veia segur que l'allunyarien de 
Pollença; i en Baltasar Soler, fent cara 
d'estar tant a sa lluna com jo. Jo 
esperava que, en sortir, m'insinuarien 
qualque paraula, però partiren com la 
bala sens amollar-ne ni una. 

 
 Em tocà a mi.  Crec que puc 
repetir textualment el diàleg i mai no he 
estat memorion. Tan fred vaig quedar! 
Era el primer que tenia amb un bisbe. 
 

 - Bueno! Ya estarás cansado de 
estar en Son Vals ! (sic, pronunciat 
amb una sola "ela") 
 - No, Sr. Obispo. Me encuentro 
muy bien. Y además con Son Valls, el 
convento, la parroquia, el instituto... me 
encuentro muy ocupado. Por otra parte, 
hace tres años que canté misa y seria el 
tercer cambio. 
 
 - ¿ Sabes que es vocación ? 
 ( Això dit amb un to episcopal  encisonià ). 

Aquí ja no vaig tenir ni ànim, ni una 
altra cosa per a contestar. 
Ell va seguir: 
 

-  El Obispo que llama.  
   Y el Obispo te llama al Seminario. 
 

Em vaig atrevir a dir-li:  
 

- Sr. Obispo:  ¿Y a mi quién me ha 
preparado para el Seminario ? 
 

 La cosa no tenia volta de garrot: 
Seguí contestant breument la vostra 
segona pregunta: 
 

- Cuidarás de los Humanistas,  4º y 5º 
de latín, y también de las vocaciones 
tardías.  Conviene que estés siempre 
con ellos: en los recreos, en los 
comedores, en los paseos, etc.  Ya sé 
que tienen su Director Espiritual,  però 
he sido rector de Seminario,  y sé que   
a veces le engañan porque sólo los 
conoce por lo que le dicen.  Si convives 
con ellos,   juntando lo que te digan  
con lo que veas,  quizà puedas llegar    
a conocerlos mejor. 
 

Pràcticament va acabar 
l'entrevista. Així mateix li vaig demanar 
qui era l'altre company que compartiria 
amb mi la feina i em contestà: - El que 
acaba de salir, Baltasar Soler. I afegí: 
Si quieres ir a saludar al rector, creo 
que a estas horas lo encontrarás en el 
Seminario. 

L'entrevista amb el rector fou 
molt cordial. Mai no havia conversat 
amb ell fora de les classes de quart de 
llatí, segon de filosofia i pedagogia 
catequístíca.  El pacte que férem, al meu 
entendre, donà bon resultat: Que, en 
tenir una pega, ens ho havíem de 
comunicar sens esperar la segona.  

 

De l'amerincanisme us he de 
confessar que és la primera volta que 
n'he sentit parlar, només havia sentit 
parlar del clan dels inqueros. Amb el 
Sr. Amer sols havia tingut les relacions 
que es tenen dins les classes; l'únic 
inquero que havia tractat de prop i molt 



era el Sr. Buades. No quan era 
majordom, sinó quan fou ecònom de 
Campos, però mai no he sabut quines 
relacions tenia amb els altres. Des que 
deixà Campos, no crec que conversàs 
més de tres vegades amb ell. 

 
- Em sembla que era l'estiu de 1957. 
Nosaltres havíem fet el tercer curs i 
començàrem el quart amb un nou 
superior. Contau-nos alguns records 
d'aquella primera època. 
 
- M'arribà a vegades que els meus 
enxufats eren els de quint (el curs de 
davant vosaltres). És un assumpte que 
no consider haver de tractar per escrit, 
però puc afirmar que, per certes 
relacions, influí molt l'edat i altres 
circumstàncies personals. Si és que 
existí això, no crec que es pogués fer 
una distinció entre un curs i l'altre. Crec 
que d'un bon grup dels de quart tinc 
tants bons records com dels millors que 

conserv dels de quint. La darrera vegada 
que vaig estar hospitalitzat a Manacor, 
mentre caminava pel corredor, sortí 
d'una habitació un capellà secularitzat 
(no era dels de quart ni dels de quint), i 
en veure'm, somrient, em digué: Sr. 
Reus, i què feis per aquí?    Li vaig 
contestar:  N'hi ha que diuen que ho  
vull tastar tot: angines de pit, infarts, 
aparell respiratori, pedres a la vesícula, 
hemorràgia, etc.  I seguí:  I amb aquell 
cor tan gran que teníeu,  podeu tenir 
mal en el cor ?  Li vaig contestar:  És 
ver que el tenia gran,  però a força de 
perdre'n trossets,  ja no l'hi tinc tant. 
 

En quant a records, en tinc 
molts. I no me’n queda cap d'haver 
menyspreat mai un seminarista, fos del 
curs que fos. No vaig anar de molt bona 
gana al Seminari, però he de confessar 
que durant  alguns anys vaig disfrutar. 
Diré alguns d'aquests records totalment 
externs, (els interns quedaran reservats 



dins els trosset de cor que em queda), 
però que crec que varen assenyalar un 
començament d'obertura dins la vida del 
Seminari. Pensau que encara no havia 
arribat el Concili. Són petits detalls, 
però que em varen costar més del que 
poguéssiu pensar: el famós xandal (a mi 
em pareixia indecent que jugàssiu a 
futbol amb la sotana); netejar el safareig 
per a nedar; aconseguir canviar el lloc 
del camp de futbol, quan ja estava resolt 
que s'havia de fer vora el torrent (encara 
tinc dins les orelles el crit de la mare 
superiora, quan vegé que arrabassaven 
la llimonera de davant el portal de la 
cuina: Aquesta, no!); els campaments 
d'estiu a Sa Ràpita, Cala Ferrera, 
Cabrera... Això avui pareixen foteses, 
però, si ho pensau un poc, veureu que 
en aquells temps preconciliars eren 
quelcom més. En podria treure molts 
més, però no cal. Sols un: El superior 
dels llatinistes s'entusiasmà per a fer un 
quadre d'honor i posar-hi les fotos dels 
qui observassin millor conducta. La idea 
agradà a segons qui, però el superior 
dels humanistes es negà rotundament: 
Us imaginau la reacció dels jovençans 
de quart i quint en veure-s penjats a un 
quadre i les reaccions dels companys? 

 

-  Jo record d'una manera especial  
un campament que vàrem fer a Sa 
Ràpita i un altre que vàrem fer a 
Cabrera.   Quins altres records teniu 
més vius d'aquella època ? 
 
- Crec que ja queda, almanco insinuada, 
la resposta dins l'anterior.  
Tenc escrites unes memòries, que no 
crec publicar, del meu temps de 
seminarista, però segur que no en faré 
unes del meu temps de superior, per 
molt que matèria no crec que me'n 
faltàs. Segurament podríeu veure una 
certa diferència d'una època amb l'altra. 
Una de les coses que sí vull afegir són 
les cents de cartes que vaig rebre els 
estius i foren contestades el mateix dia. 
Que ho és de bo ésser joves!  Jo tenia 
28-30 anys. 

-  Al cap d'uns anys, hi va haver canvi 
de rector,  i un any després també  
vos tocà partir. Va ser per voluntat 
pròpia o per altres circumstàncies ? 
 
- Vaig estar tres anys amb el primer 
rector: el primer, com hem dit, amb els 
de 4t. i 5t. de llatí i vocacions tardanes; 
el segon, s'hi afegí el primer de 
filosofia; i el tercer vaig passar als 
filòsofs i teòlegs.  Al principi del curs 
quart ja veia clar que havia acabat les 
feines.  Recordau aquella festa de Santa 
Catalina, en que es lidiaren no sé quants 
de bous ?   També jo en vaig lidiar un    
i vaig resoldre no repetir.  Tenia un 
factor que lluitava fort contra meu:  És 
difícil treballar amb una persona massa 
coneguda:  director espiritual,  diaca a la 
seva parròquia, vicari a una antiga 
parròquia,  que ell havia regit  i encara 
hi havia esquitxos,  i el tenia de rector. 
El dia següent de la festa ja estàvem 
d'acord amb el vicari general. 
 
- Quines activitats pastorals heu 
tingut des de llavors fins ara ? 
 
- Sols les enumeraré, perquè això s'ha 
fet massa llarg. Vaig començar per la 
parròquia de Sant Francesc de Paula i, 
malgrat la profecia del meu antecessor 
que no arribaria a mig any, en vaig 
aguantar denou i mig. Un periodista, 
avui molt valorat, escriví: Le habían 
traído el tercer mundo a casa, y aceptó 
el reto en una tierra sin aceras. Quan 
vaig veure que bastava, vaig demanar 
per anar a Son Dureta i m'ho concediren 
amb la condició que no pensàs anar-hi 
com un retiro per sempre; per malaltia 
del titular em nomenaren administrador 
parroquial de Capdellà i Galilea. Per 
molt que les comissions no han estat 
mai el meu fort, vaig formar part molts 
d'anys de les d'Economia i Obres, de la 
Junta Nacional de la Mutual del Clero, 
de Pastoral Sanitària i de la Causes de 
beatificació i canonització dels servents 
de Déu mallorquins. Finalment, he estat 



rector de la parròquia de Campos durant 
quinze anys. 
 
-  Éreu aficionat a la fotografia. 
Després vos dedicàreu també a la 
investigació històrica. Contau-nos 
algunes coses de les vostres aficions o 
dels vostres hobbis? 
 
-   Em pegà fort l'afició a la fotografia  
el temps d'estada en el Seminari;  i del 
rector Payeras vaig prendre la de la 
diapositiva; també del Seminari, 
malgrat l'edat i els quilos,  i la sotana     
- la culpa la tingué l'Ofre -  ja no vaig 
deixar les caminades muntanyenques, 
que foren una de les principals activitats 
del club l'Auba, que vaig organitzar a 
Sant Francesc de Paula, i no ho vaig 
deixar fins que el cor digué que no. A la 
parròquia, organitzàvem peregrinacions 
per Espanya i Europa i, vaig recórrer la 
península de punta a punta amb amics o 
familiars amb el dos cavalls o el diane-
6. 

En quant a la investigació 
històrica jo diria que em caçà quan, 
estant a Son Dureta, tenia molt de temps 
lliure i, no sabent passar-lo sense fer 
res, em pegà per aquí; i més encara 
quan el cor començà a tornar petit i 
m'hagueren d'operar, ja fa més de 20 
anys. I, com prova que en pegar em 

pega fort, el fruit de les meva 
investigació ha estat el Procés històric 
de la Beatificació de Sor Maria Rafela, 
que fou declarat vàlid a Roma, i la 
publicació de més de 20 llibres i 
fulletons. 

 
M'havia oblidat del meu gran 

hobbi:  He de confessar humilment que 
he patit tota la vida de mal de pedra.      
I no em sap greu, quan pens en el que 
he fet, de manera que vaig gosar 
escriure, a la història de Sant Francesc 
de Paula, aquesta dedicatòria : Dedic de 
tot cor aquesta obreta als rectors, a qui 
- velis, nolis - els tocà fer el que em tocà 
a mí durant quasi tota la vida: cercar 
pedres i compondre-les  i treure menuts 
-d'on n'hi havia i d'on no n'hi havia- per 
tal d’aconseguir-ho. I que no creguin 
haver lluitat menys pel Regne que els 
qui sempre han pogut conservar fines 
les mans.  Amb una abraçada ben forta.  
 

Per acabar,  vull donar-vos  les 
gràcies per haver-me convidat 
immerescudament, després de tants 
d'anys, a dirigir-vos unes paraules. 
Als vells ens afalaga que algú pensi en 
nosaltres.  Estigueu segurs que us 
vaig estimar i que he pensat molt 
sovint en vosaltres des que us vaig 
conèixer. 
 

Sebastià 
Salom 

  
  

    Parròquia 
          de 

     Campos  
  

Darrer càrrec 
pastoral de 
Don G. Reus 

 



LL ÉÉXXII CCOONN  
 

Una obra 
d’envergadura de 

 

Bartomeu Tauler 
   
   

Per  Antoni BennassarAntoni BennassarAntoni BennassarAntoni Bennassar 
  

A l’última reunió de condeixebles ens assabentàrem que en Tomeu Tauler 
estava embolicat en una obra filològica imponent.  Potser alguns sols no hi 
pararen molt d’esment,  però fa ja 10 anys que hi està fent feina  i nosaltres 
no en sabíem res. Vat aquí una mostra palpable de la discreció d’en Tomeu. 
 
En Jaume i jo el visitàrem un vespre del mes de Març, a la parròquia de 
Sant Josep Obrer perquè ens mostràs i explicàs la feina que està realitzant. 
 
Per cert, us vull dir que en Tomeu és una persona tan ocupada que per 
trobar unes hores disponibles varem haver d’esperar més de 15 dies.  A la fi 
el poguérem visitar i ens va rebre amb el cor obert i amb una taula plena de 
queviures exquisits. No hi faltava cap detall: pa amb oli, formatge, vi i un 
cuixot que havia guanyat a una rifa  (pot ser amanyada ??),  i que era deliciós. 
 
Però vull deixar ben clar que no sopàrem fins que no haguérem parlat una 
bona estona del motiu pel qual l’havíem visitat. 
 
Bé, doncs, anem al tema.  Ja he dit que en Tomeu està embolicat en una 
feina “de negres”.  Es tracta d’una obra de gran envergadura. 
 
El títol que li ha posat és “Léxicon analògic de la llengua catalana”. 
 
La idea li vengué quan, juntament amb en Pere Orpí i en Joan Rosselló, 
envestiren a traduir al mallorquí els Evangelis. 
 
Aleshores se n’adonà que li mancaven paraules, que lògicament cercava en 
els diccionaris coneguts, però així i tot, trobava llacunes, i resolgué 
començar a elaborar un léxicon més complet. 



Perquè us doneu compte de la feinada que això li suposa us donaré algunes 
dades ben significatives:  
 
Només de la lletra “A”  ha escrit  268 pàgines a tres columnes  (i amb 
lletra ben petita  - format 8 -  com veureu a la mostra).   
Això suposa   804 columnes  que contenen   48.240 mots. 
 
Pensau que tot això únicament es refereix a la lletra “A”, que ja té acabada. 
 
Si en Tomeu és com jo que, quan corregesc els exàmens dels meus 
alumnes, reiteradament mir els que encara em falten per corregir, li deu 
pegar un “patatús” cada vegada que ho pensa... 
 
Però jo sé que en Tomeu  frueix  realitzant aquesta tasca.  Ja sabeu que ell 
sempre ha estat de la “ceba”. 
 
Bé, dons, voleu que us digui per on va ara, després de 10 anys de fer-hi 
feina ?  Per la lletra “C” .  Així és que ja  només  n’hi falten 20 de lletres.    
Si contam que per les tres primeres lletres ha necessitat 10 anys,  resulta 
que l’acabarà l’any 2060... 
 
En realitat,  això no és així  perquè, com tots sabem, hi ha lletres en el 
nostre alfabet que tenen pocs mots.  Justament les tres primeres són de les 
que més en tenen. 
 
Us diré que en Coromines,  que també feu un léxicon,  quan acabà la lletra 
“E”  ja estava a la meitat del treball, i Mn. Alcover ja havia omplert 5 toms. 
 
Per cert, si algú està desenfeinat, se li pot oferir i vos assegur que en Tomeu 
en trobarà de feina per a ell.  Tinguem en compte que pràcticament tots els 
grans diccionaris s’han fet en equip,  en canvi en Tomeu  el fa ben tot sol. 
 
Ara anirem a veure   en què consisteix aquest léxicon   i   

    quin material empra.  
 
Començarem pel material.  Quan ell es disposa a treballar sempre té 
oberts davant seu els següents llibres: 
 

• El diccionari d´Alcover-Moll (10 toms) 
• El léxicon de Coromines   (altres 10) 
• Els diccionaris de l´Institut d´Estudis Catalans  (dist. edicions) 
• Franquesa  (Dic. de sinònims) 
• Pey 



En Tomeu sol fer feina a Felanitx.  Allà té tres taules preparades:  la que 
necessita per treballar-hi  i una a cada banda amb tres diccionaris oberts 
damunt cada una. (Ens hagués agradat fer-li una foto amb tota aquesta 
endemesa,  però Felanitx ens semblà massa lluny). 
 
Com treballa? 
 
Agafa una paraula i en cerca tots els sinònims del significat més habitual. 
Després hi afegeix totes les expressions que duguin la paraula amb un 
epítet que especialitzi el seu significat.  A continuació afegeix els sinònims 
de la paraula en qüestió,  però amb un significat anàleg.   Per exemple,     
si agafam el mot “camí” ,  podríem aplicar-li les accepcions de via, 
comportament, mètode, solució, trajecte, i vegada. Tots ells amb llurs 
sinònims, (ja ho veureu en l’exemple que us he inclòs al final) I, finalment, 
cita  al·locucions o localismes  que contenguin la paraula analitzada. 
 
En Tomeu havia pensat citar les al·locucions o localismes sense donar-ne el 
significat.  Però en aquesta reunió que tinguérem amb ell, En Jaume 
Sancho li digué que era una llàstima que una obra tan completa  no oferís 
almenys els significats d’aquelles expressions que són molt poc conegudes. 
 
Ell ho reconegué, però se n’excusà pel factor temps. Evidentment això 
suposa moltes més hores de dedicació. I fou aquí quan es demostrà la 
feineria d’en Jaume que s’oferí a treure del diccionari de n´Alcover i dels 
de l’Instutut d’Estudis Catalans  alguns de dits significats menys coneguts. 
 
Quan li preguntàrem si pensava publicar-ho ens va dir que no, sense 
pensar-s’ho gaire.  La raó que ens donà és que és pràcticament impossible 
que mai pugui acabar-lo tot  ell tot sol. 
 
Però, com que en Tomeu pertany a una raça de gent molt feinera i 
llargament longeva…qui sap !.    Demés, algun dia el deixaran jubilar, no ?   
i aleshores podrà esmerçar-hi moltes més hores. 
 
Ara, perquè us faceu càrrec del que suposa tot això que he intentat contar-
vos,  adjunt  com exemple  els mots relacionats just amb la paraula 
“ CAMÍ ”.  
 
Tomeu, endavant, i si necessites ajuda… sempre en trobaràs algun ben 
disposat  que te pugui donar una mà.   
 

Tu no amollis. 
 

A. Bennassar 



 
 
 
 
 

 
 

CAMÍ (1) > 
via 
 
avinguda 
calçada 
callís 
camada 
caminal 
caminoi 
canaró 
carrer 
carrera 
carrerany 
carreró 
carretera 
cornisa 
corriol 
drecera 
estretall 
fillol 
marrada 
passeig 
ramal 
rasa 
raseret 
ruta 
senda 
sender 
sendera 
senderol 
tirany 
traçat 
travessera 
trencall 
tresquera 
vereda 
via 
vial 
vialet 
viarany 
viaró 
 
esp.: 
camí subterrani: 
 galeria 
 mina 
 
altr.: 
anada 
caminada 
passeig 
passejada 
volt 
 

class.: 
camí ral o real: 
 camí generós 
 camí seguit 
 
 camí vell 
camí carreter o de carro: 
 camí de trilla 
camí de ferradura: 
 camí de muntanya 
 camí d'animal 
 camí de tres peus 
camí sender 
camí de sagraments: 
  

camí de combregar 
 camí de vius i de morts 
camí molinant: 
 camí de molinants 
 camí fariner 
 camí moliner 
camí ramader: 
 camí assagador 
 carrerada 
camí de pas 
camí de cabres: 
 camí de guineu 
camí veïnal 
camí real de perdius 
camí batut 
camí bosquerol 
camí de carena 
camí de cintura 
camí de congost 
camí de bast 
camí debollit 
camí de mala petja 
camí de ronda 
camí encinglerat 
camí fressat 
camí retent 

 
esp.: 
Camí de Sant Jaume: 
 Via Làctia 

altr.: 
camí de ferro: 
 carril 
 ferrocarril 
 tren 
 via fèrria 
 

CAMÍ (2) > comportament 
actitud 
comportament 
conducta 
 
 
CAMÍ (3) > mètode 
estil 
faisó 
mètode 
 
norma 
procediment 
sistema 
 
CAMÍ (4) > solució 
clau 
entrada 
facilitat 
idea 
manera 
mitjà 
porta 
solució 
sortida 
 
CAMÍ (5) > trajecte 
caminada 
carrera 
curs 
etapa 
òrbita 
trajecte  
trajectòria 
 

CAMÍ (6) > vegada 
cop 
repetició 
vegada 
 
 

locs.: 
a mig camí 
anar cadascú pel seu camí 
anar de camí 
anar fora de camí 
anar pel camí carreter 
anar per bon camí 
anar per mal camí 
camí dret 
camí tirat 
dar camí 
de camí 
desfer camí 
donar un camí 
dret camí 
eixir a camí 
emprendre el camí 
esser de vora camí 
fer camí 
fer el seu camí 
fer son dret camí 
fruita vora camí 
no tenir ni camí ni carrera 
obrir-se camí 
posar-se en camí 
sortir a camí 
tenir son camí vers un lloc 
tirar camí 
tornar algú al camí 
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                PerPerPerPer                Joan Bauzà i BauzàJoan Bauzà i BauzàJoan Bauzà i BauzàJoan Bauzà i Bauzà  
(Emès per la Cope el 30-I-06) 

  

_________________________________________ 

 

L’home és un animal de recursos.  Sempre 
troba remeis davant els desafiaments que la 
vida li presenta. Són com una espècie de 
“trucos” que qui més qui menys se treu de la 
mànega en front de situacions dificultoses. 

  

Vos parl dels meus recursos ?  
No els diré tots,  però aquí en teniu alguns : 
 

Quan estic irat i molest,  escolt Adagio d’Albinoni.  
Quan em trob desfasat i vull posar-me al dia,  acut als clàssics.  
Si he de parlar als joves,  deman consell als vells.  
Si als vells,  deman consell als joves.  
Quan he de defensar una tesi,  estudiï els autors que defensen la contrària. 
Quan estic baix d’espiritualitat,  rellegesc San Joan de la Creu. 
Quan em pregunten pel futur dels mallorquins,  els cont la seva història. 
Quan he de parlar en públic,  em pos al lloc dels qui m’escoltaran.  
Quan acús algú,  em pregunt  si del pecat n’estic jo net.  
Quan em pregunt si jo estim a Déu,  record com Déu m’estima a mi.  
Quan hi ha presència del color negre,  pregunt per tots els colors absents. 
Quan un no em vol perdonar,  jo el perdon  entenent la meva feblesa. 
Quan no puc parlar bé dels mallorquins,  
començ a parlar bé de la terra mallorquina.  
Quan un peu em fa mal,  pens amb els qui no tenen cames.  
Quan pens en el dia de la meva mort,  pens que aquest mateix estaré al cel. 
Quan he de posar exàmens als alumnes,  
record les cagarel·les que patia quan jo m’examinava.  
Quan el dia declina,  sommiï l’aurora de l’endemà.  
Quan n’Aina em xerra,  faig memòria de la bellesa del silenci.  
Quan una parella va al llit, pens que, al meu, tot el llençol serà per a mi. 
Etcètera, etcètera.  
 

De recursos humans,  "de haberlos,  haylos”.  
Algun dia em contaràs els teus ?    Perquè tu,  "de tenerlos,  teynlos”. 
J. Bauzà 
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Hi ha coses que, sense saber per què, romanen llarg temps en la memòria.  
A mi m’han quedat algunes expressions que en un determinat moment em 
digueren quan estàvem en el Seminari. 
 
No diré els noms dels autors d’aquestes expressions,  sempre que pugui 
evitar-ho,  no perquè els guardi cap rancúnia,  sinó més bé  per la seva 
intranscendència. 
 
La primera experiència a la que em vull referir succeí quan devíem fer quart 
d’humanitats.  Aleshores un superior em cridà al seu despatx i em digué que,  
per la meva conducta,  manifestava no tenir vocació sacerdotal. 
El superior es referia al fet que jo no guardava el silenci. 
 
Certament,  ho he de reconèixer, jo en aquella època vivia bastant dissipat,  
parlant amb els companys en els moments en que el reglament imposava 
silenci.  
Era com una “necessitat” que m’impulsava a parlar. 
I no guardar silenci es veu que era un senyal inequívoc de falta de vocació. 
 
Record que aquestes paraules del superior em deixaren molt preocupat.  
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Com comunicaria jo als meus pares  que ja no podia ser capellà,  amb les 
ganes que ells en tenien ? 
 
I us puc ben assegurar que aquestes paraules foren un revulsiu per a mi.   
I  vaja si vaig canviar.  Vaig canviar cap a fora.   
Volia que aquell superior notàs que jo ja no era el mateix d’abans. I he de 
dir que el que em movia a fer aquell canvi era,  amb tota certesa,  no donar 
un disgust als meus pares. 
 
Una altra experiència, segurament durant la mateixa època,  tingué com a 
autor un  prefecte el qual,  veient la meva dissipació,  em digué que jo era un 
“immadur”. 
 
Aquests dos fets em duen avui a una reflexió que, naturalment, no vaig 
poder fer llavors.  Els nostres educadors volien que passàssim  de nins a 
adults  sense passar  i aturar-nos en  l’adolescència. 
 
No us he de parlar del que passa en els anys que nosaltres estudiàvem 
humanitats.  
Tots ho sabem molt bé:  crisis,  dubtes, quimeres, etc. 
 
Jo crec que la meva dissipació era un mecanisme de defensa, per suposat ben 
inconscient, contra la problemàtica del moment:  viure distret per no topar-
me  amb els meus problemes.  La natura és sàvia  i sap reprimir allò que no 
és viable  o compatible.  
 
Però la natura també sol passar factura si no la deixes actuar.  “Natura non 
facit saltus”,  deien els escolàstics.  D’alguna manera s’ha d’exterioritzar. 
 
Però, m´atrevesc a dir que cap dels nostres educadors ho entenia així.   
Tenien ben clar com ens volien,  i ens estiraven  o escurçaven  fins que fèiem 
la mida.  
A mi  em feren sentir culpable  d’una conducta  que no era  la que ells 
esperaven. 
 
Una altra experiència que vull recordar succeí ja a teologia. Aquí no em 
queda més remei que dir el nom del superior perquè només en teníem un.  Es 
tracta del Sr. Soler. 
 



En una entrevista amb ell  ( crec que ens cridà a tots d’un en un ), em digué 
que em veia “massa planxat, sense rues”. Aquestes paraules tenien un sentit 
negatiu, evidentment.  Jo vaig entendre que en la meva vida no hi havia 
complicacions,  que l’havia simplificada fins al punt d’evitar per complet 
totes les crisis,  adaptant-me al que s’esperava de mi. 
 
Es veu que l’esforç que havia fet per evitar l’expulsió en l’època 
d’humanista i d’adaptar-me al sistema,  atrofià diverses dimensions 
personals. 
 
I és que tenia raó el Sr. Soler:  estava massa planxadet.   
Però ell no m’ajudà a mastegar-me,  i jo tampoc en vaig saber. 
 
Quina pena no haver pogut aprofitar aquell missatge del Sr. Soler  per 
rastrejat dins mi els embrions d’una vida  amb segell propi. 
 
Mai sabré on m’hagués duit haver-ho pogut fer.  Fou una oportunitat 
desaprofitada. 
 
L’última experiència que vull contar també m’obliga a dir el nom de l’autor.  
Es tracta del Sr. Rector,  D. Pere Sureda. 
 
Succeí durant l’entrevista que tinguérem amb ell  pels “escrutinis” previs a 
les Ordres. 
 
Recordareu que abans de les ordres (crec que era abans del Sub-diaconat)  
ens cridava a la rectoral  i ens feia unes consideracions amb aquell estil tan 
propi,  que acabaven en un qüestionari “oficial”.   
Es veu que això era un requisit per a ser acceptat a les Ordres Majors. 
 
Bé, dons, durant l’entrevista em digué: ” Toni, no et preocupis,  jo responc 
per tu” 
 
No sé si a tots us digué el mateix. 
La veritat és que aleshores aquestes paraules em deixaren molt content.  
Quina confiança em té el Sr Rector!,  pensava jo. 
 
Però ara, quasi 40 anys després, me n´adon que del que estava satisfet el 
Rector era d’haver aconseguit el que volia, i no feia altra cosa que 



manifestar amb aquelles paraules  que estava ben segur que jo  ja no podria 
ser d’altra manera.  
El meu destí estava traçat. 
 
Pens que aquelles paraules són tot un símbol del tipus de formació que 
rebérem:  
Jo responc per tu.   
Sempre estaràs dins el corral  perquè 13 anys ens han estat suficients per 
tallar-te les ales   i mai no podràs prendre el vol pel teu compte.  
Però has de saber que  sense ales  també podràs ser feliç. 
No era això el que volia dir el Sr. Rector ? 
 
És clar que ell pensava que ho feia pel meu bé.  D’això no en tenc cap dubte.  
Sé que era bona persona  i ben compromès en la tasca de formar-nos. 
Però,  amb una filosofia molt equivocada!    Qui pot respondre per un altre ? 
Només qui no creia deixar cap encletxa  per on pogués entrar un aire distint 
al que “calia” respirar. 
 
Quin altre sentit tenia  l´Institut Juníper Serra sinó el d’assegurar l’únic 
model possible de formació ? 
 
Quan 10 ó 12 anys després de l’ordenació sacerdotal vaig tramitar la 
secularització,   en Joan Planas,  que fou qui la redactà,  em digué que  això 
havia de constar en el meu expedient.  I així ho férem. 
 
Han estat 4 petites anècdotes que pens que duen la mateixa filosofia:  fer 
persones sense caires propis.  
 
No obstant tot el que he escrit,  no culp cap dels meus formadors.  
Ells eren les primeres víctimes d’una manera de pensar.  I jo crec que si,  en 
acabar la carrera, m’haguessin fet quedar al Seminari,  jo hagués seguit 
formant com ells,  sense tenir gens en compte la varietat  i els sentiments de 
les persones. 
 
Ara,   ho vull dir amb tota fermesa,  no ho faria. 
Què ho és de difícil  formar persones ! 
En el tema de la formació  no hi ha camins.  Els camins es fan caminant. 

 
Toni Bennassar 



EEElllsss   aaarrrtttiiicccllleeetttsss   dddeee   SSSeeebbbaaassstttiiiààà   SSSaaalllooommm   
 

Els solars que Cort dóna a l'Església 
 

 Els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'una carta que els 
joves d'EU han entregat al Bisbat, en la qual li demanen que torni a 
Cort els solars que l'equip de govern de Catalina Cirer ha regalat per a 
espais religiosos, per tal que es puguin dedicar a equipaments per a 
tots els ciutadans. 
 No sé el Bisbat quina utilització té previst fer d'aquests solars. 
Però si són per a futures parròquies a les barriades de Ciutat, com és 
de suposar, vull convidar aquests joves que visitin els que foren antics solars, i que ara són les 
parròquies de Sant Josep Obrer, o de S'Indioteria, o de Son Gotleu, o d'Es Rafal, o de Son Cladera, 
etc..., i que comprovin si es tracta de locals per a ús exclusiu de la feligresia catòlica, o si hi ha 
equipaments oberts a tots els ciutadans (escoles, guarderies infantils, sales per a reunions obertes a 
disposició dels veïns i per a actes culturals diversos, clubs d'esplai, activitats d'acció social, etc...), i 
fins i tot si els espais dedicats al culte estan oberts i a disposició d'altres confessions cristianes no 
catòliques i, m'atrevesc a dir, d'altres religions no cristianes, si aquestes ho demanaven. 
 Em semblaria bé que Cort també donàs solars a altres institucions o grups (partits polítics, 
altres religions, ONGs, etc.), però comprenc que no totes les entitats li mereixen tanta confiança o li 
ofereixen tantes garanties com l'Església catòlica d'estar al servei de la utilitat pública. I si qualcú 
no s'ho creu, el convid a visitar els locals de les parròquies, sobretot de les barriades de Ciutat i dels 
pobles, i a informar-se de viva veu, demanant-ho a la gent del carrer. 
  

Sebastià Salom     ( DIARIO DE MALLORCA. 5-02-06 ) 
 

*      *      * 
Donar-se de baixa de l'Església 

 
 Consider ben legítima i respectable la decisió d'un grup de més de 30 persones, publicada en 
aquest diari, de donar-se de baixa de l'Església, però em sembla un gest tan innecessari com inútil. 
De fet són molts més els cristians que, sense donar-li publicitat, es van donant de baixa per la via 
dels fets consumats, perquè deixen o d'assistir a missa els diumenges, o de rebre alguns sagraments, 
o de seguir les directrius de la jerarquia. 
 I, a més, resulta que els cristians no estam inscrits a un registre del Vaticà, ni a un registre 
de la Conferència Episcopal, ni tan sols a un registre de la Diòcesi, sinó solament en el registre de 
baptismes d'una comunitat parroquial. Vull dir que som cristians, no perquè pertanyem a una 
multinacional que es diu l'Església, sinó perquè som membres d'una comunitat parroquial. Això és 
en teoria, perquè a la pràctica són pocs els cristians militants de les parròquies (vull dir els qui 
actuen com a membres vius d'una comunitat) i són molts, en canvi, els qui es limiten a ser 
espectadors o usufructuaris esporàdics d'alguns serveis religiosos. 
 La parròquia on vàrem ser batiats és l'única instància que ens podria donar de baixa. Però no 
crec que ho faci, perquè el baptisme no s'esborra, per la mateixa raó que no es pot suprimir en el 
Jutjat la inscripció del naixement. 
 Però sí que és un gest significatiu el fet que un grup de cristians, és a dir una part de 
l'Església, vulgui expressar el seu rebuig o desacord amb unes actituds o actuacions de la seva 
jerarquia. Encara que el procediment no em sembli el més adequat perquè, si els qui demanen la 
baixa haguessin perdut de veritat la fe, m'imagin que ja no tendrien cap interès de fer aquest gest. 
  

Sebastià Salom     ( DIARIO DE MALLORCA. 12-02-06) 



 
Déu és amor:  De les paraules als fets 

 
 M'ha sorprès molt favorablement, però molt, la primera encíclica del papa Benet XVI.          
I només n'he llegit comentaris elogiosos.  Si els teòlegs més crítics i els mitjans de comunicació no 
hi han trobat cap frase reaccionària, deu ser que no n'hi ha. 
 El papa ha volgut anar al bessó de la fe cristiana, i això és d'agrair.  Déu és amor i "l'amor al 
proïsme, arrelat en l'amor de Déu, és una tasca de cada cristià i de tota l'Església". 
 També és d'agrair que, en lloc de tenir respostes per a tot, el papa també es faci preguntes.
 Ens explica, no des d'una trona, sinó com si fos un professor d'universitat, que tot l'amor ve 
de Déu, també l'amor humà de la parella. I analitza les relacions que hi ha entre l'exercici de la 
caritat cristiana, la defensa de la justícia i l'acció política. I diu que els cristians s'hi han d'implicar. I 
quan tracta de les relacions entre l'Església i l'Estat afirma que l'Església "no vol imposar als qui no 
comparteixen la fe les seves pròpies perspectives i les seves maneres de comportament", "però no 
pot ni s'ha de quedar al marge de la lluita per la justícia". 
 La primera encíclica d'un papa se sol interpretar com el programa del seu pontificat. Tant de 
bo que no es quedi només amb paraules, ni solament amb accions caritatives amb els més pobres, 
sinó que demostrem també amb altres fets aquest amor, per exemple oferint més diàleg als teòlegs 
que no opinen exactament com la jerarquia, més acollida als divorciats que desitgen poder rebre la 
comunió, més comprensió als homosexuals i més gests de germanor a les altres esglésies cristianes 
 

 Sebastià Salom     ( DIARIO DE MALLORCA.  19-02-06 ) 

 
*      *      * 

 

Dues maneres de presència de l'Església 
 

L'Església ha fet, al llarg de la seva prolongada història, un rol de suplència. Quan la 
societat no tenia prou organitzada l'assistència sanitària, l'Església creava hospitals a les ciutats i 
tenia infermeres en els pobles. Quan no hi havia escoles per a tothom, l'Església fundava col·legis, 
escoles parroquials i guarderies infantils. També l'Església va ser capdavantera en la creació de 
mitjans de comunicació, en la promoció de viatges col·lectius, de clubs esportius i d'activitats 
culturals diverses. Els temps han anat canviat i actualment les institucions públiques ja tenen els 
seus hospitals, les seves escoles i els seus mitjans de comunicació. 
 La qüestió actual és esbrinar si és millor per a l'Església mantenir i crear els seus mitjans 
propis (hospitals, escoles, mitjans de comunicació, etc...), o si és millor que hi hagi professionals 
cristians que, des de la seva fe i militància cristiana, es facin presents dins els diversos camps de 
l'activitat humana. 
 Per ventura és millor compaginar les dues fórmules, però posats a triar-ne una de les dues, 
crec que és preferible per a l'Església, i més eficaç per a la seva missió, en lloc de tenir escoles 
confessionals, que hi hagi mestres cristians dins totes les escoles, en lloc de dirigir mitjans de 
comunicació propis, que hi hagi periodistes cristians dins tots els mitjans de comunicació, en lloc 
de liderar un partit polític propi, que hi hagi polítics cristians dins tots els partits. 
 L'Església està cridada per vocació pròpia a ser sal i llum. I la sal i la llum compleixen 
millor la seva funció si són presents pertot arreu, però d'una manera discreta, sense que es noti gaire 
la seva presència, és a dir, il·luminant però sense enlluernar, salant però sense fer salat. 
 

Sebastià Salom     ( DIARIO DE MALLORCA.  26-02-06)  



L'Església  en els Mitjans de Comunicació 
 
 
 En general els mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) només es fan eco de 
notícies religioses quan són esdeveniments de molta pompa i que mouen grans masses (com la mort 
del papa o l'elecció del seu successor), o quan es refereixen a religiositat o folklore popular (com 
les beneïdes de Sant Antoni o les processons de Setmana Santa) o quan es tracta d'algun escàndol 
protagonitzat per un bisbe o un capellà. Dels documents de la jerarquia en parlen únicament quan 
en poden destacar alguna frase, a vegades incompleta i treta de context, que pugui mostrar la seva 
cara més conservadora. Així, a poc a poc, el públic en general es va formant una opinió d'un 
cristianisme superficial i d'una jerarquia obsessionada amb el sexe. Quan, posant dins una balança 
les activitats de l'Església i els documents de la jerarquia en conjunt i amb objectivitat, m'atrevesc a 
dir que els mitjans distorsionen la realitat i que, en tot cas, són ells (els mitjans) els qui tenen la 
fixació de relacionar l'Església amb el folklore i el sexe. Per ventura perquè saben que aquestes són 
les notícies que més bé es venen. I ells cerquen vendre el seu producte. 
 Com a cristià que estim la meva Església, em sap greu que es doni d'ella una imatge sovint 
massa parcial i fragmentària, tot i que reconec també la seva part de culpa. 
 Però vull deixar clar que l'Església és més gran i més plural que la que ens mostren els 
mitjans, que hi ha cristians (una majoria silenciosa, o una minoria, no ho sé), que ens sentim part 
d'aquesta Església, que no estam d'acord amb moltes de les seves coses (tant de l'Església de dalt 
com de la d'abaix), que la voldríem renovar i que sabem que les millors reformes, com les arrels, 
han de néixer des de dins, han de sortir des d’abaix i han d'haver rebut molta saó. 
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*     *     * 
 

És la fe una qüestió privada ? 
 
 

 Un sector de la nostra societat s'empenya a fer creure al gran públic que la religió pertany a 
la intimitat de la persona i que, per tant, és una qüestió d'àmbit estrictament privat que no s'ha de 
manifestar públicament. Puc estar d'acord amb la primera afirmació, però no amb la segona. 
 M'explicaré: Les creences de cadascú formen part de les nostres conviccions i sentiments 
més profunds i tenim el dret de mantenir-les dins el nostre interior, de la mateixa manera que tenim 
el dret de mantenir en secret els nostres sentiments amorosos, les nostres preferències polítiques o 
les nostres aficions. És a dir, tenim el dret de silenciar les nostres creences, però també el dret de 
manifestar-les. Ningú no ens pot privar ni del primer dret ni del segon. 
 Però, curiosament, els cristians tenim, com un dels components de la nostra fe, la necessitat 
d'anunciar l'Evangeli i de donar-ne testimoni. I, a més, per als cristians la nostra fe no ens uneix a 
cadascú individualment, un per un, amb Déu, com per un fil directe, sinó a través d'una comunitat 
cristiana. "On es reuneixen dos o més en nom meu, allà hi som jo enmig d'ells", ens va dir el nostre 
Mestre. Això vol dir que els cristians necessitam la comunitat. 
 I resulta que molts de cristians van perdent la seva fe precisament perquè deixen de 
manifestar-la o perquè deixen de reunir-se amb la comunitat. Uns perden la fe perquè no la viuen i 
no la transmeten, i uns altres ja no la tenen, perquè ningú els ho ha transmès. I així es va quedant un 
cristianisme exclusivament sociològic, sense fe, que ve a ser com un envoltori sense contingut. 
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SSeerraann  uunnaa  mmiinnoorriiaa  eellss  ccrriissttiiaannss  ddeell  ffuuttuurr  ??  
 

 És molt provable que el cristianisme del futur sigui de minories, sobretot el cristianisme dels 
convençuts. Encara que al mateix temps podrà subsistir un altre cristianisme superficial, el de la 
majoria, formada pels usuaris d'alguns serveis religiosos en determinades ocasions de la vida. 
 I la meva pregunta és: ¿de quin tipus de cristians serà aquesta minoria? Perquè actualment 
l'Església es nodreix de tres grups minoritaris de cristians. Em referesc als que participen 
habitualment i col·laboren activament. 
 Un d'aquests grups està format pels cristians que jo anomenaré "restauracionistes", és a dir, 
partidaris del retorn al cristianisme d'abans del Concili Vaticà II, desitjosos d'un catecisme 
immutable de preguntes i respostes, d'una pràctica religiosa ben regulada per la jerarquia i d'uns 
criteris morals ben precisos. 
 Un segon grup està format pels cristians que jo anomenaré "revisionistes", és a dir partidaris 
d'una renovació amb profunditat del cristianisme, tal com pensen que la va voler iniciar el Concili 
Vaticà II. 
 El tercer grup minoritari està format pels indecisos, que neden entre les dues aigües i 
s'inclinen segons d'on bufa el vent dominant. 
 He dit més amunt que el cristianisme del futur serà de minories, perquè la majoria es va 
allunyant cada vegada més, o per indiferència o per influència ambiental. Però, ¿continuaran les 
mateixes minories que hi ha ara, o una d'elles deixarà d'existir? Perquè els restauracionistes més 
radicals, com ho són els seguidors del bisbe Lefebvre, i els més moderats, com ara els Legionaris 
de Crist i l'Opus Dei, van prenint posicions i guanyant terreny dins l'Església oficial. Per l'altre 
costat, els revisionistes més radicals ja es desentenen de l'Església oficial, i entre els més moderats 
n'hi ha que se n'han allunyat temporalment a l'espera de temps millors. Està a la vista de tothom 
que, si no canvia la tendència, són els restauracionistes els que duen les de guanyar. 
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*     *     * 
HHii  hhaa  dd’’hhaavveerr  uunnaa  mmoorraall  ccrriissttiiaannaa  ??  
 

 Hi va haver un temps en que l'Església catòlica, basant-se en la Bíblia, pretenia saber-ho tot 
i poder dir la darrera paraula sobre tots els temes. Així, per exemple, va condemnar la teoria de 
Darwin sobre l'evolució de les espècies i la teoria de Galileo Galilei sobre la rotació de la Terra. 
Gràcies a Déu hem après la lliçó de la història i actualment admetem l'autonomia de les ciències. 
 No se m'hagués ocorregut pensar que una cosa semblant li podria passar també a la moral. 
Però vet'aquí que un dels filòsofs més llegits del nostre país, José Antonio Marina, afirma que la 
moral, nascuda dins la religió, avui s'ha convertit en el criteri de la seva validesa i legitimitat, amb 
tendència a substituir-la en les mentalitats madures i il·lustrades.  

I el filòsof i teòleg Torres Queiruga puntualitza que la moral no és "el fill parricida" de la 
seva progenitora històrica, sinó que ens trobam davant la legítima emancipació d'una filla de la 
religió que ara arriba a la maduresa. I afegeix que en el procés d'aquesta emancipació, a la religió se 
li demana una cura d'humilitat: que renunciï a voler continuar una tutela que la moral ja no 
necessita. I a la moral se li demana una superació de l'entusiasme adolescent: que, sense renunciar a 
la seva autonomia, sàpiga reconèixer uns límits i agrair uns suports. El rol actual de la religió hauria 
de ser, segons Torres Queiruga, el d'animar els seus fidels a la moralitat, a dur un comportament 
moral coherent amb la seva fe, i hauria de deixar per a la reflexió autònoma l'anar descobrint la 
manera concreta com dur a terme aquesta moralitat. 

No sé fins a quin punt són encertats aquests plantejaments. Temps al temps. 
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Introducción 

Debo decir que resulta 
especialmente importante para 
mí y constituye una alegría 
especial estar por primera vez 
en el País Vasco. Siempre 
había deseado visitar esta 
tierra, en especial porque el 
País Vasco está íntimamente 
vinculado para mí con el 
nombre de San Ignacio de 
Loyola, y pienso que en este 
libro se ve muy bien la 
influencia de San Ignacio 
sobre mi espiritualidad. Los 
jesuitas eran mis maestros. 
Aunque toda la fase de Roma, 
que duró siete años, fue dura 
para mí como pueden imaginar 
que debe resultar para un 
muchacho suizo que tiene que 
estar siete años en Roma y al 
que se le permite volver a su 
patria sólo dos veces, la 
primera fase sin duda fue ya 
para mí absolutamente 
fundamental, y estoy 
agradecido de esta educación 

de los jesuitas en el Pontificio 
Colegio Germánico y también, 
por supuesto, a la Pontificia 
Universidad Gregoriana. 
Evidentemente, eso es un 
resultado de todos los buenos 
profesores y, siempre también, 
de la gente crítica que debe 
buscar la propia vía. 

'Going my way':  catolicismo 
crítico  

Going my way ("Siguiendo mi 
camino") es un célebre film de 
comienzo de los años 
cincuenta en el que el 
entonces más famoso artista 
americano, Bing Crosby, hace 
el papel de un joven coadjutor 
que "sigue su camino" con 
alegría y decisión aun contra la 
oposición de su conservador 
párroco. Esta película nos la 
pasan también en el 
Germánico; años más tarde, 
con ocasión de una 
conferencia, visitaré el museo 
de Bing Crosby en su ciudad 



natal, Spokane, en el estado 
de Washington. "Seguir mi 
camino" se ha convertido 
ahora para mí en algo así 
como una máxima.  Mi 
fidelidad a la Iglesia católica  
no se siente en absoluto 
resquebrajada;  pero mi actitud 
crítica con el sistema romano 
medieval y antimoderno  la he 
desarrollado en Roma,  como 
"insider" romano.  Seguro que 
el lector podrá ahora 
entenderlo: es la Roma 
católica  la que me ha hecho 
un católico crítico con Roma. 

Se observará que,  sea por el 
teatro o por el deporte (fútbol 
en San Pastore),  en el círculo 
ecuménico o en los recreos de 
la Gregoriana, con estudiantes, 
con profesores o con 
visitantes,  vivimos en nuestro 
colegio,  que es multinacional, 
y también fuera, un variado 
intercambio internacional. 

Si gracias a visitar y pasar a 
diario por los lugares históricos 
de la Roma antigua, medieval 
y barroca,  a las visitas de los 
museos y, naturalmente, al 
estudio de la teología en la 
Gregoriana, marcado por la 
tradición, vivimos y 
saboreamos lo que yo más 
tarde llamaré  la   catolicidad 
en el tiempo,  el estudiar en 
contacto con estudiantes, 
profesores y visitantes de todo 
el mundo  nos hace vivir y 
saborear la catolicidad en el 

espacio. Ambas cosas me 
diferencian desde el principio 
del provincianismo y 
particularismo aún 
ampliamente extendido entre 
muchos hombres de Iglesia     
y teólogos protestantes, cuyo 
horizonte es la Iglesia local  o, 
a lo sumo,  la nacional.  

¿Por qué ser y permanecer 
católico?  Una pregunta que 
más tarde tendré que 
responder con frecuencia, pero 
cuya respuesta sé ya ahora: 
soy y permanezco católico 
porque me importa la Iglesia 
total, universal, 
comprehensiva, es decir, 
católica.  Y hasta el día de hoy 
lo que me importa, aun con 
todas las rupturas, es la 
continuidad que se mantiene,  
y esa universalidad 
comprehensiva de fe y de 
comunidad de fe  que abarca a 
todos los grupos, naciones y 
regiones. 

Pero, desde el principio, esta 
catolicidad va unida para mí  a 
experiencias de crecimiento: 
crisis de obediencia, de 
teología, de Iglesia, 
descubrimiento y defensa de la 
libertad de conciencia en el 
seno de la Iglesia  y,  cada vez 
de forma más radical, a 
guiarme por el evangelio.        
Y muy especialmente, a partir 
del problema de los curas 
obreros y la necesidad de una 
reforma de la Iglesia. El día de 



la coronación del papa del 12 
de marzo de 1954  nada me 
atrae ya a la Capilla Sixtina, 
como dos años antes.  Al ser 
un día sin clase leo con interés 
el librito de Henri de Lubac     
El sentido espiritual de la 
Escritura; luego, una 
conversación con el padre 
espiritual sobre los curas 
obreros y las consecuencias 
para la formación en los 
seminarios. La Iglesia está 
construida sobre la piedra y 
también sobre el mar, me dice. 

Al día siguiente, una larga 
conversación con el liturgista 
holandés Herman Schmidt, de 
la que doy sucinta cuenta en 
mi "diario espiritual": "Plena 
coincidencia en cuanto a la 
liturgia y la reforma general de 
la Iglesia". Los audaces 
artículos críticos con la Iglesia 
del jesuita alemán Karl 
Rahner, que aparecen en esta 
época, me confirman en este 
camino.  De esta manera, ya 
en Roma se ponen para mí las 
bases de lo que más tarde voy 
a entender por ecumenismo. 
Las dos cosas: amplitud 
católica y tradición, pero 
centrada en el evangelio     y  
la reforma de la Iglesia.          
Una  catolicidad  evangélica. 

En las grutas de San Pedro  

Pronto me preparo ya con 
seriedad y alegría,  después 
de haber sido ordenado 

diácono el 9 de mayo de 1955, 
para mi ordenación sacerdotal. 
Una vez más, ejercicios 
espirituales de ocho días. Y el 
día antes, la confesión, en la 
que el padre espiritual me dice 
palabras de aliento que se 
quedan grabadas en mi alma 
cuando, por fin, el 10 de 
octubre de 1954, me hallo 
tendido en el suelo boca abajo: 
"In spiritu humilitatis et in 
animo contrito suscipiamur a 
te, Domine", "Que seamos 
acogidos por ti, Señor, con 
espíritu de humildad y corazón 
contrito". Estoy emocionado, 
he alcanzado mi meta. 

Karl Barth y la aparición de 
Jesucristo a Pío XII  

Discutimos mucho sobre la 
situación actual de la Iglesia 
católica. Y, naturalmente, 
sobre el papado, cuyas 
enormes posibilidades le 
fascinan a Barth,  pero cuyas 
figura y praxis concreta 
rechaza:  "En esa silla de 
Pedro no alcanzo a escuchar 
la voz del Buen Pastor", acierta 
a decir. Y se refiere con ello 
especialmente a Pío XII, cuya 
supuesta aparición de Cristo el 
2 de diciembre de 1954 había 
sido publicada en la revista 
Oggi del 25 de noviembre de 
1955 y confirmada dos días 
después por la oficina de 
prensa y la radio del Vaticano. 
Karl Barth me tantea con 
cautela: "¿Qué piensa usted 



de eso?". Mi respuesta: 
"Nada".  A Barth le gusta 
seguir el juego e insiste: "Sería 
en cualquier caso la primera 
aparición de Cristo después de 
la del apóstol Pablo. Y 
entonces sería importante 
saber qué ha dicho nuestro 
señor Jesús al papa Pío". 
Como yo no quiero saber 
nada, me pincha: "Seguro que 
Cristo le diría al papa lo que a 
Pablo: Pío, Pío, ¿por qué me 
persigues?". Más tarde me 
entero por una fuente segura 
de que la historia de la 
aparición penosamente 
ilustrada con grandes fotos en 
color de Su Santidad con dos 
pajarillos en la mano, con 
corderillos, con niños y 
rezando en la capilla privada 
junto a su dormitorio en 
Castelgandolfo había sido 
vendida a Oggi. ¿Por quién? 
Por el manager del padre 
Lombardi, el padre Rontondi 
SJ, el cual había cobrado para 
una "buena obra" (un edificio 
para el "Mondo migliore" de 
Lombardi)  ¡como mínimo 50, 
si no 100, millones de liras! 

La "New Frontier" de John F. 
Kennedy  

Desde joven he tenido interés 
por la política de los Estados 
Unidos; es grande la similitud 
del sistema democrático suizo 
con el americano, a cuya 
semejanza se hizo en el siglo 
XIX. Durante mis ocho 

semanas en Estados Unidos 
aprovecho cualquier ocasión 
para informarme mejor. En 
Washington me enseñan el 
Capitolio y extraña que la 
función de, por ejemplo, el 
"House Rules Committee" yo 
la conozca tan bien como la 
composición conservadora-
liberal del Tribunal Supremo. 
Precisamente en el 
Washington político me 
aguarda el punto culminante 
de mi larga gira por los 
Estados Unidos. El 30 de abril 
de 1963 saludo personalmente 
en la Casa Blanca al 
presidente John F. Kennedy. 

Es Ralph Dungan, desde los 
años cincuenta amigo y 
asistente del entonces joven 
senador de Massachusetts y 
presente en la mencionada 
cena del senador McCarthy, 
quien, a petición de monseñor 
Art Yzermans, agencia la 
"audiencia". Ya por la mañana 
temprano, acompañado de 
Vincent Yzermans y del 
decano de la Georgetown 
Joseph Selinger, me llevan a la 
Casa Blanca y, finalmente, al 
"sancta sanctorum" de la 
política americana: al 
Despacho Oval con el sillón 
giratorio de Kennedy y la mesa 
del gabinete, en la que leo 
sobre los diferentes sillones de 
cuero los conocidos letreros: 
"Secretary of State, Secretary 
of Defence, Secretary of the 
Treasury...". Al ministro de 



Defensa, Robert McNamara, lo 
conoceré personalmente 
mucho más tarde (con ideas 
totalmente distintas sobre la 
guerra de Vietnam, que ahora 
toma unas proporciones cada 
vez más peligrosas). 

Ya en el concilio todos los días 
he tenido trato con 
"autoridades", con altas 
"dignidades" del clero 
señaladas por la púrpura -
antiguamente, distintivo de 
emperadores y reyes o al 
menos por el morado, con 
anillo y cruz pectoral. Figuras 
benevolentes, amables la 
mayoría de las veces, y de 
formas redondeadas y 
reblandecidas, con sus largas 
vestimentas, pero al mismo 
tiempo sacramente elevadas 
"por la gracia de Dios", porque, 
no en balde, según la idea 
corriente en Roma, su 
autoridad la han recibido 
personalmente de Jesucristo. 
Pero ahora me encuentro en la 
Casa Blanca con una 
autoridad totalmente distinta:  
el hombre más poderoso del 
mundo con un traje de calle 
beig, esbelto, deportivo y 
broceado, sin distintivos, sin 
condecoraciones, sin anillo, 
con la mano izquierda 
abandonada en el bolsillo de la 
chaqueta. Una autoridad 
democrática, basada en 
cualidades personales y 
sostenida en la voluntad del 
pueblo.  

Sonriendo amistosamente 
John F. Kennedy me extiende 
su mano derecha; viene del 
tradicional desayuno de los 
miércoles con los líderes del 
Congreso y me los presenta: 
"Éste es Mr. Johnson, 
vicepresidente. Y éste, el 
senador Humphrey, líder del 
Senado, y el senador 
Mansfield, y éste el 'speaker' 
de la Casa de Representantes, 
John McCormick". Y a mí me 
presenta a aquellos señores 
con estas palabras: "And this 
what I would call a New 
Frontier-Man of the Catholic 
Church" ("y éste, a quien yo 
llamaría un hombre 'new 
frontier' de la Iglesia católica"). 

Efectivamente: yo represento 
la "nueva frontera", la 
renovación de la Iglesia 
católica, y en mis conferencias 
provoco aplausos cada vez 
que hablo de la "New Frontier 
of th Catholic Church". Hay 
aquí un mismo tono, al que 
alude Kennedy. Él, que va 
normalmente a la iglesia, 
nunca ha escondido sus 
convicciones católicas, que 
fueron objeto constantemente 
de su campaña electora. Pero 
a diferencia de lo que hiciera 
antes el también católico Al 
Smith, gobernador de Nueva 
York, el primer y hasta 
entonces el único candidato 
católico a la presidencia (el 
año en que yo nací, 1928), 
Kennedy logró desmontar los 



resentimientos de la población 
protestante y judía. No, como 
Smith, citando encíclicas 
papales y a dignatarios 
eclesiásticos, sino aludiendo a 
su comportamientos hasta 
entonces en el Congreso. 
También como presidente 
practica una sabia discreción 
sobre las cuestiones 
confesionales; no le gusta 
hacerse fotografías en la Casa 
Blanca con clérigos católicos. 
Sin duda le ha ayudado en ello 
la idea de una nueva relación 
entre Iglesia y Estado, como 
ha sido desarrollada por mi 
amigo John Courtney Murray. 
Y aún más, la nueva 
concepción de papado e 
Iglesia, encarnada por Juan 
XXIII y el concilio Vaticano II. 
También el demócrata 
Kennedy tiene la impresión   
de que cuenta más con el 
respaldo de las religiosas y   
los curas  que con el de los 
obispos y monseñores,         
los cuales simpatizan 
mayoritariamente con los 
republicanos. 

Entrevista con el Gran 
Inquisidor  

Me ha citado para el jueves 14 
de octubre de 1965 a las 12, 
en el Palazzo del "Santo 
Oficio", primer piso. Su 
aparición no habría podido 
escenificarse de forma más 
teatral: con la primera potente 
campanada de la iglesia de 

San Pedro un monseñor ha 
abierto de un golpe las dos 
hojas de la puerta de la sala, y 
aparece en el marco de la 
puerta con todas sus galas de 
púrpura él: el mil veces temido 
Gran Inquisidor, el jefe del 
"Santo Oficio", el cardenal 
Alfredo Ottaviani. Se santigua 
y reza en alta voz: "Angelus 
Domini nuntiavit Mariae", "el 
ángel del Señor anunció a 
María". Yo le contesto en latín 
con voz firme: "Et concepit de 
Spiritu Sancto", "y concibió del 
Espíritu Santo". Y así, 
alternándonos, todo el ángelus 
con sus tres avemarías. No 
puedo dejar de imaginarme 
cuál habría sido el 
aturrullamiento de otros no 
acostumbrados a estas 
costumbres piadosas de 
Roma. 

Sólo después me saluda el 
cardenal, y nos sentamos en el 
barroco sillón rojo y oro. Con 
un ojo medio cerrado por 
achaques de la edad, me mira 
fijamente con el otro; pero 
¿cuánto ve?  Para empezar, 
me dice que, por favor, al salir 
no dé una rueda de prensa en 
la Piazza di San Pietro.  En la 
Inquisición a nada se le teme 
tanto como a la publicidad. 
Luego, con una pronunciación 
del italiano claramente romana 
("romanaccio"), el cardenal me 
habla sobre mi artículo crítico 
después de la tercera sesión. 
Le molesta especialmente que 



yo haya dicho que la 
credibilidad del papa había 
caído al nivel de cero como 
consecuencia de los sucesos 
de la "settimana nera". Me 
ilustra sobre la importancia del 
papado en tiempos difíciles. Y 
me dice que, al fin y al cabo, 
yo había crecido en Roma, 
había vivido y estudiado aquí 
siete años y había recibido de 
ella muchas cosas; que era de 
esperar, por tanto, que me 
mantuviera fiel al papa, con 
absoluta lealtad desde una 
solidaridad ilimitada.  Escucho 
al cardenal sin interrumpirlo. 
Es como un léxico ambulante 
de todos los preceptos, 
dogmas y principios romanos, 
pero sin sensibilidad para lo 
que hoy bulle en lo más 
profundo de tantos católicos. 

Naturalmente, hubiera podido 
explicarle, paso a paso, que no 
es el papa lo que yo rechazo, 
sino el papismo; no el centro 
de Roma, sino su centralismo, 
juridicismo y triunfalismo. 
¿Pero tendría yo que entrar en 
una discusión teológica con un 
especialista en derecho 
canónico y dogmática que no 
sabe nada de exégesis  ni de 
historia de los dogmas  y que, 
antes del concilio, había 
manifestado a censores 
eclesiásticos que la teología 
católica moderna se le 
antojaba "como un 
crucigrama"? ¿Qué, a pesar de 
todo, estaba convencido de 

que él, guardián de la fe, 
llevaba siempre razón incluso 
frente al concilio, porque 
representaba al mismo papa? 
Ottaviani vive y piensa - es 
como yo lo analizaría más 
tarde - dentro de un 
"paradigma" distinto, sigue 
viviendo en la constelación de 
Iglesia y sociedad medieval-
contrarreformista-antimoderna. 
Y por eso a mí, desde mi 
paradigma moderno-
postmoderno, discutir con él 
me resulta tan difícil como a un 
representante de la moderna 
imagen copernicana del 
mundo  con otro de la antigua 
ptolomeica.  El sol, la luna y 
las estrellas, Dios, Cristo y la 
Iglesia  son los mismos para 
ambos, pero la forma en que 
los dos vemos esas realidades 
es completamente diferente; 
diferente, precisamente, por 
nuestra respectiva 
"constelación", por el 
paradigma. Vivimos en la 
misma Iglesia pero en otro 
mundo. 

Después de escucharlo un 
largo rato, lo interrumpo 
amablemente: "Eminencia, 
¿me permite?".  Él:  "Si, si, si 
capisce". Yo: "Eminenza. Lei 
sa: sono ancora giovane", 
"¿Sabe? Todavía soy joven". 
Entonces de repente se 
ilumina la cara temida del 
medio ciego hijo de un 
panadero del Trastévere, de 
75 años, que durante todos los 



años se ha preocupado de 
mantener allí un orfanato: "Sí, 
sí, esto es verdad, usted es 
todavía joven, y cuando yo era 
joven hice muchas cosas que 
luego no he vuelto a hacer...". 
Y sigue hablando en este tono. 

 Yo me había dirigido a su 
corazón, y él me lo había 
abierto un poco. Y entonces 
intento hacerle comprender 
algo de mi actitud respecto de 
Roma y del papa. 

Al final me dice que, como yo 
había estudiado en la 
Gregoriana, hablara allí con 
dos de mis profesores, con el 
padre Bertrams, el canonista,  
y el padre Hentrich, anterior 
secretario privado segundo de 
Pío XII. Y así me despide sin 
ser castigado y en gracia. 

Pero no puedo negar que en el 
artículo publicado ya,  de todos 
modos demasiado largo,  omití 
resaltar las buenas intenciones 
de Pablo VI. Y por eso me 
propongo mencionarlas 
siempre en el futuro. Y ésa es 
una de las razones por las que 
al final de noviembre de 1965 
le escribo una carta aclaratoria 
al papa mismo. Si es posible, 
me gustaría tomar contacto 
personal con él y hablar sobre 
la cuestión aún no decidida del 
control de natalidad, antes de 
que el concilio termine el 8 de 
diciembre y yo me vuelva a 
Tubinga. Conseguir una 

audiencia deberá ser 
extraordinariamente difícil. En 
estos últimos días del concilio, 
al tener, entre otras cosas, que 
despedir una por una a todas 
las conferencias episcopales, 
está muy ocupado.  Hago 
llegar mi carta al papa a través 
de su secretario particular don 
Pasquale Macchi, y para 
sorpresa mía recibo respuesta 
a los tres días. Positiva. El 
papa Pablo VI  en un estilo 
muy distinto de su sucesor 
polaco se muestra dispuesto 
en seguida a recibirme, y no, 
como es tan frecuente, en un 
grupo pequeño (audiencia 
especial), sino los dos solos 
(audiencia privada). 

 

Con Pablo VI: "¿Actuar al 
servicio de la Iglesia?"  

También Yves Congar habla 
en sus memorias de una 
audiencia privada con Pablo 
VI.  Parece que el papa le dijo 
que la Curia romana 
necesitaba con urgencia 
fuerzas jóvenes capaces, y 
que él pensaba especialmente 
en  Küng y Ratzinger;  pero 
que Küng parecía no tener 
suficiente "amor a la Iglesia". 
Desconozco la forma en que 
Joseph Ratzinger haya 
demostrado al papa su "amor a 
la Iglesia". Pero lo que yo le 
dije al papa sí se me ha 
quedado exactamente en la 
memoria. 



Así pues, inmediatamente 
antes de finalizar el concilio, el 
jueves 2 de diciembre de 1956, 
en torno a las 12,15 me dirijo a 
la audiencia privada con Pablo 
VI. Con mi credencial de 
perito, en el coche hasta el 
patio de San Dámaso, y de allí, 
en un pequeño ascensor, 
hasta el piso cuarto. Saludo 
amable de los guardias suizos 
al reconocer a un paisano 
suyo. Recibimiento de los 
monseñores de protocolo 
("anticamera"); travesía de una 
docena de grandes salas 
modernizadas con gusto en el 
pontificado de Pablo VI en 
beige y gris, en lugar de rojo y 
oro, y adornadas con 
preciosas obras de arte, 
utilizadas para las audiencias 
especiales. Hay un tintineo 
misterioso. Son, me doy 
cuenta al fin, las 
condecoraciones del 
Cameriere della Spada, que 
me acompaña con su 
cortesana vestimenta de gala 
española. El monseñor que 
está de servicio en la 
antecámara, tras una breve 
espera en la última sala, me 
abre la puerta de la biblioteca 
privada del papa, también 
renovada, grandiosa. Pero, en 
lugar de en el otro extremo de 
la espaciosa sala, como Pío 
XII, Pablo VI me está 
esperando directamente junto 
a la puerta, a la derecha, 
sentado tras su mesa de 
despacho. ¿Para evitar así 

problemas al visitante y 
ahorrarle las genuflexiones 
antes habituales? En cualquier 
caso, intencionado o no, un 
pequeño golpe de efecto bien 
conseguido. 

El papa Montini  ya lo sé por 
encuentros anteriores  resulta 
en el cara a cara más 
simpático y humano que 
cuando aparece en público, 
muchas veces rígido.  Frente 
despejada, nariz afilada, sus 
ojos, bajo unas tupidas cejas, 
se dirigen a mí amables y a la 
vez escrutadores. Su voz es 
más ronca de lo que haría 
esperar su delicada figura. Es 
evidente que ha pensado 
perfectamente la deriva de la 
conversación. Empieza por 
alabar más de lo debido, con 
una sonrisa correcta pero al 
final indescifrable, mis "doni" 
extraordinarios. Ello le 
recuerda a mi antecesor en 
Tubinga Karl Adam, cuya 
Esencia del catolicismo tradujo 
al italiano un amigo suyo en 
los años veinte, y que él siguió 
pasando a otros bajo cuerda 
aun después de la intervención 
del "Santo Oficio" (esto no me 
lo dijo). Al igual que Adam, yo 
querría traspasar "le mura 
della chiesa" y llevar la verdad 
cristiana a la opinión pública;   
y esto es más importante hoy 
que nunca. 

Naturalmente, me gusta esta 
muestra de reconocimiento;   



al fin y al cabo  quien está 
sentado ante mí es el 
"Summus Pontifex".  De pronto 
Pablo VI da un cambio 
sorprendentemente poco 
suave y deja de sonreír: 
cuando mira todo lo que yo he 
escrito,  él preferiría que yo   
no hubiera escrito “nada”. 
"Niente", salido de la boca del 
jefe supremo en persona,    no 
es precisamente un piropo de 
ánimo para un joven teólogo 
católico.  Seguro que él, que 
ha aprendido en su carrera a 
calcular exactamente el efecto 
de sus palabras,  espera que 
el latigazo sea eficaz después 
del terrón de azúcar. 

Yo he escrito mucho sobre la 
"libertà", la libertad en la 
Iglesia,  continúa el papa Pablo 
ahora con una sonrisa 
ligeramente irónica (así 
debieron sonreír los Césares a 
los pobres poetas),  para luego 
volver a su verdadero 
propósito. "Cuánto bien podría 
hacer usted  añade Pablo 
subrayando las palabras, si 
pusiera sus grandes dotes      
al servicio de la Iglesia". ¿Al 
servicio de la Iglesia? Ahora 
contesto yo con voz suave, 
sonriendo también:  "Santità, io 
sono già nel servizio della 
chiesa",  "Santidad, yo ya 
estoy al servicio de la Iglesia". 
 
Pero el papa Pablo VI, 
naturalmente en buen estilo 
romano,  al decir "Iglesia" se 

ha referido a la Iglesia 
específicamente romana, y 
continúa:  "Deve avere fiducia 
in me", "debe confiar en mí". 
Respuesta mía: "Yo tengo 
confianza en Su Santidad, 
pero no en cuantos están en 
su entorno". Los diplomáticos 
eclesiásticos, siempre tan 
comedidos,  esa forma directa 
inusual en la Curia suelen 
apoyarla levantando los brazos 
de forma expresiva mientras 
pronuncian "Ma...", "Pero...". 
Pero... si él fuera a Tubinga y 
paseara por calles, se 
encontraría muchas caras al 
principio desconocidas, 
cerradas, sombrías, que se 
iluminarían en cuanto lo 
reconocieran al acercarse. Lo 
mismo pasa con la Curia 
romana... 

Con pleno dominio de sí 
mismo de nuevo, el papa 
Montini continúa: por supuesto, 
no es necesario que yo esté de 
antemano de acuerdo con todo 
lo que aquí pasa; sólo tendría 
que adaptarme un poco, y las 
delgadas manos del papa 
hacen el gesto de seguir la 
línea.  

Ésta es, pues, la condición: 
que me adapte, me conforme; 
de eso se trata. Lo que eso 
significa está claro para mí, 
educado en Roma. Más claro, 
probablemente, que para el no 
romano Ratzinger, a quien es 
evidente que también el papa 



le planteó de alguna forma en 
algún momento posterior, 
directa o indirectamente, ese 
mismo camino, y en su caso 
no con poco éxito. 

¿Tenía que haber optado yo 
por la dirección propuesta por 
el papa? ¿Desperdicié la gran 
oportunidad de mi vida? Mi 
respuesta: que podía hacer 
algo bueno dentro del sistema 
romano, no voy a discutirlo. 
Eso lo primero. Y que en 
cualquier momento podía 
emprender la vía romana, lo 
segundo. Pronto se producirá 
otro cambio. Lo tercero, que 
eso yo no puedo hacerlo por 
mis buenas razones, porque 
yo no quiero, no puedo ser un 
conformista. 

A continuación traigo la 
conversación al discutido tema 
del control de la natalidad : le 
paso un breve informe con una 
docena de puntos que él 
pasará luego a la Comisión,    
y luego, con ocasión de los 
recelos papales respecto de la 
píldora,  de forma inesperada,  
a la cuestión de la infalibilidad, 
de lo que hablaré 
pormenorizadamente en el 
segundo volumen de mis 
memorias.  

En cualquier caso, más tarde 
me hablarán del enfado del 
moralista americano 
conservador John Ford SJ, 
porque el papa, al que él ya 

había convencido de sus 
planteamientos conservadores, 
vacilaba tras la entrevista 
conmigo. 

Habían previsto para la 
entrevista entre 10 y 15 
minutos.   El monseñor de 
turno había abierto ya 
delicadamente la puerta un par 
de veces para señalar la hora. 
Pero con un suave movimiento 
de su mano izquierda el papa 
le había indicado que no se 
preocupara (aquí la hora la 
marca el papa).  Al final la 
conversación se alargó hasta 
los tres cuartos de hora.   
Pablo VI me despide con gran 
amabilidad.  Me regala para mi 
madre un rosario de cuentas 
blancas; y para mí, un Nuevo 
Testamento en griego y latín 
(la edición de Merk-Lyonnet, 
¡del Pontificio Instituto 
Bíblico!). Estampa en él su 
firma despacio:  "Paulus P. P.  
2.XII.1965". Y me da la 
bendición. 

Naturalmente, tengo curiosidad 
por saber quién lleva tanto 
tiempo esperando en la 
antesala.  Cuando salgo de la 
biblioteca privada con mi traje 
negro, normal,  me encuentro 
allí sentado con todo su boato 
de jerarca,  cubierto con el 
manteo violeta,  al secretario 
general del concilio, un hombre 
de mucho peso en todos los 
sentidos, el arzobispo Pericle 
Felici, que seguro se ha 



enfadado doblemente por el 
retraso cuando le hayan 
informado que la persona a la 
que el papa está regalando 
tanto tiempo es el 
peligrosísimo teólogo. Pero, 
naturalmente, yo sé cómo 
comportarme: "Eccelenza !", e 
inclino la cabeza al pasar 
delante de él "con gran 
gentilezza", sonriendo, 
mientras  Su Excelencia,  en el 
mejor estilo romano, me 
devuelve el saludo con una 
sonrisa  (algo así como si un 
limón intentara sonreír). 

Pero tras esta audiencia del 
papa del año 1965, me 
encuentro de pronto 
drásticamente frente a esta 
cuestión: ¿en realidad, para 
quién  haces tú  teología,  si es 
que quieres seguir haciendo 
teología?  Es evidente que mi 
teología no es para el papa (y 
los suyos), a quien mi teología, 
tal como es,  aparentemente ni 
le gusta ni la quiere.  
Entonces, tiene que ser para 
los seres humanos que 
pueden necesitar mi teología. 
Y me consuelo al momento 
recordando a aquel que no dijo 
"me compadezco del sumo 
sacerdote" (aunque tal vez 
éste también necesitaba 
compasión), sino, “me 
compadezco del pueblo".     
Por eso, a partir de entonces, 
con mayor determinación aún: 
teología para los hombres.    
Sí, éste es, con plena libertad, 

mi camino.  Con el joven y 
todavía no del todo adaptado 
cura, encarnado por Bing 
Crosby,  "going my way".  

*      *     * 

Quisiera concluir con estas 
palabras.  Si entonces, en los 
años sesenta, me hubiera 
entregado al sistema romano, 
me habría limitado al mundo 
de la Iglesia y no habría podido 
dedicarme tan intensamente a 
temas como la literatura 
mundial, las religiones 
mundiales,  la paz mundial y  
la ética mundial,  tal como me 
he visto obligado a hacerlo   
por la providencia de Dios y   
la confusión de los hombres. 

Con ocasión del Año Nuevo de 
2002 un párroco católico suizo 
me escribe sobre el profeta 
Elías,  que en el desierto 
desea para sí la muerte: 
"También para usted vale lo 
que le fue dicho al profeta 
Elías: Levántate, come y bebe; 
tienes todavía un largo camino 
por delante”.  Que Dios lo 
acompañe,  le dé fuerza y lo 
mantenga  cuando sople en su 
contra el duro viento de los 
adversarios, o hasta enemigos. 
¡Destino de profeta!".  

¡Ah, no!   En mi caso,  ¡destino 
de profesor! 

H. Küng 
 

Bilbao, 12-XI-2003 



CCOOMM  PPUUCC  SSAABBEERR  ......  

LLEESS  VVEEGGAADDEESS  
QQUUEE  RRIIUUSS  ??  

INTRODUCCIÓ  al test 

• NO VAGIS DIRECTE AL FINAL,  EH  !  
• Fes els càlculs així com vagis llegint el test 
• No llegeixis el resultat abans dels càlculs 
• AL FINAL  NOMÉS  ENS HAS  DE DONAR    

EL RESULTAT  (7)   i podrem descobrir : 

la teva edat  i  demés  les vegades que rius ! 

TEST 

1. Quantes vegades rius durant el dia ?             X = ______ 

( Ha de ser un número  entre  més de 0 vegades  i  menys de 10 vegades:          
Si no rius cap pic,  fes-t’ho mirar prest !    i   si rius seguit seguit...   ja no tens adob ! ) 

2. Multiplica aquest número por 2.           ( X . 2 )  =  ______ 
 
3. Suma-n’hi 5.                        ( X . 2 )  + 5     =  ______ 
 
4. Multiplica el resultat por 50.    [ (X.2) + 5 ] . 50  =  ______ 

5. Si ja has complit els anys en el 2006  suma-n’hi  1756.        
(Si encara no els has complit aquest any  suma-n’hi 1755 )       =  ______ 

6 Ara resta-hi l’any que vares néixer (quatre dígits)         =   _______ 

7  El resultat serà el número de tres dígits que m’has de dar: 
( Apuntat aquest número, oblida’l   i  continua llegint tranquil fins al final )  =  ______ 

Que som de complicats, eh !   Amb lo fàcil que és  demanar-te les vegades que rius ! 



  

 

CCCooommm   qqquuueeedddaaammm.........   ???   
 

      EESSCCÀÀNNDDOOLL  ??   
 

És digne d’admiració que el “Sant Ofici”, o 
Congregació per a la “Doctrina de la fe”, tingui 
encara tanta paciència i no acabi de decidir-se a 
cridar “ad audiendum verbum” a l’autor d’un 
atac tan fort contra aquella santa institució.  
Perquè l’acusació “d’escàndol culpable”  no 
pot ser ni més explícita ni més contundent. 
Llegiu bé aquest text.   Val la pena : 
 

 
“Escàndol  intencionat   i  per tant culpable   és que,  amb el pretext de 
defensar els drets de Déu,  es defensen  només  una situació social 
determinada   i les posicions de poder   en ella aconseguides…   
Escàndol  secundari intencionat   i  per tant culpable   és que,   
amb el pretext  de defensar   la immutabilitat de la fe,    
no es defensi  més que   el propi immobilisme… 
Escàndol  secundari intencionat  i  per tant culpable  és que,  amb el 
pretext de protegir la integritat de la veritat,  es perpetuen opinions  
acadèmiques  que en un cert moment es van imposar com a cosa 
natural,  però que ara  duen temps  necessitant ser revisades   i que es 
torni a plantejar quines són les noves exigències del que era originari. 
Però el perillós  és  que aquest  escàndol secundari intencionat   
constantment es confon  amb l’escàndol  primari - el mateix evangeli -  
i ,  amb això,  se’l fa  inaccessible...” 
 
 

Com quedam? Cosa deu haver canviat devers Roma, perquè en temps 
del cardenal Ratzinger  aquestes coses no se deixaven córrer així com així... 
Per ventura és que aquestes paraules ja se considera que han caducat i que 
ja no constitueixen cap perill, perquè es publicaren l’any 1969 a Alemanya 
i el seu autor no és Hans Küng, sinó el que aleshores era professor de 
teologia dogmàtica a la Universitat de Bonn, més tard de Münster i després 
a Tübinguen,  i d’aleshores ha evolucionat  molt...  (i progressat moltíssim).   
Però aquestes paraules  encara ara  posen els cabells drets  al “Sant Ofici”... 
 

*      *      * 
Ah !  Se m’oblidava  la cita  de l’autor i del llibre : 
Joseph Ratzinger, El nou poble de Déu. 1969. Ed. alemana, pàg. 318 (citat per H.Küng) 



    Sobre la   Sobre la   Sobre la   Sobre la           
libertad enlibertad enlibertad enlibertad en    la la la la     

IglesiaIglesiaIglesiaIglesia    
    

Hans KüngHans KüngHans KüngHans Küng        

    Libertad ConquistadaLibertad ConquistadaLibertad ConquistadaLibertad Conquistada        

 

 
"La Iglesia ha traicionado el evangelio de Jesucristo y la libertad que él trajo. Una denuncia 
que también afecta a las Iglesias de Lutero y de Calvino: también ellas han quemado en la 
hoguera a herejes y brujas y practicado o consentido todas las formas imaginables de falta de 
libertad y arbitrariedad, de autoritarismo y totalitarismo, cosa que, lógicamente, no sirve 
para disculpar en modo alguno,  a la Inquisición española  o romana.” 
 
"De acuerdo con el mensaje sobre el que se funda la Iglesia,  ésta, por su propia naturaleza, 
debería ser un espacio de libertad.  Una iglesia que anuncia el evangelio de Jesucristo  no 
debe traer a los hombres esclavitud sino libertad:  'Cristo nos ha liberado para la libertad' 
(Gálatas 5:1)  No aludo en todo esto a experiencias personales  pero como teólogo católico  sé 
de lo que estoy hablando.  Y por propia experiencia sé que esa libertad  hay que conseguirla 
una y otra vez en la Iglesia.  
 
"Cuando la amenaza a la libertad en la Iglesia viene de dentro,  el cristiano solo puede 
encontrar protección,  refugio y libertad en sí mismo,  en el sagrado reducto de su conciencia 
libre. 
 
"Y no hay que pensar para ello en casos extremos  como Galileo o Juan de la Cruz  en las 
cárceles de la Inquisición  o Juana de Arco en la hoguera.  Pensemos en los innumerables, 
conocidos y no conocidos, científicos, filósofos, teólogos, políticos  que han caído en graves 
conflictos de conciencia.  ¿Por qué?  Porque representantes de la iglesia no respetaron los 
límites que les marcaba la libertad de todos los hijos de Dios.  Porque confundieron la 
revelación divina con una ideología.  Porque se excedieron en sus competencias y se 
entrometieron en puras cuestiones de ciencia,  filosofía,  política o economía.  Es una infinita 
tragedia que innumerable gente,  precisamente en la época moderna,  haya huído de la iglesia, 
originalmente espacio de libertad,  para buscar libertad en el mundo. 
 
La libertad de conciencia... se impone incluso frente al dogma,  el cual nunca debe admitirse 
si va contra la conciencia." 

- Hans Küng,  Libertad Conquistada, Trotta, 2003.  



NNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            IIIIIIIIIIII            AAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS            

    

PLAÇA RECTOR 
JOSEP ANTONI FUSTER 
 
Al final del carrer M.D. de Montserrat, 
i devora el col·legi  St. Josep obrer, hi 

ha una gran plaça  que a partir del passat dia 27 d’abril  es dirà  PLAÇA 
RECTOR JOSEP ANTONI FUSTER.  Aquest dia la batllessa de Palma, 
després de la missa de la patrona de la parròquia  que concelebraren en 
Jaume Alemany i els nostres condeixebles Antoni Mateu i Rafel Umbert,  
acompanyada per un nombrós públic de la barriada  hi va inaugurar les 
plaques corresponents.  A continuació es va inaugurar també un monument 
al centre mateix de la plaça  que la parròquia dedica  al qui tants d’anys la 
va servir incondicionalment.  Una festa alegra i participada.  S’ho mereixia. 
 

PRENEU NOTA 
 

REUNIÓ DE CONDEIXEBLES 
 

1.  Com acordàrem a la darrera reunió,  la pròxima  serà dia   19 de juny a 
les 21   a  can Tomeu Tauler  (Parròquia Sant Josep Obrer de Palma;  carrer 
Ferrer de Pallarés, 76). 
 
2. Recordareu que en el penúltim número en Tomeu Català  ens suggeria 

el següent: 
 

“Jo crec que és molt positiu que ens veiem, encara que sigui a un nivell superficial.  
Per ventura hi podríem afegir una cosa senzilla com podria ésser que a cada reunió,  
un de nosaltres,  sols un, durant deu minuts - màxim deu minuts -  pogués dir i 
expressar el que cregués més important de la seva història, ja fossin fets, decisions, 
motivacions... i deixar la possibilitat d’un màxim de deu minuts més, que els altres 
li poguessin fer preguntes.” 
 

Recollint aquest suggeriment d’en Tomeu i a manera de prova, abans de 
sopar i com a màxim de durada de mitja hora, vaig demanar a en Sebastià 
Salom  (els més apropats sempre reben)  que ell encetàs aquesta experiència  i 
ell,  com sempre, va accedir-hi.  (Mai no s’obligarà ningú a intervenir, si no vol).  Així 
que entre les 9- 9’10  fins a les 9’30  la dedicarem a conèixer més de prop i 
més de dins en Sebastià:  Primer ell ens dirà les seves experiències que més 
l’han marcat  i després li podrem fer les preguntes que creguem oportunes.  
Passat aquest termini, soparem i continuarem com sempre la reunió dient-hi  
cadascú la seva i   a veure qui la diu més grossa... ! 



                        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrr        aaaaaaaa        aaaaaaaaccccccccaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrr        ........ ........ ........                
        

UUUUUUUUUUUUnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            bbbbbbbbbbbboooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            pppppppppppprrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeegggggggggggguuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnttttttttttttaaaaaaaaaaaa            ::::::::::::         
  

ÉÉÉSSS   AAAQQQUUUEEESSSTTT   EEELLL   TTTEEEXXXTTT   QQQUUUEEE      
RRRAAATTTZZZIIINNNGGGEEERRR      LLLLLLEEEGGGIIIAAA   AAALLLSSS   
TTTEEEÒÒÒLLLEEEGGGSSS   PPPEEERRR   AAA   FFFEEERRR---LLLOOOSSS   

“““CCCAAALLLLLLAAARRR”””      ???      :::   
  

  
LLLLIIBBEERRTTAATT    DDEE  CCOONNSSCCIIÈÈNNCCIIAA  

 
““““Encara que siguiEncara que siguiEncara que siguiEncara que sigui     pa pa pa parrrrtttt damunt  damunt  damunt  damunt     del Papadel Papadel Papadel Papa            com expressió del com expressió del com expressió del com expressió del 
que és vinculantque és vinculantque és vinculantque és vinculant de l’autoritat eclesiàst de l’autoritat eclesiàst de l’autoritat eclesiàst de l’autoritat eclesiàstica  ica  ica  ica  sesesese troba la pròpia  troba la pròpia  troba la pròpia  troba la pròpia 
consciènciaconsciènciaconsciènciaconsciència,  a la que cal obeir la primera,  si fos precís  ,  a la que cal obeir la primera,  si fos precís  ,  a la que cal obeir la primera,  si fos precís  ,  a la que cal obeir la primera,  si fos precís  
inclús  en contra del que diinclús  en contra del que diinclús  en contra del que diinclús  en contra del que digui l’autoritat eclesiàstica.  gui l’autoritat eclesiàstica.  gui l’autoritat eclesiàstica.  gui l’autoritat eclesiàstica.  En En En En 
aquaquaquaquesta determinació de l’individuesta determinació de l’individuesta determinació de l’individuesta determinació de l’individu        ----    qqqque troba en la pròpia ue troba en la pròpia ue troba en la pròpia ue troba en la pròpia 
consciència  la instànciaconsciència  la instànciaconsciència  la instànciaconsciència  la instància suprema i  suprema i  suprema i  suprema i darreradarreradarreradarrera,,,,            llllliure liure liure liure         en darrer en darrer en darrer en darrer 
termini termini termini termini  en front de en front de en front de en front de les  les  les  les pretensions pretensions pretensions pretensions de qualde qualde qualde qualsevol altra sevol altra sevol altra sevol altra 
comunitat externa,comunitat externa,comunitat externa,comunitat externa,        inclosa l’Església oficial inclosa l’Església oficial inclosa l’Església oficial inclosa l’Església oficial ----                s’hi troba s’hi troba s’hi troba s’hi troba també també també també 
a la vegada a la vegada a la vegada a la vegada     l’l’l’l’    antídot  de qualsevolantídot  de qualsevolantídot  de qualsevolantídot  de qualsevol     totalitarisme amenaçador totalitarisme amenaçador totalitarisme amenaçador totalitarisme amenaçador        iiii        
lalalala     veritable obediència  veritable obediència  veritable obediència  veritable obediència     eclesial eclesial eclesial eclesial     s’escapols’escapols’escapols’escapoleix deeix deeix deeix de    qualsevol qualsevol qualsevol qualsevol 
temptació temptació temptació temptació     totalitària...totalitària...totalitària...totalitària...””””    
    

Joseph Ratzinger,  Tübingen 1969.  ct. per H. Küng . ( Les hemeroteques  foten un munté... ) 
 

FINS DEVERS  L’ANY 69    el professor  J.R.   pareixia tenir   alguns principis  molt  clars ... 
EXPLICACIÓ  ???   PER VENTURA AQUESTA NOTA MARGINAL,  afegida  després de l’any 69  ? : 
“  Escriu segons ta pròpia consciència    i   sabràs què vol dir   ‘temptació totalitària’ ... ! ”   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTTEEESSSTTT  (ara torna a mirar el resultat) 

El resultat és un número de tres dígits.  

• ELS DOS DARRERS DÍGITS : 

  són . . .  ELS TEUS ANYS !!! 

• i EL PRIMER DÍGIT : 

És el número de vegades que has apuntat que rius cada dia !!!  
 

*   *   *  SI NO TE SURT AIXÍ COM DIC   *   *   *          
repassa es comptes, Fluix ! 

( NOTA :  EN TOTA L’ETERNITAT,  2006  ÉS L’ÚNIC ANY  EN EL QUE AIXÒ FUNCIONA )  

 
 
 
 
 
 

AAuu  !!    AAddééuu  !!    
Com que sabia com acabava de “xungo” aquest número de sa revista he volgut 
posar aquest test imbècil  perquè no us volia deixar amb tan mala boca ! 
Fer una rialla  pot estalviar assassinats. 


