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Editorial 
 

Aquest número – apart dels seus articles i col�laboracions 
habituals - està especialment dedicat a un tema principal : 
l’Institut Apostòlic Juníper Serra en la seva rama del 
seminari: COENACULUM “CHRISTUS DOMINUS”.  
    
Gairebé tots els que en aquest número hi han dit la seva 
estan d’acord en allò fonamental :  Aquell  I..A..J.S del 
seminari  poc o res  tenia realment a veure amb l’Institut 
fundat pel Bisbe Enciso  (8/12/1959),  que incloem també  
per tal que hi hagi un punt de referència i de comparació.   
    
Sobre aquest tema hi trobareu en primer lloc una 
clarificadora “Taula Rodona” que ens va servir per a 
contrastar distints punts de vista d’antics membres d’aquella 
institució.  Al final en resulta una clara visió del que allò va 
significar en aquell moment en la vida del Seminari i la 
influència que tingué dins les vides dels seus membres.  Hi 
trobareu també alguns articles, molt interessants i 
clarificadors, sobre la mateixa qüestió, que palesen el que 
realment pretenia aquella institució, al marge de les 
aspiracions missioneres o de millorament personal de 
cadascun dels seus membres. Hi trobareu també una anàlisi 
ideològica del seu Directori   
 
Esperam que el que es diu en aquest número de la nostra 
revista serveixi per aclarir un poc més alguns punts 
controvertits d’aquella institució tan significativa en aquells 
anys del nostre Seminari. 
 
Volem donar finalment  les gràcies  a  J. L. Garcia Mallada,  
en  Domingo Mateu  i a en  Miquel Pons  per haver preparat  

el  fins ara mai publicat   “Himno a la Virgen del Seminario.  
Virgen Asunta”,  que trobareu com un present seu a tots 
nosaltres. 
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Per començar…Per començar…Per començar…Per començar…    

 
 
 
 
 

 
 
 

 

EEEmmm   tttrrrooobbb   aaa   mmmiiiggg   cccaaammmííí   eeennntttrrreee   dddooosss   mmmooonnnsss   
   

   

Sebastià Salom 

 
’any 1983, quan vaig tornar de Burundi per segona vegada i 
vaig esser enviat a Inca, vaig començar a petició d’en Joan 
Parets una col·laboració setmanal en el “Dijous”, que vaig 

titular “Entre dos mons”, on contraposava les dues visions que jo 
duia dedins (Tercer Món i Primer Món, la tradició i la renovació 
dins l’Església, el cap i el cor, dretes i esquerres, etc.) 

 Doncs ara em torn trobar entre dos mons: acab de deixar Burundi (i aquesta 
vegada supòs que ja serà la definitiva) i em reincopor a la societat i a l’Església de 
Mallorca. 

 

La indecisió entre els raonaments del cap i els sentiments cor 
 

 El cap em deia que era hora de tornar a Mallorca.  El cor en canvi es resistia a 
deixar Burundi. I aquesta vegada ha guanyat el cap. 

 Els arguments del cap són diversos: (a) el ritme de vida de Burundi no és el més 
adequat per a persones de la meva edat; (b) la mancança més gran que patim a Burundi és 
la llunyania de les atencions mèdiques, i a la nostra edat convé preveure que les 
necessitarem de cada vegada més sovint; (c) si la diòcesi de Mallorca no pot assegurar en 
el futur la presència d’un equip de capellans a Burundi, no veia per què allargar-hi per 
més temps la meva estada a títol de franctirador. 

 Els arguments del cor també són poderosos: (a) els preferits de Jesús són els més 
pobres; (b) per a mi és més gratificant la feina de capellà a Burundi que no a Mallorca. 

 L 
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La disjuntiva entre l’evangelització i la sacramentalització 
 

 A Burundi administram molts de sagraments (batejos d’adults i d’infants, moltes 
confessions, eucaristies massives i participades, casaments, etc., tot i que no celebram 
funerals). Però, a més de celebrar sagraments, a Burundi també ens sentim 
evangelitzadors, tant amb la paraula, com ajudant de moltes maneres la gent que ens 
envolta. 

 A Mallorca, en canvi, ja no sabem com evangelitzar. Celebram, sí, misses 
dominicals amb petits grups de feligresos, en general persones ja majors poc interessades 
a deixar-se interpel·lar per la Paraula de Déu. També un sector important de cristians 
ocasionals demana els sagraments i les celebracions quan van unides a un acte social 
(com ara batejos, primeres comunions, casaments i funerals). Es ver que en alguns casos 
aquestes celebracions poden ser una bona ocasió per evangelitzar.  Però a Mallorca a mi 
em resulta difícil sentir-me evangelitzador si no cerc i no trob també altres vies. 

 

La lluita entre dues fidelitats: a una Església tradicional i a una Església renovadora 
 

 Vàrem viure amb el Concili Vaticà II uns anys d’obertura de l’Església, un temps 
d’il·lusions i d’esperances, que després es varen anar difuminant, sobretot durant els 
pontificats de Joan Pau II i de Benet XVI. Però ara amb l’elecció del papa Francesc 
s’obrin noves expectatives de renovació. No sé si només serà un petit parèntesi històric, 
fugaç i pendular, com ho fou el Vaticà II, o si podrà ser el començament d’un canvi de 
direcció per al futur de l’Església. 

 En aquest context, la meva pregunta és: ¿com podria engrescar els anys que em 
quedin de vida en un projecte de renovació de l’Església? A Burundi aquests primers 
mesos de pontificat del papa Francesc no han fet canviar en res les actituds dels bisbes, ni 
dels capellans, ni dels cristians en general. I a Mallorca, llevat de la bona acollida envers 
el nou bisbe de Roma per part d’alguns sectors renovadors i per alguns mitjans de 
comunicació, de moment la nova línia que va marcant el papa Francesc no em sembla 
que hagi suposat ni pugui suposar en el futur immediat una nova manera d’entendre i de 
viure la fe cristiana. 

 Enmig d’una societat fortament secularitzada com ho és la nostra, i formant part 
d’una gran Església tradicional que ens envolta pels quatre costats, i d’una petita Església 
renovadora que comença a despuntar, voldria trobar un lloc on poder viure la meva fe i 
poder-la compartir. ¿Serà això possible?  

------- 
 

Com a mostra d’aquests dos mons,  vos adjunt dos escrits meus,  redactats fa uns mesosCom a mostra d’aquests dos mons,  vos adjunt dos escrits meus,  redactats fa uns mesosCom a mostra d’aquests dos mons,  vos adjunt dos escrits meus,  redactats fa uns mesosCom a mostra d’aquests dos mons,  vos adjunt dos escrits meus,  redactats fa uns mesos. 

 

 

1.-   “Com m’agradaria una Església pobra,  dels pobres”  (març de 2013) 
 

 A la primera roda de premsa del papa Francesc, no sé si ja tenia la frase pensada i 
la duia escrita, o si li vingué espontàniament, però sens dubte es va veure que li sortia del 
fons del seu cor: “Com m’agradaria una Església pobra, dels pobres”. 
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 Jo visc a un dels països més pobres del món, i per si això fos poc, a més a més, 
visc a una de les regions més pobres de Burundi. I la nostra casa (la casa dels capellans) 
és, a la vista de la gent que ens envolta, com una fortalesa immensament rica. I la nostra 
manera de viure, amb electricitat, amb aigua corrent, amb cotxes, amb tres menjades 
diàries, amb una seguretat econòmica al darrere, ens fa als seus ulls infinitament rics. I 
ves per on nosaltres som per a ells la imatge de l’Església. 
 
 La pobresa aquí no és una virtut,  és una carència.  I la frase del papa (no ho diran 
els nostres cristians pel gran respecte que li tenen)  però segur que els sona a hipocresia. 
Als seus ulls,  l’Església és rica i està bé que ho sigui, a fi que els pugui enriquir una mica 
a ells. 
 

 A mi m’agrada molt la frase del papa, però no sé com la puc transmetre a la nostra 
gent, no sé com la podria traduir en la seva llengua, perquè tingués per a ells el mateix 
significat que té per a mi. 
 

 És clar, a mi també m’agradaria una Església pobra, dels pobres, però de moment 
només em sent capaç de viure la pobresa (si és això pobresa) que per a mi suposa el fet 
d’haver deixat la meva terra i d’haver vingut a viure a prop d’ells. Als ulls de la gent jo 
no som de cap manera la imatge d’una Església pobra, només puc pretendre esser la 
imatge d’una Església que vol estar al servei dels pobres. 
 

 Però és que anam equivocats.  L’Església no som nosaltres, els capellans, i ells, la 
gent, els destinataris dels nostres serveis.  No, no és així.  L’Església són ells, també ells 
són l’Església, tots som l’Església. 
 

 I ara ve la pregunta que em faig i a la qual no hi trob resposta: ¿Com podem fer 
que l’Església, la del Vaticà, la de Mallorca, la de Burundi, sigui una Església pobra, dels 
pobres i per als pobres? 
 

 Sens dubte Jesús és la resposta.  Ell va compartir la pobresa d’una família senzilla 
de Natzaret, la pobresa d’un poble que vivia l’opressió dels poderosos del seu temps. I 
caminant amb el seu poble, sofrint amb ell, ens ensenya a compartir i a construir plegats 
el Regne de Déu. 
 

 Com m’agradaria una Església pobra, dels pobres!  Com m’agradaria que l’elecció 
del papa Francesc ens obrís l’esperança i ens donàs el coratge de configurar aquesta 
Església a imatge de Jesús pobre, destinada a ser llum del món i constructora del Regne 
de Déu! 
  
 

2.-   Els tradicionalistes s’estan posant a l’oposició   (abril de 2013) 
 

 Record que en una ocasió, en el transcurs d’una reunió amb el Consell episcopal, 
vaig esmentar al bisbe Teodor les dues mentalitats de bisbes que hi havia a l’Església 
espanyola, els tradicionalistes i els renovadors, i ell em va respondre amb una certa 
duresa que no tornàs a dir que a l’Església hi ha dos grups enfrontats, i va afegir “perquè 
això no és ver”. Era a la dècada dels anys 70. Però a hores d’ara, quaranta anys després, 
continuu pensant, malgrat la reprimenda de don Teodor, que a l’Església hi ha dos grups 
enfrontats, i entre els dos grups hi ha una massa, difícil de quantificar, de cristians 



 6 

fluctuants, o indiferents, o que miren l’Església com si fossin simples espectadors o com 
a beneficiaris d’unes tradicions o d’uns serveis religiosos puntuals. 
 

 Els tradicionalistes han dirigit la cúpula de l’Església almanco des dels pontificats 
de Joan Pau II i de Benet XVI. Ara, en canvi, a partir de l’elecció de Francesc I,  amb 
gran sorpresa de part meva, sembla que s’està canviant la tendència. Però encara està per 
veure. 
 

 Em dóna la impressió que els renovadors, que estaven units en el temps de 
l’oposició, ara, amb l’entusiasme dels primers gestos i paraules del nou papa, corren el 
risc de mantenir-se en un estat de silenci respectuós i esperançat. Però mentrestant els 
tradicionalistes no tiren la tovallola,  sinó que segurament ara ja conspiren i s’uniran més 
i més per fer oposició tots junts. 
 

 El problema de fons no és el de canviar unes estructures externes (com ara una 
Cúria vaticana més funcional, o una elecció de bisbes més democràtica, o fer una reflexió 
sobre la possible ordenació sacerdotal de dones i de persones casades, o proposar una 
major flexibilitat en alguns temes morals i de disciplina eclesiàstica, etc...), sinó que el 
problema de fons es troba en els fonaments,  en la manera d’entendre la fe en Jesús (Déu 
i home, o home i Déu), en la manera d’entendre la salvació (per la redempció o per 
l’encarnació; només per l’acció de Déu o també per la col·laboració humana; per 
l’ortodòxia o pel seguiment de Jesús),  i així seguint... 
 

 A la base de les dues tendències les formes externes són anecdòtiques, però 
significatives. Diuen (si non e vero e ben trovato) que a una pregunta que feren al papa 
Francesc sobre la sotana dels capellans, ell va respondre: “sotana o no sotana, lo que 
importa és que vagin ben arromangats”. 
 

 Sols que m’entengueu. Els canvis de l’estructura són necessaris, però més 
necessari és un canvi de mentalitat.  Per ventura està bé començar per canviar 
l’estructura, però sense oblidar els fonaments. Els renovadors durant els anys que han 
estat a l’oposició han cremat molts de cartutxos demanant canvis d’estructures. Els 
haurien de cremar ara per anar creant el canvi de mentalitat. 
 

*     *     * 
I dos mots finals: 
 
 Aquests dos escrits són un exponent dels dos impulsos que, com la sístole i la 
diàstole, mouen actualment la meva vida i la meva fe: els més pobres de la Terra i la 
renovació de l’Església.  
 

 Fa uns mesos ja donava per perduda la renovació de l’Església i vet aquí que 
inesperadament s’ha obert una encletxa d’esperança.  
 

 Però, mentrestant, la globalització continua la seva inexorable trajectòria 
d’augmentar la riquesa dels més rics i la pobresa dels més pobres.  
 

 I em deman si la fe dels cristians podria ser encara capaç de moure muntanyes i 
d’unir-se al projecte de tota la gent que vol canviar aquest món nostre tan injust. I voldria 
saber com poder aportar el meu granet d’arena en aquest projecte. 
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El nostre convidat 
 
 

   
   

JJJaaauuummmeee   MMMaaasss   JJJuuullliiiààà   
 

Antoni Bennassar 

 
El dia 21 d'agost, a la tarda, vaig anar a la rectoria de Binissalem per fer una xerrada 
amb el bon amic Jaume Mas. D'aquesta conversa en sortiren les idees que han 
estructurat l'entrevista que vos ofereix  a continuació la nostra revista. 
 

 

1.- Parla’ns de les circumstàncies que possibilitaren i envoltaren la teva decisió 
d’entrar al seminari. Alguna persona influí d’una forma especial? 
 

Els meus pares varen anar a posar un forn a Palma, —abans vivíem a Campos on 
vaig néixer—, al carrer de Sant Elies, i em posaren a estudiar a la Salle de l’Avinguda 
Alemanya perquè ens queia molt a prop de casa. Hi vaig anar des dels 8 anys fins acabar 
el cinquè de batxiller, quan vaig començar al seminari, l’octubre de 1961. 

L’ambient que vaig viure al col·legi va influir 
molt en la meva vocació, en un primer moment, vaig 
pensar entrar al noviciat dels “Hermanos”, sens dubte 
influenciat per amics meus que hi anaren quan havíem 
acabat el quart de batxiller. Amb tots ells hem 
conservat una bona i profunda amistat. 

Aquells anys tenien molta força dins la vida del 
col·legi la Congregació Mariana i el centre d’Aspirants 
d'Acció Catòlica. L’Hermano Teodoro n’era l’ànima i 
l’impulsor de moltes activitats socials, esportives, 
culturals i religioses que ens entusiasmaren a un bon 
grup d’al·lots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fèiem excursions i colònies durant l’estiu, 
exercicis espirituals durant el curs escolar, reunions... 
Els diumenges horabaixa jugàvem a futbol al pati del col·legi. Dos anys seguits ens 
predicà els exercicis don Joan Crespí, capellà castrense. D’aquells exercicis en guard un 
gran record i moltes vegades he dit a don Joan que allà hi veig la llavor de la meva 
vocació al sacerdoci. 
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 Per fer-nos una idea de l’ambient que es respirava en aquells anys basta dir que del 
meu curs, quatre anaren al noviciat de la Salle i dos al Seminari; del curs de darrera 
nosaltres, tres al Seminari i de cursos superiors, dos al seminari i dos al noviciat. 

 

2.- Tu entrares després del cinquè de batxiller. Quin pla d’estudis hagueres de 
seguir per adaptar-te als estudis del seminari? El llatí que t’ensenyaren era suficient 
per poder entendre els llibres de text en llatí? 
 
 Vaig començar al seminari després del cinquè de batxiller, aleshores hi havia al 
seminari uns cursos anomenats “Cursos especials de llatí i grec” per als que venien 
d’altres col·legis o instituts. L’estiu abans de començar al seminari vaig anar a classe de 
llatí amb en Felip Guasp, que aleshores era seminarista de la parròquia del Sagrat Cor 
dels Hostalets on el meu tio Guillem n’era vicari.  

Els que havien acabat quart de batxiller havien de fer dos cursos i els que havien 
acabat el sisè, un. Com que jo havia acabat el cinquè vaig haver de fer els dos cursos, 
però em donaren la possibilitat de fer-los en un any. 

 El tutor i professor de llatí era don Vicenç Orvay. Entre els alumnes de primer i 
segon érem una quinzena. Teníem dues classes diaris amb don Vicenç Orvay i una amb 
don Llorenç Escales  —en aquesta classe ens uníem als alumnes de tercer del seminari 
menor—. En Jaume Obrador Soler, aleshores teòleg, enviat per don Vicenç Orvay, també 
ens donava classes suplementàries. 

Per a les classes de grec anàvem amb don Pedro Amorós, unint-nos als de cinquè 
del seminari menor. Com que al batxiller d’aquell temps començàvem a estudiar llatí a 
segon, podíem seguir les classes del “Curs especial” sense massa dificultats. Però no ens 
obligaven a fer poesies en llatí i quan ens enfrontàrem als textos de Filosofia, i més 
envant als de Teologia, que eren en llatí no tenguérem gaire dificultats per poder-los 
entendre. Del grec sí que vàrem passar un poc per damunt .  

Als que seguíem aquests cursos ens deien “Balarrasas”, teníem un prefecte propi i 
perteneixíem a la secció de Filosofia. El nostre prefecte va ser en Joan Bestard Comas, el 
superior don Joan Soler i el director espiritual don Jaume Cabrer. 

 

3.- Cóm vares viure l’estada al seminari, en les distintes etapes? Fores 
membre de l’Institut Juníper Serra? Què en penses ara? 

 
En el seminari vaig fer el “Curs especial de llatí i grec”, els tres anys de Filosofia i 

el primer de Teologia. Acabat el primer de Teologia al seminari vaig anar a Comillas on 
vaig començar de bell nou els estudis de Teologia, al final dels quals vaig fer la 
llicenciatura. 

Dels anys de seminari tant a Mallorca com a Comillas en tenc un molt bon record. 
Fa uns mesos tenguérem una trobada de companys, a la rectoria de Binissalem, fórem 
convocats per la vostra revista “Modèlics i Modelicons” per parlar de les nostres 
impressions d’aquells anys de seminari, i jo vaig coincidir amb tots ells afirmant que 
foren anys profitosos per a la nostra formació en un ambient de bona amistat i de 
convivència alegre. 
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Com molts d’ells coincidesc, també, amb el gust per l’estudi, i personalment —pel 
que ha representat en la meva vida— l’esperit missioner que vàrem viure. Del nostre curs 
quatre hem anat a “missions”, un a Perú i tres a Burundi: Tomeu Morey, Joan Servera, 
Miquel Gual i jo mateix. 

Els anys de Filosofia i primer de Teologia 
varen coincidir amb la celebració del Concili 
Vaticà II. Les informacions que rebíem, les 
revistes que començàvem a llegir, les cròniques 
del Concili, "Un periodista en el Concilio” de 
Martín Descalzo, ens obrien els ulls als nous 
temps que es vivien a l'església i al món. 
Començàvem a conèixer noms de teòlegs que 
marcaren les pautes del Concili: Congar, 
Chenu,De Lubac, Hans Kung ..., també 
començàvem a veure que hi havia una gran 
distància entre els llibres que estudiàvem i les 
noves orientacions conciliars. Lectures de 
novel·les com “Journal d’un curé de Campagne” 
de George Bernanos, o “Los santos van al 
infierno” sobre l'experiència dels capellans obrers 
a França, ens mostraven noves formes de viure el 
sacerdoci i la figura humana del capellà. Em va 
impactar molt el llibre de Mons. Ancel “Mis cinco 
años de obispo obrero”. 

Em demanes si vaig pertànyer a l’Institut Juníper Serra, Sí. Va ser durant el primer 
curs de Teologia, teníem reunions “secretes” amb don Pere Sureda, a l’habitació de don 
Baltasar Soler, al seminari menor. I fèiem vigílies de pregària a la capella, davant el 
sagrari i cantàvem “Espiritu Santo, concédenos el gozo de servir a la madre Iglesia de 
balde y con todo lo nuestro”. A les reunions amb el rector Sureda, ell ens explicava una 
espiritualitat basada sobre tot en Santa Teresa “Matriarcha nostra, Sancta Teresa”, com li 
agradava anomenar-la. Què en pens ara de l’Institut? Faria una distinció entre la 
“mística” i la “política” de l’Institut. En dues paraules diria: La “mística” d’aquella 
espiritualitat consider que era bona i entusiasmant per a joves, era una espiritualitat 
sòlida. Pens que ens mostrava un tipus d’entrega que oblidava —un poc massa— el 
realisme de la vida i un excés d’idealisme va poder fer-nos mal. La “política” de l’Institut 
sí que la consider negativa, en el fons es pretenia formar una “élite” per influir dins la 
“massa”, va crear divisions entre els qui formaven part de l’Institut i els qui no en 
formaven part. I això dins una ambient de seminari ho trob negatiu. 

 

4.-  Quin fou el teu primer destí i què suposà per a tu? 
 
El meu primer destí va ser al seminari menor, com a formador, el nomenament diu 

“Director espiritual del Seminario Menor”era pel mes de setembre de l’any 1970. Va ser 
en Pau Oliver, rector del seminari qui em va demanar per formar part de l’equip. Al 
seminari menor érem tres capellans amb dedicació plena: Joan Planas, Tomeu Suau Serra 
i un servidor. Entre tant s’havia canviat el pla d’estudis, s’havia deixat el pla anterior típic 
dels seminaris menors, els cinc anys d’humanitats, per adaptar-se als estudis civils. 
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Acadèmicament el seminari menor havia passat a ser “Filial d’Institut, núm. 2”. Això 
suposava que el centre havia d’estar obert a alumnes que venien a estudiar al seminari 
com a externs i que no tenien res a veure en la idea tradicional del que era un seminari 
menor. Continuava l’internat pels seminaristes. El canvi en el pla d’estudis va suposar la 
incorporació de molts professors seglars. Vull recordar una anècdota: La primera 
professora que es va incorporar al claustre era la dona d’un professor del mateix centre. 
Quan vàrem comunicar el nomenament al bisbe don Rafael ens va respondre que hi 
estava d’acord, amb una condició, que el seu horari de classes coincidís amb el del seu 
home. 

Eren anys de canvi en tots els sentits, i sobretot anys d’obertura a altres horitzons. 
Estic molt agraït a aquells sis anys que hi vaig passar, en primer lloc per la experiència de 
viure en equip, amb els companys capellans, amb els “prefectes”, els teòlegs amb qui 
compartíem la tasca en la formació dels al·lots. I compartíem també les seves inquietuds 
pastorals i teològiques, ells també començaven un nou pla d’estudis amb la constitució 
del C.E.T.E.M. que va suposar el comiat de la majoria dels antics professors del seminari 
major i la incorporació d’un professorat jove i ben preparat, provinent no només del 
clergat diocesà sinó també dels religiosos. 

 

5.- Parla’ns també de l'experiència de Burundi i de les seves interrupcions. 
Què t’aportà aquesta experiència? En tornar a Mallorca, et costà l’adaptació? 

 
Després de sis anys al seminari menor em vaig oferir al bisbe Teodor per anar a 

Burundi, era el mes d’agost de 1976. En aquell moment a Burundi hi havia un bon grup 
de “Mallorca Missionera”: dos laics (Andreu i Lluïsa), la comunitat de germanes de la 
Caritat i els capellans eren: Jaume Amengual, Julià Cifre, Joan Perelló i Joan Servera que 
duien dues parròquies: Nyabiraba i Gitongo. A més d’aquest grup hi havia en Miquel 
Parets a la diòcesi de Muyinga i el nostre gran Jaume Moragues que tant estava a una 
parròquia, fent comunitat amb capellans nadius, com l’enviaven de professor de Física a 
un seminari menor. Era un “tot terreny”. Anava, com ell deia “allà on els bisbes 
l’enviaven”, sense més problemes. 

La meva estada a Burundi està dividida en tres etapes, la primera etapa la vaig 
interrompre degut a la greu malaltia i posterior mort de ma mare, quan feia dos anys que 
era allà. La meva única germana era molt joveneta i vaig considerar que era bo quedar un 
temps a Mallorca per estar devora ella; mon pare havia mort feia quatre anys. Aquest 
temps d’estada a Mallorca vaig ser rector de la parròquia de Corpus Christi a Son Gotleu. 

La segona etapa a Burundi la vaig començar tres anys després, a finals del 1981 i 
es va prolongar fins a finals del 1986. A finals del 84 va recomençar l’expulsió de quasi 
tots els missioners, enmig d’una vertadera persecució a l’església. Les germanes de la 
Caritat varen haver de partir, laics no n’hi havia en aquells anys. Quedàrem dos 
capellans: en Pere Barceló i un servidor. Contra totes les previsions, l’any 1985, el 
Govern ens renovà el permís de residència —normalment l’expulsió consistia en no 
renovar aquest permís amb una carta que deia “Vous êtes invité a quitter le Pays et 
rentrer définitivement chez-vous” afegint el temps i la data de sortida obligada de 
Burundi—. 
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Quan comunicàrem al bisbe Teodor la notícia que ens havien renovat el permís de 
residència, li diguérem que en aquestes circumstàncies en què tants missioners partien per 
la no renovació del permís, nosaltres que havíem obtingut el permís trobàvem que 
havíem de quedar i així ens ho demanaven el bisbe Ruhuna i els companys capellans 
nadius. Don Teodor no ho veia gaire clar i ens va respondre que si la situació política no 
canviava i que ell no pogués enviar reforços, dins un any, havíem de tornar a Mallorca. I 
així ho férem a finals d’agost de 1986. 

Abans de tornar, vaig posar-me en contacte amb el bisbe Teodor per demanar-li 
permís per fer un any d’estudis i vaig tornar a Comillas que era el que coneixia i a més 
n’havia quedat content dels anys de Teologia. Després del que havia viscut durant els dos 
darrers anys sentia la necessitat de fer una aturada, per “repassar “ quatre llibres i pensar 
un poc en el meu futur ja que desitjava dedicar uns anys més a les missions.  

El provincial dels PP. Blancs de 
Burundi, Waly Neven, amb qui havíem fet 
una bona amistat, em proposava a mi i a 
un equip de capellans mallorquins d’anar a 
una diòcesi del país veïnat, el Zaire, ara 
anomenat Congo. Hi havia també 
propostes d’un bisbe del Chad, i 
finalment, un grup pensàvem que després 
de “la maror tornaria la bonança” i per 
ventura podríem tornar a Burundi. El 
principal defensor de la darrera opció era 
el nostre estimat Jaume Moragues qui es 
va alliberar de la carta d’expulsió perquè 
havia tengut un accident de cotxe i quan el 
governador de la província va anar a fer 
un “meeting” a la població on estava la 
seva parròquia i entre altres coses havia de decretar públicament la seva expulsió, algú de 
la comitiva va dir al governador “No digui res del pare Moragues perquè s’està morint” i 
el governador va respondre “sempre trobarem un lloc per enterrar un “muzungu” (un 
blanc). 

Acabat l’any d’estudis a Comillas, el bisbe Teodor em va destinar a Son Roca. Jo 
seguia donant voltes al meu desig de dedicar uns anys més a missions. Aquest mateix 
any, el mes de setembre, just quan jo m’incorporava a la nova parròquia hi va haver un 
cop d’estat a Burundi.  De tot d’una, per les informacions que ens arribaven, ja es podia 
preveure que la situació tensa església-estat, provocada pel règim derrocat, canviaria dins 
poc temps. Efectivament va ser així, de tal manera que abans de Nadal vaig rebre una 
carta de l’aquebisbe de Gitega, Joaquim Ruhuna, en la que em contava la nova situació 
del país, que el mateix nou president, Buyoya, demanava als bisbes de Burundi que fessin 
tornar els missioners expulsats, i em demanava que parlàs amb don Teodor perquè un 
equip de capellans tornàs a Burundi.  

Don Teodor no ho veia gaire clar i s’estimava més que deixàssim passar més 
temps, la qüestió és que, després de diverses reunions entre els qui havíem estat a 
Burundi i amb don Teodor, es va decidir que jo partiria el mes de maig i si després d’uns 
mesos es veia que la cosa anava bé s’incorporarien en Julià Cifre i en Tomeu Barceló. I 
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així ho férem. Pel mes de maig en Tomeu Suau, delegat de missions, em va acompanyar i 
restà un mes amb mi. 

La meva tercera etapa a Burundi va del maig del 88 al final del mes d’agost del 97. 
És l’etapa en que vàrem viure les primeres eleccions democràtiques —juny del 93— 
després de la independència del país, l’etapa del cop d’estat violent que causà la mort del 
president Ndadaye i d’alguns ministres i com a conseqüència d’això la guerra entre els 
Tutsi i els Hutu que va durar des del 23 d’octubre del 93 fins a finals de la mateixa 
dècada. Tenc un diari escrit de les tres setmanes que vàrem quedar totalment 
incomunicats i tenint refugiats dins les dependències parroquials a Nyabikere. Una 
experiència que no podré oblidar mai. Vull dir també que com mai en els meus anys de 
Burundi em vaig sentir tan a prop de la gent com en aquests anys de guerra i de fortes 
tensions socials. El ministeri principal que em vaig proposar va ser escoltar la gent i te 
dic que n’hi havia abastament i acabava la jornada ben cansat. 

No acabaria si continuàs parlant de Burundi, perquè Burundi no només són les 
tensions i les guerres entre Hutu i Tutsi o la misèria material —això és el que normalment 
surt als mitjans de comunicació, mostrant una superficialitat enorme quan parlen dels 
països anomenats del Tercer Món—.  

Burundi m’ha ensenyat humanitat “Ubuntu”, “Ubushingantahe”; m’ha ensenyat 
estima i respecte a la naturalesa, sempre pendents de les pluges en el moment oportú per 
tenir una bona collita de mongetes.  

Els meus anys d’estada a Burundi m’han ensenyat respecte i profunda estima a la 
seva cultura i a la seva llengua, el kirundí, tan rica en expressions, en contarelles i 
refranys . 

Eclesialment, la meva estada a Burundi m’ha ensenyat a valorar la col·laboració 
amb els laics dins la pastoral, per exemple, la figura dels“catequistes majors” de les 
sucursals, vertaders rectors de parròquia on no hi ha preveres, o dels representants de les 
comunitats cristianes.  

Em demanes si em va costar la meva adaptació a Mallorca, sí. 

 

6.- També ens interessa que ens comentis els 12 anys dedicats a la Soledat. 
Com els vares viure? Què subratllaries d’aquells anys? 

 
Abans de tornar a Mallorca, el bisbe Teodor em va comunicar que voldria 

encarregar-me la delegació de Missions i així va ser, als 10 dies d’arribar, el primer de 
setembre del 97 començava la tasca de delegat de Missions i el mes de desembre 
començava, com a adscrit, a la parròquia de la Soledat. Així que tenia aquestes dues 
tasques: delegat de missions i ajudava a la Soledat. Més envant el Bisbe m’anomenà 
rector i poc després vaig deixar la delegació de Missions. A la Soledat hi vaig estar fins a 
finals de setembre del 2010. A la tornada a Mallorca també vaig reprendre la tasca en el 
moviment de “Cursillos de Cristiandad” en el que ja havia treballat abans d’anar a 
Burundi la primera vegada. 

La Soledat és una barriada com moltes de Palma, una barriada típica d’una gran 
ciutat. Juntament amb Son Gotleu té l’anomenada de barriada conflictiva degut a la 
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immigració de població venguda sobretot d’Àfrica i Amèrica Llatina durant els darrers 
quinze o vint anys i a la problemàtica de venda de droga.  

 La població gitana configura una característica de la barriada. Aquesta 
població gitana ocupa la majoria de cases de planta baixa que hi ha des de davant el 
portal major de l'església fins al polígon de Llevant.  

El nucli de gent antiga ,”de tota la vida de la Soledat”, és una gent senzilla i 
amable, es coneixen entre ells i tenen un fort sentit de poble. 

Hi ha, finalment, una forta població que prové d’altres ciutats i pobles d’Espanya, 
molts dels quals ja han nascut aquí o fa molts anys que hi viuen i estan totalment integrats 
dins la vida social i religiosa de la barriada, participant en les activitats d’associacions de 
veïns i en les activitats pastorals de la parròquia. 

Podria resumir en tres punts la meva vivència a la Soledat que més o manco són 
els que vaig dir a la gent el dia del meu comiat: 

1)  El treball pastoral m’ha servit per sentir-me bé com a capellà en les activitats 
normals que es duien a terme a la parròquia, el dia a dia en la catequesi, Càritas, i 
les celebracions litúrgiques, les festes més importants com Nadal, Pasqua, i les 
festes de la Mare de Déu de la Soledat. 

2)  A la barriada hi ha distintes agrupacions que treballen per a la barriada: dues 
associacions de veïnats, i altres socials, culturals i esportives. Totes aquestes 
associacions, juntament amb representants de les escoles de la barriada teníem 
reunions conjuntes per veure com podíem ajudar i dinamitzar la població, això 
em donava una mirada més ample que la que podia tenir des de les activitats 
pròpiament pastorals. Això ens duia a realitzar activitats tots plegats. Una que va 
moure molta gent va ser una trobada amb els col·lectius d’emigrants on hi va 
haver música, jocs i compartírem un berenar. 

3)  El contacte amb el mon “gitano” em va donar l'oportunitat d’acostar-me al 
coneixement d’un col·lectiu minoritari, en comparació a la societat en general, 
del que tenim una idea molt superficial i que respon a clixés fets al llarg dels 
anys. No vaig organitzar activitats per a ells, vaig tenir un tracte de bones 
relacions de veïnats i llargues xerrades amb motiu de demanar el baptisme dels 
infants, o misses “para los difuntos”, a la catequesi de primera comunió en 
venien pocs. Vaig tenir contactes amb els pastors del “culto” i vaig participar en 
algunes celebracions. Una treballadora social, na Cati Escanelles, durant un any, 
va fer una bona feina amb un bon grup de nins i nines, amb la seva partida varen 
decaure un poc les activitats però continuaren al centre de Ca’n Ribas i amb la 
col·laboració de la parròquia. 

  Per les festes de la Mare de Déu de la Soledat, hi havia una nit de “flamenco” a 
sa plaça de l’església. Aquell vespre no hi mancava cap gitano de la barriada. 
 
 

7.- Sé que visqueres un període de depressió. Cóm t’afectà, cóm el superares i si 
n’has tret alguna cosa positiva? 
  
Vaig començar a donar-me compte quan ja feia més de dos anys que havia tornat de 
Burundi, aleshores era delegat de Missions i rector de la Soledat, jo em trobava amb 
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poques forces físiques, donava la culpa al fet de passar pena per atendre als dos llocs, i 
psíquiques. Vaig anar al metge psiquiatre, Victorí Planells, per recomanació del bisbe 
Teodor, i vull dir que va ser un encert trobar aquest metge. Amb el temps hem cultivat 
una bona amistat. No vaig deixar mai del tot la feina, si bé en un primer temps vaig 
disminuir molt les activitats i durant un bon període vaig comptar amb l’ajuda d’en 
Mariano Moragues, jesuïta, rector de la parròquia veïnada de Sant Joan d’Àvila, ell i els 
seus companys que vivien en un pis del polígon de Llevant em supliren i m’ajudaren en 
les tasques parroquials sempre que els vaig haver de mester. Segurament no vaig quedar 
bé del tot i uns anys després vaig tornar recaure però no fou tan greu i em vaig sortir més 
aviat. 

 Es passa 
molt malament 
perquè no tenint 
res que et faci 
mal, és tota la 
persona que 
pateix, estàs dins 
un túnel on no en 
veus la sortida. 
El metge m’in-
sistia molt que 
entengués que es 
tracta d’una ma-
laltia com una 
altre, com una 
llaga d’estómac, 
des d’un primer 
moment que em 

va diagnosticar la depressió em va dir que no es tractava de res psicològic, sinó físic. Era 
qüestió de manca de serotonina, la substancia que “engrassa” les neurones, i per tant es 
tractava de compondre-ho amb medicament. 
 La primera passa que vaig haver de donar era aquesta: acceptar la malaltia, la 
segona va ser seguir el consell de Sant Ignasi, ”en tiempos de desolación no hacer 
mudanza”, per tant no deixar el lloc ni la feina que feia, encara que en un primer moment 
posàs una certa distància a les dues coses. Si bé ho vaig passar malament bastant de 
temps perquè el medicament es torbava a actuar, encara avui em fa por pensar en la 
possibilitat d’una recaiguda. Quan han passat anys consider que aquella malaltia me va 
ajudar per a relativitzar moltes coses, a ser més agraït a la vida i a Déu i m’ha donat la 
possibilitat de comprendre i acompanyar persones que s’han trobat en una situació 
semblant. 
 
8.- També sé que tens alguns “hobbies”. Especialment vull que ens parlis de la teva 
afició als “toros”. Crec que aquesta afició et dugué algun conflicte. En pots parlar? 
 

És una afició que em ve de nin, quan acompanyava mon pare, que era un bon 
aficionat, a la plaça de toros molts diumenges durant la temporada, que a les hores 
començava la segona festa de Pasqua i durava fins a finals de setembre. 
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 El conflicte a que fas referència és una anècdota que em va passar el dia 8 de 
setembre de l’any 1966. A Palma actuava “El Cordobés” i com que era una cursa de luxe 
anàrem als “toros” un bon grup de la família: mon pare, dos tios meus, un dels quals era 
el tio Guiem, rector de Sant Domingo d’Inca, una cosina meva i jo mateix. El Cordobés, 
en el seu segon bou, que era el darrer va defraudar el públic i, acabada la cursa, varen 
ploure les “almohadillas” de tal manera que enmig de la plaça ja no es veia l’arena. Jo 
també vaig ser un del milenar d’espectadors que tiraren “almohadillas”. Just l’acabava de 
tirar, un policia, vestit de paisà, que estava darrera, em va dir que quedava dentingut i que 
anàs amb ell al camió de la policia nacional “ els grisos” per anar a la Comissaria. El tio 
Guillem (capellà) i que anava amb sotana, em va voler defensar dient al policia que jo era 
seminarista. El policia va dir que res de res, “a Comisaria como los otros”, al camió de la 
policia ens trobàrem cinc detinguts dels milers que havien infringit l’ordre que 
s’anunciava sempre al començament de l’espectacle pels altaveus de la plaça: ”Queda 
terminantemente prohibido echar almohadillas al ruedo de la plaza, siendo gravemente 
sancionados los infractores de esta orden”. 
 

Els cinc detinguts anàrem amb el camió de la policia a la Comissaria, allà 
començaren a prendre'ns la declaració. Quan em va tocar a mi, un altre policia em va 
cridar per passar a un altre despatx a fer la declaració. Em va demanar si jo era 
seminarista, li vaig dir que sí. Li vaig dir que estava de vacances i que la notificació de la 
multa l’enviàs a ca nostra que no l’enviàs al seminari. L’endemà de les curses solia sortir 
a la pàgina dels “sucesos” o devora la mateixa crònica taurina un requadret que tenia per 
títol “Multados en la Plaza de Toros de Palma” i seguia el nom i llinatges dels infractors 
de l’ordre del govern i la quantitat de la multa, 500 PTA. 
  

La qüestió és que el meu nom no va aparèixer a la llista i vaig pensar que el policia 
que em va interrogar devia ser clerical i que s'havia compatit d’un pobre seminarista que 
havia tengut la debilitat d'infringir el reglament taurí. 

 
Bé i que ha estat? No res. Ho comentàrem amb els meus pares i els altres familiars 

i no donàrem més importància a la cosa.” Ves viu una altra vegada”, em digué mon pare. 
A ma mare no li va fer tanta gràcia. 
 

Passats pocs dies, don Gillem Payeras em va telefonar i em diu: ”S’altre dia, te 
vaig telefonar i ta mare me va dir que eres a Campos, un altre dia te vaig tornar telefonar 
i ta mare me va dir que eres als toros…” Quan vaig sentir això li vaig contestar que no 
importava que continuàs, que ja sabia per on anava i li vaig dir el que havia passat. Don 
Guillem es posà seriós i em va dir que convendria que anàs a veure el rector, don Pere 
Sureda, que havia rebut un ofici de la policia on l’informaven de la meva falta, que 
m’havien perdonat la multa i que la sanció me la donàs el rector del seminari. 

 
L’entrevista amb el rector Sureda va ser dramàtica, em va rebre dret a la porta de 

la rectoral dient-me, amb aquella solemnitat que el caracteritzava: “Jaume, el meu fill 
pròdig, aquell al·lot en qui jo havia posat tanta confiança, vet aquí aquest ofici que ha 
enviat la Policia”. Vàrem xerrar un poc, jo li vaig demanar què havia de fer, em va dir 
que ho diria al Bisbe i ja veurien la decisió a prendre. No em digueren res pus. 
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9.- Què és el que absorbeix el teu temps actualment en la pastoral de Binissalem i 
Consell? Estàs content de la feina que pots fer? 
 

Estam en un moment que dins la pastoral hem de posar més confiança en el laïcat, 
si no ho feim per convicció ho haurem de fer per necessitat. No només dins la pastoral 
parroquial sinó dins la pastoral general de l’església. Les grans línies del Vaticà II ens hi 
conviden des de fa cinquanta anys. El que passa és que encara no les hem cregut del tot. 
El que desitj i m’hi esforç és en ajudar i recolzar grups de persones que se sentin 
responsables dins les tasques parroquials: Càritas, catequesi, celebracions.  

 

Personalment em preocupa com presentar el missatge de Jesús com un missatge 
vertaderament alliberador, tots tenim ferides a curar, tots tenim esclavatges que ens 
fermen, no són aquestes ferides i esclavatges que, segons el testimoni dels evangelis, 
Jesús ha vengut a curar ? El missatge de Jesús,el presentam així en les homilies, en la 
catequesi, en la paraula que ens demanen pel carrer o dins el despatx parroquial, i en el 
nostra manera de viure? 

 
 

10.- Quin treball es pot fer amb la joventut? Tens alguna presència enmig d’ells? 
 

 Jo don molta importància a les “mediacions”, amb això em referesc a coses 
concretes com són els clubs d’esplai i moviments de nins i joves com els escoltes o altres 
semblants. Els al·lots són com les cireres, sempre venen en grups o no venen. 
 

Quan em diuen —la gent gran— que no veuen els joves a les celebracions 
parroquials els responc que l'ombra del campanar també els hi arriba encara que només 
sigui per la llei física de l'osmosi. La meva feina dins aquests grups procur que sigui de 
presència i d’acollida de les seves inquietuds. 
 
 

11.-  Què penses de la nostra estimada Església i què esperes del nou papa? 
 

La nostra Església va més enllà de la nostra Mallorca i de la nostra Europa, és ver que 
nosaltres som aquí i que la nostra preocupació més immediata ha de ser per a les coses 
d’aquí, però no podem quedar-hi tancats. Cada vegada més la nostra Església deixa de ser 
eurocèntrica. Si obrim més els ulls podrem veure, que a més dels problemes que ens 
preocupen aquí, com és la secularització de la societat o la manca de vocacions a la vida 
religiosa i ministerial, hi ha altres preocupacions de les que les esglésies del “Tercer 
Món” ens donen exemple de coratge a l’hora d'afrontar-les: la fam, la pobresa, el diàleg 
interreligiós. 
 

Del Papa Francesc el que més em crida l’atenció és la seva forma de parlar a la gent, amb 
un llenguatge entenedor, proper i que llaura fons. A veure si des de la base sabem 
respondre al seu missatge perquè la reforma ha de ser “in càpite et in membris”. 
 

No cal que us manifesti la sensació de pau i satisfacció que vaig sentir quan en Jaume 
responia les meves preguntes, i no tenc cap dubte que vosaltres també haureu fruït llegint 
les seves manifestacions. 
 

Jo pens que el fil que ha conduit totes les seves activitats no ha estat altre que una 
disponibilitat total i un gran amor a l'Església. 
 

Gràcies, Jaume, per haver-nos acceptat com a confidents de la teva pròpia trajectòria 
vital. 
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Beat Ramon Llull 
(Seminari, pati de teòlegs) 
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Beat Juníper Serra 
(Petra) 
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La Seu de Mallorca 
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Jesús Enciso Viana, 
Bisbe de Mallorca 
(30 maig 1955 –  
+ 21 setembre 1964) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escut del Bisbe Enciso 
(Façana del Seminari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Amb aquesta Pastoral hi he fet unes “quaranta hores” .  No d’aquelles amb ciris, encens i torns d’adoració, sinó de feina.  
   I qui no ho creu que faci sa prova: escanejar un document de més de 50 anys d’edat, amb aquelles taques grogues i 
marrons pròpies de la vellesa i editat en un magre paper que transparenta les paraules d’una pàgina a l’altra.  
   Per netejar set pàgines que té l’original d’aquesta pastoral hi ha feina. 
   I encara més: l’edició del Butlletí està feta en paper DIN A5. Per conservar l’aspecte original de la lletra en la nostra 
revista, editada en paper DIN a4, no m’ha quedat més remei que recompondre les pàgines originals i de 7 pàgines fer-ne 
5, que és així com la veieu. 
   Tot sigui pel bon nom de la nostra revista.                       Biel, el dissenyador     
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LLL’’’   “““IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   AAAPPPOOOSSSTTTOOOLLLIIICCCOOO   JJJUUUNNNPPPEEERRROOO   SSSEEERRRRRRAAA”””   
III      MMMNNN...   PPPEEERRREEE   SSSUUURRREEEDDDAAA   
 

 
Teodor Suau i Puig 

 

 
Si no estic equivocat, deu fer una mica més de cinquanta 

anys, per aquestes saons, de la creació a la Diòcesi de l’”Instituto 
Apostólico Junipero Serra”. 

 

La idea fou del Sr Bisbe d’aleshores, Jesús Enciso i Viana, molt interessat en 
l’aportació espanyola al que llavors es deien les missions, especialment a Amèrica 
Llatina i que més tard s’amplià a l’Àfrica Central. Era el temps de la postguerra civil, 
amb una gran abundància de vocacions al ministeri sacerdotal i a la vida religiosa, tal 
com es va tractar al número anterior d’aquesta revista. La idea que tenia el Sr Bisbe era 
molt concreta: disposar d’un instrument per a la formació específica dels possibles 
missioners. Fidel a la mentalitat d’aleshores, més que una preparació per al xoc que sens 
dubte havia de suposar la immersió en una cultura tan diferent de l’europea i en la 
suprema pobresa d’aquell continent, el que es volia assegurar era l’eficàcia espiritual: que 
els preveres destinats al Perú i a l’Àfrica fossin conscients de portar l’evangelització a 
uns llocs dels quals el que es coneixia sobre tot era la manca de preveres. Des d’aquesta 
perspectiva, l’Institut naixia amb un triple objectiu: preparar seminaristes ja des dels 
anys de la formació per la tasca missionera; proporcionar als preveres mallorquins les 
mediacions necessàries per portar a terme uns anys de servici a altres esglésies germanes 
més necessitades i aconseguir l’organització oportuna per tal que el servei al país de 
destinació, el necessari relleu i el discerniment de les persones enviades fos eficaç i 
factible. També, de totes maneres, perquè es mantingués l’arrelament en l’església local 
de Mallorca, que era la que prenia consciència de la dimensió missionera inherent a tota 
comunitat cristiana i que ho realitzava d’aquesta manera.  
 

 D. Pedro Sureda, aleshores Rector del Seminari, s’entusiasmà amb aquesta 
proposta del Bisbe, fins al punt que, si bé la idea fou del prelat, la realització va ser 
totalment obra del Sr Rector. El Seminari de Mallorca, aleshores, coneixia un moment 
màxim d’alumnes i es trobava en condicions d’abastir tant les necessitat de la Diòcesi 
com l’ajut a altres llocs freturosos de preveres. 
 

 El fet és que D. Pedro es convertí en el creador i l’ànima de la proposta del Bisbe. 
 Molt en el seu estil, transformà la idea inicial en un grup a l’interior del Seminari, 
format per seminaristes que eren convidats a formar-hi part pel mateix Rector o es 
presentaven voluntàriament. El candidat havia de presentar una petició per escrit al 
Rector exposant les motivacions de la seva decisió; el Rector decidia sobre la oportunitat 
o no de la demanda.  De fet i en paraules seves,  l’Institut passava de ser un instrument 
per a les missions a una organització de seminaristes que desitjaven un aprofundiment 
en la seva espiritualitat: un Seminari dins del Seminari, amb tots els problemes que això 
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havia de crear.  En els moments d’esplendor, la pràctica totalitat dels seminaristes teòlegs 
arribaren a formar part del grup. 
 

 L’ Institut era sobre tot una oferta d’espiritualitat presbiteral. Atesa la seva 
condició de grup dins d’un grup, desenvolupava les seves activitats en un gran 
secretisme, que tanmateix era impossible en un lloc tancat com era el nostre Seminari; 
posseïa una petita organització que li proporcionava identitat i pretenia la seva 
continuïtat després dels anys de formació. Sempre he cregut que la idea del Sr Rector era 
crear un corrent a l’interior del presbiteri mallorquí, com ha passat a altres diòcesis, 
tendent a fomentar l’espiritualitat sacerdotal de manera seriosa i radical.  L’Opus Dei era 
un dels seus referents, sinó el model que pretenia seguir. Al front de l’Institut es trobava 
un seminarista anomenat el “Servus”, elegit directament pel Rector i que era  ajudat per 
un segon, dit “Socius”. S’estructurava a base de cèl�lules petites que es reunien 
periòdicament amb el Sr Rector i on es feia un treball de formació espiritual. Tot lo qual 
no deixava de provocar recels entre els altres companys que no ho eren i alguns dels 
superiors de llavors, els quals,  teòricament, no sabien res de l’existència del grup. 
 

 El que em sembla més interessant, avui encara, és la redacció dels documents 
d’identitat de l’Institut que D. Pedro elaborà amb la intenció i l’objectiu que fossin el 
referent per a l’espiritualitat dels qui en formaven part. 
 

 Es tracta d’un material en dos blocs: els Estatuts pròpiament dits i el Reglament. 
Aquest darrer era un conjunt de normes pràctiques que tendien a regular la vida diària 
del Seminarista, amb recomanacions sobre un determinats temps de pregària, de 
pràctiques ascètiques i espirituals que, atorgaven la consciència i l’experiència de formar 
part d’una comunitat definida i estable i es proposaven sostenir l’estil de vida ministerial 
que s’esperava dels adscrits a l’Institut. 
 

Els Estatuts, en canvi, són de caràcter ideològic i proporcionen els referents 
teològics per assolir, consolidar i mantenir aquest estil de vida. 
 

Val la pena fer-ne una lectura atenta i crítica perquè, sempre segons el meu parer, 
representen l’expressió de la millor teologia espiritual immediatament anterior al Concili 
Vaticà II. El nombre d’autors citats explícitament és impressionant. Hi desfilen des dels 
Sants Pares fins als millors mestres espirituals de la nostra tradició catòlica, passant pels 
teòlegs més coneguts del temps, sobre tot de l’escola francesa i alguns alemanys. Es nota 
que l’autor no sols ha llegit les obres que cita, sinó que les ha assimilades i n’ha fet seva 
la doctrina. Això vol dir que Mn Pere Sureda era un exponent privilegiat dels corrents 
més oberts de l’àpoca immediatament anterior al Vaticà II. 
 

Els trets definitoris d’aquesta proposta espiritual podrien ser els seguents: una 
forta passió per Jesucrist, el Fill de Déu, al qual el prevere havia d’imitar en el do de la 
seva vida sense clivells, fins a l’extrem; present en la història per mitjà de l’Església, 
l’adhesió a la institució també sense discussió, n’era la conseqüència; una Església que 
s’identificava amb la jerarquia, de la qual participava el prevere: “nihil sine episcopo”; 
“in manu prelatorum paratus ad omnia”, en un llatí molt poc ciceronià, eren frases que es 
repeteixen constantment;  la insistència en el dolor redemptor, sobre tot per mitjà de 
l’obediència “perinde ac cadaver”  expressava la forma ministerial amb que el prevere 
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havia de respondre a la crida del seu Senyor. La relació amb la societat era presentada de 
manera prou desencarnada, sota una doble perspectiva: com el lloc del perill per a la fe; 
com a àmbit que calia convertir per la santedat de vida. La referència sociopolítica n’era 
totalment absent de manera explícita. La pregària assídua, el sacrifici, l’ascètica amb els 
mitjans aleshores en vigor, l’entrega incondicional al Senyor eren els moments 
configuradors de l’espiritualitat que es desprèn de la lectura de les pàgines dels Estatuts. 
 

 I aquí rau la clau que explica la història de l’Institut. Aleshores l’església 
espanyola vivia d’esquena als problemes reals de la societat, que patia fortament el ja 
consolidat règim franquista. La memòria propera de la Guerra Civil, viscuda amb tota la 
intensitat de la “Cruzada” proporcionava una intensa valoració del martiri dels morts pel  
bàndol roig, el que permetia passar de llis vora les grans contradiccions d’una Església 
que s’havia convertit en suport del franquisme al preu de perdre el contacte amb la part 
més maltractada de la població. L’Institut va funcionar a la perfecció mentre es 
mantingué aquest context social i ideològic. Però la celebració del Concili Vaticà II 
suposà una novetat que obligà a canviar els plantejaments de molts de les coses 
considerades immutables i eternes fins aleshores. També el concepte de missions es veié 
transformat. En conseqüència, l’estil dels qui hi havien de marxar o ja hi eren. 
Difícilment l’Església de Mallorca serà conscient de tot el que ha rebut gràcies a la 
presència de fills seus al Perú i al Burundi, pel que fa als preveres diocesans. El xoc patit 
en contacte amb la realitat de l’Amèrica Llatina de l’època, vertader banc de proves de la 
voluntat de llibertat dels pobles oprimits per l’imperi de torn, produí vertaderes 
conversions en els qui hi entraren en contacte. Malgrat les secularitzacions nombroses 
que aquesta circumstància provocà, crec que inevitablement, el nostre presbiteri, contant 
amb els germans que deixaren el ministeri, es va veure enriquit i transformat en la 
direcció de l’evangeli. Si afegim que el Concili agafà desprevinguts als nostres dirigents 
d’aleshores, homes honestos, entregats i fidels a la seva manera d’entendre la fe, en la 
seva majoria, no resulta gens estrany que l’Institut es veiés immers en el terbolí que 
tantes coses i amb tant poc temps es descobriren inadequades. El patiment d’aquests 
homes d’església, que no foren capaços d’anar més enllà d’on els havia situat el seu 
esforç de tota una vida mereix el nostre respecte i la nostra memòria agraïda. D. Pedro 
Sureda, per exemple, es va entusiasmar amb la reforma litúrgica però no tingué capacitat 
d’assimilar la revolució que suposava per a l’església espanyola i la mallorquina 
l’explosió produïda gràcies a aquells grans papes que foren Joan XXIII i Pau VI. D Pedro 
inicià un procés de perplexitat que el portà a posicions molt pròpies de la teologia 
anterior al Vaticà II però ja no susceptibles de ser mantingudes en el nou espai eclesial i 
social que s’obria amb les sessions conciliars i amb el maig del seixanta vuit. 
 

 El fet que prova el que estic dient és que un any abans d’acabar el seu servei 
rectoral al Seminari es produí la desfeta de l’Institut. Una gran part dels que en 
formaven part decidí sortir-ne. En molt poc temps, dies tal vegada, no se’n sentí parlar 
més. En arribar al Seminari el nou equip de formadors, presidits per Mn Pau Oliver, es 
dissolgué en el silenci. El disgust de D. Pedro fou majúscul, com és fàcil de suposar. Però 
sense retorn. 
 

 Un episodi més, doncs, de la història de la nostra església que ben segur val la 
pena conèixer a fons per tal d’orientar-nos en el futur gens clar que ens espera.  
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Taula rodona 
 

 
IINNSSTTIITTUUTTOO  AAPPOOSSTTÓÓLLIICCOO  JJUUNNÍÍPPEERROO  SSEERRRRAA  ((IIAAJJSS))  

 
El passat dia 4 de setembre, a la Residència Sacerdotal de Sant Pere i   
Sant Bernat, ens reunírem en taula rodona un grups d'amics del  
seminari: en Jaume Sancho, en Toni Perelló, en Toni Bennàssar, en 
Cil Buele, en Mariano Moragues, en Joan Bauzá i en Jaume Gual. 
Analitzàrem, cadascú des dels seus records, la creació, funcionament 
i desaparició de l'Institut Juníper Serra. Com veureu les reflexions i 
anàlisi foren molt interessants 
Abans però d'entrar en el que va donar de si la trobada, serà 
interessant, encara que sigui de forma breu, veure els antecedents, 
així com el Directori (Reglament) i el Directori (Temari del 
contingut ideològic de l'IAJS). 

 
EL BISBE JESÚS ENCISO CREA L'IAJS 

 
El butlletí del bisbat de Mallorca del mes de desembre de 1959, 
publicava la Pastoral del Bisbe Enciso, "Fundando en la Diócesis el 
INSTITUTO APOSTOLICO JUNIPERO SERRA. Dado en Palma 
en la festividad de la Inmaculada Concepción de María Santíssima 
del año 1959". 

 
 Alguns aspectes: 
  
 Nom: "Se llamará, pues, Instituto Apostólico Junípero Serra (IAJS)". 
Finalitat: "Su finalidad es cooperar al trabajo apostólico en  
América mediante el envío de Sacerdotes debidamente preparados, 
escogidos y organizados en equipos. Junto a estos equipos 
sacerdotales el Instituto enviará otros de personal auxiliar". 
Àmbit d'actuació: "El Instituto Apostólico Junípero Serra ofrece 
una doble vertiente: la americana y la insular. 
En América formarán parte del mismo todas y solas las personas 
que el Instituto haya enviado, o sea: a) los Sacerdotes; b) las 
comunidades religiosas femeninas; c) las comunidades de institutos 
seculares femeninos; d) los misioneros seglares. 
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Entre estos últimos no se admitirán mujeres, si no es formando parte de un matrimonio o 
de una comunidad de un instituto secular. 
En Mallorca integrarán el Instituto: a) los Sacerdotes y los seminaristas que se preparan 
para ir a América; b) los miembros de comunidades religiosas o institutos seculares que 
con permiso de sus Superiores se preparan para ir a América; c) los seglares que se 
preparan para ir a América". (Butlletí del Bisbat de Mallorca, desembre 1959, pàgs. 3-9) 
 
L'IAJS DEL  SEMINARI 
 
Pel que s'ha pogut averiguar, sembla que fou creat pel rector, don Pedro Sureda, el dia de 
San Joan, 24 de juny, de 1961. 
En principi es regia pel que anomanaren Directorio, que realment era un Reglament de 
funcionament; ja que posteriorment (datat a 8 de desembre de 1965), apareix l'anomenat 
Directorio, que comprèn el contingut ideològic i doctrinal per a la formació dels membres 
de l'Institut. 
 
Què diuen un i altre Directorio (Reglament) 
 
"El grupo de seminaristas del I.A.J.S. está orientado a formar sacerdotes diocesanos con 
espíritu católico y sin angosturas de frontera humanas. Prepárase el mimbro del grupo 
para aceptar con elegancia espiritual cualquier objetivo que señale la jerarquía.  
El ingresado observará: 
a) Suma discrección en todo lo referente al grupo. 
b) Espíritu de compenetración con todos los del grupo. 
c) Obediencia al "servus" (responsable elegit pel rector i ajudat de l'altra figura el 
"socius"), en todo lo que disponga, y con el que tendrá unas cuantas charlas antes del 
ingreso. 
d) Un constante esmero en cultivar, perfeccionar una serie de virtudes, v. gr.: optimismo, 
sencillez, obediencia, austeridad, caridad y todo lo que ellas mismas suponen."  
 
A continuació es descriuen les orientacions i tasques a fer en relació  a: "Oración (en el 
seminari i fora del seminari), austeridad, optimismo, sencillez, obediencia, caridad, 
estudio". 
Estableix tres tiupus de reunions: "Con el M. I. sr. Rector, con el Director Espiritual i 
con el "servus" (marca les temàtiques a tractar a cadascuna de les reunions). 
 
Directorio (ideologia) 
 
Subtítol:"COENACULUM "CHRISTUS DOMINUS" de seminaristas teólogos, diáconos 
de la Domus Assumptae, y jóvenes sacerdotes, hasta su inmediata preparación para 
misionar en Hispanoamérica o en tierras de África". 
La màxima que encapsala tot el text és: "Christo Domino fideliter servire ... unanimiter 
cum Maria Matre Iesu et fratribus eius ..." 
Temari 
"- Espiritualidad del Caenaculum, ex sacerdotio Domini ... 
- Sus cuatro exigencias: identificación, donación sacerdotal, entera oblación y servicio. 
- Vivit in me Christus. Identificación con Él, unión de identidad. Su vivir, amar y obrar 
en mi. 
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- Una cum Christo: oblatio sacerdotalis, con ansias del todo al TODO. 
- In Christo et in Ecclesia. SERVICIO-EN-Y-POR-LA-IGLESIA". 
Dóna després, cinc criteris pastorals: 
"- Criterio de la VOLUNTAD DEL PADRE: radicalismo y empuje gozoso del "ITA, 
PATER ... 
- Criterio de la Gloria del Señor: la Gloria de Él, tarea de la Iglesia. 
- Criterio de interioridad: de unión con el Señor y de posesión de Él ... In me Christus ... 
Opus vitae activae est plenitudine contemplationis. 
- Criterio del amor redentor del Señor y del amor al Señor: Dilexit me et tradidit pro me 
... Diligis me?, pasce ... 
 - Criterio de la debilidad humana y de las inmensas posibilidades de la gracia: Sine Me, 
nihil ... Omnia possum in Eo ..." 
"GOZOSO OPTIMISMO SACERDOTAL 
ANTE EL SEÑORÍO DEL SEÑOR, AFIRMAMOS EL MÁS FUERTE Y TELÓGICO 
OPTIMISMO. 
TODO, EN EL SER Y EN EL EXISTIR, SE MUEVE EN TORNO DE JESUCRISTO. 
ÉL ES EL PRINCIPIO, CENTRO Y FIN DEL "COSMOS", DEL "YO", DEL TIEMPO Y 
DE LA HISTORIA". 
Acaba el Directori amb aquestes paraules: 
"Así el SEMINARIO -SANTUARIO MARIANO- con su CAENACULUM dará a la Santa 
Iglesia "clérigos de mucha cristiandad", como aquellos de los tiempos teresianos, cuya 
santidad sacerdotal anhelaba y por la que oraba la Santa Madre: "MUY SIERVOS DE 
DIOS", "BIEN DESASIDOS DEL TODO", "DE MUCHA ORACIÓN", "DE GRANDES 
DESEOS Y MUY AYUDADORES DE LA SANTA IGLESIA", "LETRADOS", "DE 
PARTES PARA APROVECHAR MUCHO", "DE GRAN CARIDAD Y 
ENTENDIMIENTO", "PERSONAS MUY DE BIEN", "FORTALECIDOS EN LO 
INTERIOR", "HARTO SERVIDORES DE SU MAJESTAD", "BIEN AVISADOS Y 
PUESTOS EN SU SERVICIO", "DETERMINADOS A ARRIESGAR LA VIA POR ÉL 
MUY DE VERAS", "Y DADOS  D E L   T O D O   A L  T O D O ... " 
NOTA: He procurat transcriure fidelment el text, sense llevar ni afegir res, només 
qualque accent. 
 
Reflexió de Cil Buele sobre el Directori 
 
És interessant la reflexió que fa avui, a més de 40 anys vista, en Cil Buele sobre el 
Directori. Ell en fou l'amanuense a les ordres i dictat de l'autor,  el rector don Pedro 
Sureda: 
"Per descomptat, com a propi de Don Pedro, tot el Directori està redactat en CASTELLÀ 
i en LLATÍ. De català, res de res, ni cap mostra petita favorable al seu ús. Com si hagués 
estat redactat a terres de Castella, vaja!   I en ple segle XVI, en lloc del segle XX. 
 

El resultat final s'assembla a una espècie de mosaic, construït amb peces petites que 
s'adjunten, cites llatines o castellanes d'autors que devien ser els més propers al rector 
Sureda. Fa la impressió que les volia inculcar, fort i no et moguis, als seminaristes 
membres de l'IAJS. Mentre que de collita pròpia, n'apareixen molt poquetes pàgines 
(5%?).  
 

La fundació/creació de l'IAJS coincideix en el temps amb la celebració del Concili 
Vaticà II. Admira veure quines en són les cites que s'hi esmenten, gairebé totes de la 
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Constitució Dogmàtica “Lumen gentium” sobre l'Església; o “Sacrosanctum 
Concilium”, sobre la Sagrada Litúrgia...  
 

L'IAJS també coincideix en el temps amb el paper rellevant que va prenent aleshores 
l'Opus Dei, la Companyia de Jesús, els Cursets de Cristiandat, instituts com Verbum Dei 
o comunitats Carismàtiques, a l'interior de l'Església catòlica. També el paper creixent 
de la teologia protestant a Europa.  
 

Davant tot això, sembla que don Pedro vol destriar bé l'àmbit d'actuació de l'IAJS i 
insisteix molt en la condició de clergues diocesans de l'Església Catòlica, amb mentalitat 
de criteri catòlic, aprofundint en la necessitat d'una preparació intensa a base d'una 
espiritualitat tan profunda que porti a la “perfecció sobrenatural, cap a actes 
sobrenaturals de virtuts infuses...” 
 

Una mirada atenta als nombrosos autors que s'hi citen, a primer cop d'ull, ja fa veure de 
quin punt es calça l'obra: a banda de cites bíbliques neotestamentàries  o papals, s'hi 
esmenta per damunt tot Santa Teresa de Jesús, el Beat Joan d'Àvila, Sant Joan de la 
Creu, Santa Tereseta... i alguns autors de la dreta catòlica moderna més rància i 
estantissa. 
 

S'insisteix tant en l'OBEDIÈNCIA SACERDOTAL que fins i tot arriba a fer-se oiós... 
“Así de llena es la obediencia: CRISTIANA, REDENTIVA, SACRIFICIAL, 
ECLESIÁSTICA y SEÑORIAL” (pàg. 20) 
 

 
TROBADA DEL DIA 4 DE SETEMBRE  
TAULA RODONA 
 
A la Residència de Sant Pere i Sant Bernat ens rebé en Joan Bauzá, President del Capítol 
de la Seu. Ens acomodàrem a una saleta. Els membres del Consell de Redacció de 
Modèlics i modelicons explicàrem breument el motiu i la dinàmica a seguir en la trobada. 
Vaig posar en marxa l'enregistradora, no sense abans fer una prova per no tenir sorpreses 
com em succeí a la passada Taula Rodona a Binissalem.  
 

En Jaume Sancho enceta la conversa, plantejant la següent pregunta: Quina relació té la 
creació feta pel bisbe Enciso, el desembre de 1959 de l’IAJS amb el que es posà en 
marxa al seminari l’IAJS dels diaques i seminaristes teòlegs?  
 

Pren la paraula en Joan Bauçà dient:  Crec que sa pregunta, que està ben feta, però vist 
des de sa realitat, és ingènua. En quin sentit?, en què una cosa és lo oficial, i lo oficial 
era que l’església de Mallorca volia fer públicament, i a més hi havia gent que se 
n’anava, es despedien de ses parròquies, fruit de sa Fidei donum i de lo que fos.  En 
canvi lo que noltros deim en es seminari IAJS, això és, de qualque manera, lo contrari de 
lo oficial. Era clandestí, era una cosa que se sabia que existia però que no se’n podien 
donar massa explicacions perquè hi havia un sigil, no sacramental però sí institucional,  
perquè allò si una cosa crec que després d’haver viscut hem definit s’Institut com un 
“estat dins un altre estat”, “una església dins una altra església”, “un seminari dins un 
altre seminari”. Aleshores s’explicitació textual d’aquest Institut dins el seminari ha de 
ser necessàriament pobra, però amb cert contingut perquè lo que deim Directori és 
ample i està ben fet en consonància a sa persona que el va fer.  No cerquem però 
documents publicats en lloc, així com lo de la diòcesi sí. 
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Continua en Toni Perelló i diu:  Per lo que jo sé, aquesta ideeta de don Pedro de fer un 
institut a dins un institut, com molt bé ha explicat en Joan, no la va fer degut a lo que 
s’havia creat, sinó que ell, a totes ses parròquies on va estar, va fer lo mateix. 
 A Manacor, a Santanyí, a Santa Creu, va fer això.  
 

 En Jaume Sancho afegeix que està documentat que quan don Pedro va ser Director 
Espiritual del seminari va fer el mateix.  Don Pedro —continua en Toni Perelló— ell 
volia tenir es seu exèrcit a ses seves ordres. 
 

En Jaume Sancho explica que en Rafel Servera ha fet un article que sortirà en es mateix 
número, que explica un poc com era don Pedro Sureda. 
En Rafel —comenta en Toni Bennàssar— diu que hi ha dos tipus de persones, ets 
invisibles i es visibles. Don Pedro, segons diu en Rafel, era un invisible que volia esser 
vist. I com ho fan ets invisibles? Ho fan d’una manera molt secreta sempre; és a dir, 
volen mantenir es poder a través de coses que no es vegin, que estiguin un poc 
amagades. A ell s’Institut en es seminari li va venir com anell al dit. 
 

Insisteix en Jaume Sancho i diu:  Sa meva pregunta no ha quedat resposta, jo volia saber 
si la creació de l’Institut en es seminari va ser un pretext: “Existeix el Juniper Serra, 
creat pel bisbe, i jo aprofitaré per dur endavant sa meva idea!”, ja que només al final del 
Directori, com a per compromís, es  parla de ses missions,  però no té res que veure amb 
el que creà el bisbe Enciso. 
En Toni Perelló li contesta:  Això és el que jo vos he dit. Pens que no té res que veure una 
cosa amb s’altra. 
 

En Joan Bauçà segueix la idea, però matisa un poc la qüestió:  Jo no diria tant. Crec que 
tu, Toni, has explicat molt bé sa gènesi, que reflecteix clarament a sa persona fundadora; 
i crec que és així com has dit.  Això de s’experiència anterior de quan fou director 
espiritual en es seminari major ho confirma.  Aleshores vull dir que sí que jo hi vaig 
entrar, record poques coses, però sa convidada que un dia em va fer en Miquel Orell,  
quan em va parlar d’una cosa que jo sabia de sa seva existència, però que era una 
nebulosa de prestigi i d’elitisme —així ho vaig percebre jo en aquells moments—. No 
tothom hi podia entrar: si et convidaven a tu era que et feien important a tu. I també ho 
vaig percebre de missions, és dir, jo sabia, quan entrava, que sa possibilitat d’anar a 
missions hi era; també que part des sigil, així ho interpretava jo, era perquè es familiars 
no sabessin amb tanta antelació que aniríem a missions.  Repetesc, això és el que jo vaig 
percebre, és una cosa personal meva. 
 

En Toni Perelló confirma que efectivament és una cosa personal, subjectiva i  afegeix:  
Jo lo únic que vaig percebre és que don Pedro a tots es que despuntàvem per una cosa o 
s’altra en es seminari les volia tenir devora ell, les volia comandar directament al marge 
des superiors,  ho volia tenir tot controlat.  Hi havia superiors que estaven en contra 
d’això; a un el vos puc anomenar, don Guiem Payeras. 
 

En Jaume Sancho l’interromp:  Jo no hi estic d’acord en aquest cas, don Guiem Payeras 
feia d’intermediari;  sé que en va convidar un expressament i aquest li va dir que no, en 
Sebastià Salom,  i  a un altre que ho volia esser, li va dir “això no és per tu!”, en Joan 
Parets.  
 

Es punt central de tot lo que deim —diu en Toni Perelló— és que don Pedro volia tenir 
amb ses seves mans sa direcció de tots es que despuntaven per qualque cosa. Ho volia 
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tenir tot controlat. Aquest fet el podeu adjuntar amb lo que diguérem quan parlàrem de 
sa música en es seminari i de s’Schola Cantorum. Noltros, es responsables, mai mos 
atrevírem a cantar res sense s’autorització de don Pedro Sureda. 
 

Jo personalment —diu en Jaume Gual— crec que es podien donar es dos aspectes, per 
una part, lo que ha dit en Joan (un caire missional) i s’altre es control de sa situació i 
des personal des seminari per part de don Pedro. Jo vaig ser membre de s’Institut, tot i 
saber que no podria anar a missions ja que mu mare era viuda i jo fill únic. Sa reflexió 
de què allò em comportava anar a missions, mai no la me vaig fer. Jo vaig ser prefecto 
es quatre anys de teologia i crec que aleshores quasi tots es prefectos érem membres de 
s’Institut. 
Per altra part crec que, degut a la creació de s’IAJS pel Bisbe Enciso, don Pedro Sureda 
va crear i donà es mateix nom al seu institut, és a dir, va aprofitar s’ocasió. 
 

Intervé en Toni Bennàssar dient: Es culpable de sa meva entrada a s’Institut és en Toni 
Perelló.  Tu, Toni, no sé quin era llavors es teu càrrec, però tu me feres propaganda.  
Jo no tenia cap càrrec allà de dins —li diu en Perelló— no record aquest fet, però et puc 
dir que segur que vaig parlar amb tu per indicació  de don Pedro que em digué has de 
convèncer en Toni... 
Idò tu em vares convèncer —diu en Bennàssar—. 
Tots convenim, i ningú no ho dubta, que la iniciativa no fou d’en Toni Perelló, sinó que 
fou enviat.  En Jaume Sancho diu a més:  No se feia res que no fos per iniciativa de 
l’amo. 
 

En Joan Bauzá, seguint amb el mateix demana a en Buele:  Cil, meam tu com ho 
recordes? Ara estam reflexionant per una línia d’estil de mando o per una línia de 
preparar per anar a missions? 
 

Contesta en Cil Buele dient:  En prinicipi es Juníper Serra des seminari neix dos anys 
després que s’ha creat es Juníper Serra pel bisbe. Un va ser per sa festa de la 
Immaculada del 59 i s’altre per sant Joan del 61. Jo crec que don Pedro ho tenia molt 
clar lo que havia de fer. Voltros apuntau a controlar sa gent que per ventura podia tenir 
una certa importància o influència dins es seminari, però jo crec que era sa seva tècnica 
per controlar tot es seminari, tot, a través d’un grupet que fes allò que ell creia que 
havien de fer.  A més, amb plena convicció de controlar sa consciència que és lo més fort 
que hi pot haver. Jo pens que quan crea s’institut ho fa per fer uns seminaristes —ell 
insisteix molt en es Directori amb so clergat diocesà catòlic— uns seminaristes que han 
de ser capellans i perquè vagin a missions han d’estar molt ben preparats amb lo que ell 
pensa que hi han d’estar: amb una espiritualitat teresiana, sant Joan de la Creu, beat 
Joan d’Àvila... Crec que ell tenia molt clar lo que volia, altra cosa és si ho va conseguir 
o no ho va conseguir.També crec que —com qualcú ha dit abans— ho feia al marge des 
superiors i pens que sa majoria d’ells no hi estaven d’acord. 
 

En Toni Bennàssar presenta una prova més per reforçar la idea de què don Pedro, a través 
de s’institut, no pretenia enviar gent a missions, conta el següent: Un capellà que havia 
estat a s’institut, no diré es nom, després d’un any de sa seva ordenació, va anar a don 
Pedro a dir-li que estava a punt per anar a missions.  Ell li va dir: “no estàs bé aquí on 
estàs?  Idò deixeu fer”. 
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Jo puc contar un altre fet —diu en Toni Perelló— En Biel Rossinyol, positivament, va 
demanar a don Guiem Payeras i a don Pedro Sureda per venir amb mi i en Pep Fuster a 
Burundi. Li varen dir que no.   
Comentant el fet, sorgeixen diferents comentaris sobre qui havia d’anar a Burundi. En 
Jaume Sancho, fent referència a un article d’en Biel Rossinyol, que va sortir a Modèlics i 
modelicons, diu:  En Biel va escriure que don Pedro, per castigar-lo, no el deixà partir i 
que en es seu lloc hi anà en Pep Toni Fuster. 
Comentant també els fets, en Toni Bennàssar s‘expressa així:  En es lloc d’en Fuster era 
jo que hi havia d'anar. Un dia don Guiem Payeras me va cridar i me va dir: “Vols anar 
a Àfrica?”  I jo no hi volia anar, no tenia aquesta idea, i li vaig dir que no. 
Jo hi vaig anar en es teu lloc —li diu en Toni Perelló—Per clarificar un poc la qüestió, 
conta en Toni Perelló:  Es vespre abans de s’ordenació mos vàrem anar a confessar. 
Recordau que a sa Domus hi havia aquella escala i davall s’escala hi havia es 
confessionari que era una cadira. Jo hi vaig anar com tots, tot devot. Don Guiem 
Payeras em digué: “Toni, abans hem de parlar d’una cosa. He demanat a en Toni 
Bennàssar per anar a missions i m’ha dit que no i don Pedro Sureda m’ha dit si tu hi vols 
anar”.   En Toni Bennàssar no se’n pot avenir, ell no ho sabia. Tots quedam un poc 
esglaiats. Quedava clara la tasca de don Guiem Payeras, com a “compinxe” (pot ser fos 
l’únic superior que estàs d’acord amb don Pedro).  En Cil Buele diu: Don Pedro donava 
molta importància al director espiritual, i amb don Guiem Payeras sembla que anaven 
ben coordinats. 
 

Això és cruel —intervé en Joan Bauzá— quan un se’n va a una cosa que és superior, que 
és una ordenació, no li han de dir una cosa tan forta però tan puntual. En aquell moment 
s’ordenació per noltros era lo més important. Això és una equivocació de bulto 
impressionant.  Jo ho sabia. 
 

En Toni Perelló confirma el que diu en Joan: Vos puc assegurar que no me’n record de 
res de s’ordenació. Tota sa nit estava pensant com ho diria a ca meva. Em va dir que no 
ho digués a ningú, però jo ho vaig anar a dir-ho a en Biel Rossinyol,  amb qualcú 
m’havia d’esplaiar. 
 

Segons conta en Biel Rossinyol en es mateix article des qual he parlat —diu en Jaume 
Sancho— va tenir tal disgust que s’horabaixa des dia de s’ordenació, tots vos 
acomiadàreu des rector en es  seu despatx i en Biel no hi va anar. 
 

De totes formes —comenta en Joan Bauzá— amb aquesta relació que ara discutim, més 
bé dialogam, i cadascú aporta sa seva visió de lo que passava. Acceptant que hi pugui 
haver una distància entre sa part diríem Pedro Sureda, de sa manera de ser rector o de 
sa manera de fer pastoral, i s’altra és sa corrent missionera, jo don testimoni de lo que 
abans he dit i ara afegiré una altra cosa en coherència amb això. Sa meva reflexió va ser 
aquesta doble cosa: et conviden a un lloc selectiu i per tant has d’anar alerta en dir si o 
no... però sobretot, no;  i s’altra era un compromís, superior a lo normal perquè en 
realitat no era anar a Porreres o Andratx sinó anar d’Andratx cap enfora. De tal manera 
que jo record, subjectivament, quan jo me vaig oferir al bisbe Teodor, després de molts 
anys i s’Institut ja em queia molt enfora, sa meva opció personal. S’ocasió va ser sa mort 
repentina d’en Pere Llompart. Record que en Pere se va morir es diumenge del Ram 
quan descansava després de dinar. Jo era es delegat de comunicació i es dilluns vàrem 
publicar sa notícia amb una foto d’en Pere. Es dimecres se va fer es funeral a Llubí 
presidit per don Teodor. Després des funeral, a dins la sacristia vaig fer un apart amb el 
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bisbe i li vaig dir: vostè supòs que ara, en aquests moments, té una preocupació; se n’ha 
mort un i n’hi ha d’enviar un altre, jo m’oferesc. Ell frisava perquè havia d’anar a Inca a 
donar una de ses conferències quaresmals. Em va cridar després i es Divendres Sant 
vaig anar al palau i em va dir que sí. 
Sa meva argumentació que jo record, a més d’aquesta ocasió que vaig aprofitar, era que 
jo,  en un moment donat de sa meva vida, havia contret un compromís missional, i que sa 
vida fins en aquell moment no m’havia donat ocasió de fer-ho. Vaig dir ara s’edat ja no 
perdona, o hi vaig ara o ja haurà passat s’ocasió. Vull dir amb això que almanco a un 
membre, pot ser només una excepció. Això és lo que m’agradaria confirmar amb més 
gent. Aquest compromís no era per uns exercicis espirituals o perquè havia llegit un 
llibre o altra cosa; jo crec recordar que era perquè havia sigut membre d’un institut 
missional. 
 

Jo també -comenta en Cil Buele- ho vaig agafar com a un d’ets elements característics 
de s’Institut fins en es punt que vaig sol·licitar per anar a Burundi amb en Guiem 
Miralles i n’Alfred en unes circumstàncies que no tenien res a veure amb s’Institut (no sé 
si en Guiem i n’Alfred havien sigut de s’Institut), però fèiem un campament d’escoltes, i 
lo que són ses coses, davant una nit de lluna plena en es foc de campament ens vàrem 
preguntar: i si anàssim a veure sa lluna des d’una altra banda? L’endemà mateix, tots 
tres, anàrem a veure el bisbe a oferir-nos per anar a Burundi. Jo personalment hi anava 
amb sa idea de complir aquell compromís que havíem fet de què estàvem disposats a 
anar a missions. 
 

En Jaume Sancho li demana:  I aquest compromís com el féreu, d’una manera formal? 
Es que se respirava dins s’ambient —diu en Buele— jo no record haver firmat res. He 
passat per alt una cosa, jo vaig esser “servus”, per tant vaig tenir un contacte directe 
amb don Pedro, vaig estar hores copiant a màquina escrit amb paper de ceba darrera, 
no empràvem encara ordinadors, tot es directori al despatx de don Pedro. Mirava que no 
hi hagués errades però n’està ple. 
 

En Toni Bennassar, intentant respondre també a veure si l’objectiu prioritari de l’Institut 
era anar a missions fa la següent aportació personal: Jo, per què vaig entrar a s’Institut, 
per què em vaig comprometre per anar a missions o per una altra cosa? Jo va ser per 
una altra cosa. Quan tu, Toni, —es dirigeix a n'Antoni Perelló— m’ho presentares vaig 
pensar que s’entrada a s’Institut era un compromís de tipus espiritual, de millorament, 
de més estimar l’Església, de comprometre’m més, creia que aquests eren ets objectius 
que jo pretenia. Mai me vaig prendre en sèrio que estant a s’Institut me comprometia a 
anar a missions.  
 

Per tu, Mariano, entrar a s'institut Juníper Serra era fer un compromís d'anar a missions 
o simplement era per ser més bon seminarista, més espiritual ? 
En Mariano explica: Crec que el tema missional hi era. De totes maneres ho tenc un poc 
confús, però diria que en Pep Arbona, que fou el que em convidà a entrar, me'n va parlar 
d'aquest aspecte missioner. Ara bé he de confessar que se m'ha oblidat tot el que vaig 
viure en aquell temps. 
 

Sí que tenc una cosa més personal i vos la vull contar. Quan va venir el bisbe Duran de 
Cuzco (Perú) en es seminari, jo vaig anar es vespre, quan tothom dormia, directament, a 
oferir-me per anar a Cuzco, li vaig dir: només li pos una condició no venir tot sol, anar-
me'n amb un grup que jo pugui triar. El bisbe Duran va fer sa farina blana perquè 
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encara no m'havia ordenat. Jo li vaig dir, si voleu jo me puc ordenar allà.  Em digué: 
"Bé, ja en parlarem amb so rector". Es veu que va parlar amb en Sureda, perquè em va 
cridar i em donà un bon arrambatge. Així i tot, com que tenia bo amb ell, supòs que 
perquè feia es monigot damunt s'escenari i això li agradava,  sa cosa no va passar a 
majors. 
 

Sa relació amb sa mentalitat d'en Sureda i ses missions —diu en Toni Bennàssar— jo la 
veig d'aquesta manera:  P'en Sureda es seminarista havia de ser una persona "pro 
Ecclesia", molt "pro Ecclesia".Quina és sa qualitat que s'ha de fomentar perquè un 
seminarista sigui així? S'obediència!,  inclús fins en es punt de fer sembrar una ceba al 
revés i que cresqui.  Si feim es seminaristes obedients les direm:  tu, a Àfrica, tu a 
Amèrica i ningú donarà cap problema. Així i tot, aquestes persones tan obedients no 
podien ser qualssevols, havien de tenir certes qualitats. 
 

A mi lo que m’han contat —diu en Jaume Sancho— és que a ses reunions que fèieu no hi 
havia diàleg,  ni es parlava molt de missions. 
No hi havia diàleg, només don Pedro donava ses seves explicacions  —coincideixen 
tots—. En Cil Buele, per confirmar-ho diu: Mira si no hi havia diàleg que en Joan 
Caldentey m’ha contat una anècdota molt significativa en aquest sentit. Quan don Pedro 
va reunir es prefectes per fer una jornada i es parlava on fer-la. Es prefectes havien 
proposat anar a fer-la a Valldemossa. Estava tot decidit. Però en un moment donat, 
perquè vegeu si hi havia diàleg o no, don Pedro es dirigeix a en Joan Caldentey i li diu: 
“Joan, me pareix que a tu t’agradaria molt que se fes a Petra, a mi també m’agradaria”. 
I la vàrem fer a Petra.   
 

Sembla, per tot el que s’ha dit, que la finalitat de l’institut afectaria als seus integrants de 
manera personal i totalment subjectiva, ja que per uns hi entrava prioritàriament anar a 
missions i per altres hi entraven altres interessos o finalitats.  Així i tot pareix que formar 
part de s’Institut donava una certa categoria, cosa que contradiu el caire secret que tenia, 
per tant era més una complaença i satisfacció personal. 
Pel que veim es dóna la coincidència que tant en Joan Bauzá com en Cil Buele, que foren 
“servus”, tenen més clar que havien contret un compromís per un dia anar a missions, en 
canvi els altres presents, que també eren membres de l’Institut, però com a soldats rasos, 
no tenien tan clar aquest compromís missional. 
 
Quan, com i per què desapareix l'IAJS del seminari? 
 
No hi ha coincidència en fixar la data de la desaparició de l’institut. Només està clar que 
el rector Sureda va deixar el seminari al final del curs 1967-68. En el mes d’agost del 68 
va ser nomenat rector del seminari don Pau Oliver. 
 

Per clarificar un poc la situació i les dates concretes, en Cil Buele pren la paraula i diu: 
Va arribar un moment, quan era “servus”, que jo veia que allò no acabava de ser lo que 
jo creia que havia de ser. Veia que allò era, com he dit abans, un control estricte i jo 
diria llavors que ja era un intent de control estricte. Me va parèixer que era una 
manipulació de don Pedro. Vaig creure que jo no havia de contribuir a això. Davant es 
fet, vaig fer una proposta a don Pedro. Era quan hi havia tot es tema de ses ventades, sa 
connexió amb Catalunya, ses jornades que se feien a sa Colònia de Sant Pere... Vaig 
proposar que se convocàs una reunió de s’Institut i que sa reunió servís perquè sa gent 
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que hi anava era que volia continuar i sa gent que no hi anava amb això es donava per 
fet que es donava de baixa.  
Què te va respondre —li demana en Toni Bennàssar—. 
Ell hi va estar d’acord —diu en Cil— ja que a lo que proposava es “servus” mai deia 
que no.  A mi mai me va dir que no a res,  vaig començar a creure que comandava més 
que es rector. 
Sa reunió es va fer... i es primer que no hi va anar vaig esser jo,  no m’hi vaig presentar; 
sense que ho hagués comunicat a don Pedro. A partir de llavors a tots es que deixàrem 
d’anar-hi es rector ni mos saludava, ni mos deia res. Això va ser una bomba dins 
s’Institut, de tal manera que només en quedaren cinc o sis  i em va seguir com a 
“servus”,  crec que va ser en Miquel Gual.. 
 

Jo vull fer una petita aportació —diu en Joan Bauzá—un matís que va dins aquesta 
mateixa línia. Com totes ses coses, es cenacle (Institut), es mateix seminari va tenir un 
punt àlgid i un altre de decadència. Varen coincidir amb so temps sa decadència de ses 
dues coses.  
 

En Jaume Sancho creu que pertànyer a l'institut donava cert prestigi i en Toni Perelló ho 
confirma dient:  Tots es que tenien "mando en plaza" estaven a s'Institut. 
  
En Jaume Sancho abunda en el tema i diu:  Aquest estiu jo he descobert moltes coses.  
Per mi una cosa que és inconcebible és que es curs d'ets "héroes" (es curs de davant 
noltros)...[ no sé a voltros que vos deien —li diu a en Buele—. Ell li contesta: A noltros 
mos deien es curs d'en Móra. Per tant ja tenim ets "héroes", es Modèlics i es curs d'en 
Móra (tres cursos correlatius que corresponen als tres primers cursos de l'inici de les 
activitats al Seminari Nou de Son Gibert)].  Idò ets "héroes" —continua en Jaume 
Sancho— que jo els tenia per revolucionaris, eren 22 en es curs i quinze, i es més 
significatius, varen formar part de s'Institut !   Només no ho eren en Pep Caldentey, en 
Pere Fiol, en Miquel Deià, en Pere Vallès, en Pere Fons, en Guillem Miralles i en Toni 
Picornell. 
 

En Joan Bauzá diu: Jo crec que amb aquesta doble cara, que és típica d'una institució 
tancada, es prestigis estan socialment distribuïts, vull dir, ésser patge i ésser capa, i 
tocar ses campanes, s'encarregat de posar sa bandera des Vaticà... Amb això vull dir que 
entrar dins s'institut era entrar en un lloc elitista, no crec que tengués cap importància 
ésser revolucionari o no per ser de s'Institut.  Era més bé entrar en un grup elitista, a 
s'elitisme  que era consubstancial a s'Institut.  Això dóna a entendre bastantes 
actuacions. 
No volia tornar enrera però si afegir a lo que deia: quina component d'espiritualitat 
sacerdotal bona i quin component missioner. No mos hem posat massa d'acord però tots 
hem testimoniat i manifestat de forma subjectiva la nostra opinió.  Jo voldria afegir una 
cosa de quan va començar s'Institut en crisi?  En aquest punt, sorgeix una petita 
discussió sobre els que foren "servus". Després de diferents opinions, sembla que hi ha 
acord en què els servus foren: el primer, en Miquel Orell, el va seguir en Joan Matas, el 
tercer —aquí no hi havia massa acord entre en Pep Arbona o en Joan Planas— al final es 
decidiren per en Pep Arbona i en Joan Planas era el "socius" (ajudant del servus), el quart 
fou en Joan Bauzá, el va substituir en Cil Buele i el darrer fou en Miquel Gual. 
 

Tornant a les circumstàncies que propiciaren la crisi i conseqüentment la desaparició de 
l'Institut, continua en Joan Bauzá.  Jo record, i en vull donar testimoni, que ,quan a mi 
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em varen fer "servus", va passar que en Toni Perelló me va fer un escolt i me va dir: 
"Ves alerta, perquè això acaba". Me va voler advertir que quasi em convenia més que no 
acceptàs ésser "servus". Devia ser quan feia 4t de teologia, curs 65-66, vol dir que 
llavors ja s'intuïa que estava en crisi. 
 

En Toni Perelló, per al·lusions, comenta el següent: A sa trobada que vàrem tenir a ca 
nostra, que parlàrem sobre s'Schola Cantorum, ja va sortir aquest tema de sa crisi en es 
seminari. Com vàrem dir allà, tot això va començar amb sa venguda des monjo Miquel 
Estradé. Això va quedar clar allà i també ho diu molt detallat en Miquel Pons a 
s'entrevista des darrer número de sa revista.   
En Cil Buele, comentant la vinguda de n'Estradé, diu: Dins es seminari no havia passat 
mai, que vengués un monjo de Montserrat, en temps d'en Pere Sureda. Ell devia esperar 
que aquest monjo sembraria d'espiritualitat benedictina es seminari i li va sortir es tir 
per sa culata. S'espiritualitat benedictina va ser d'un altre caire. 
 

En Toni Perelló creu que hi va haver altres circumstàncies i diu: Se varen donar un parell 
de circumstàncies, per una part s'elitisme que provocava s'Institut, un altre punt, en 
Miquel Estradé, un altre punt, molt important, es Concili. 
 

En Cil Buele hi afegeix un altre fet: Sa vinguda de dos capellans catalans de sa diòcesi 
de Barcelona dedicats a sa catequesi —devia ser ja posterior a lo que comentam, l'any 
1967— Mn. Bassols i Mn. Pedrals varen venir a fer unes jornades que tengueren lloc a 
sa Colònia de Sant Pere. N'hi anàrem tres o quatre des nostre curs, en Jaume Ribas, en 
Joan Riera, jo i un altre. A més de seminaristes hi havia capellans. Allà se va presentar 
una altra manera de ser capellà. S'emprà un llenguatge al qual no estàvem acostumats: 
"Sóc Ricard Pedrals, mascle del sexe masculí, amb visió social de lo que ha de ser 
l'Església"... Va explicar de com feien ells sa catequesi, a base de molta participació des 
seglars. Això va fer que quan vàrem començar es curs, el 67-68, vàrem plantejar 
problemes perquè diguérem això no, això així, no, inconformisme davant lo que es feia 
en es  seminari.  
També em va marcar sa meva anada amb altres a cursos de gregorià a Montserrat. Hi 
vaig anar amb en Miquel Nigorra, un que nomia Fausto Garcia i en Tomeu Tauler. Es 
curs em va agradar molt, però també em va agradar sa trobada que teníem amb gent de 
Montserrat; era en temps d'en Franco, gent subversiva, feien unes reunions, unes 
assemblees; famelles per aquí, músiques per allà, monjos, polítics per aquí d'esà, etc. 
Això em va obrir ets ulls, jo no ho havia vist en lloc. En es final de sa reunió, s'aixecaven, 
tots drets, i cantaven "La Senyera", els "Segadors", es "Virolai"... Noltros estaven com 
assustats i esglaiats. Un dia, quan cantaven, noltros estàvem asseguts al darrera i en va 
venir un per darrera i ens digué: "D'empeus, oi!" —tots esclatam en unes rialles molt 
sonores—. Hi havia un famós caputxí, que era de Palma però estava a Barcelona, i duia 
femelles al darrere tot lo dia.  Bé una cosa nova per mi.  Conclusió:  hi ha una altra cosa 
que no és lo que mos diu don Pedro. 
 

Jo crec —diu en Joan Bauzá— que hem anat ampliant es panorama de lo que podríem 
dir obertura. Noltros només teníem una manera de veure el món i la bolla d'aquella 
Església i quan un veu que n'hi ha d'altres de maneres és quan trontolla s'unicitat. Jo 
voldria recordar una cosa anterior a això. Foren uns exercicis, que amb motiu d'una 
missió, -"costipeme! costipese?"-  En Joan es posa a riure i no es pot detenir, els altres no 
sabem de què va, sí que ho sap en Toni Bennàssar. Conteu, conteu —li diu en Joan a en 
Toni Bennássar—. Ho pots contar tu —li diu en Toni— i en Joan continua: Va anar a 
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missa a sant Nicolau i feia fred.  Sí —diu en Toni— hi vaig anar amb en Tomeu Tauler. 
Es missioner predicador va dir: "Costipeme" i jo li vaig contestar, “ah, costipese ?”  
Rialles a dojo. Durant un grapat d'anys en vàrem riure i recordar. L'anècdota està 
recollida en es Candelí (era una petita revisteta interna a ciclostil, de caràcter mig 
humorístic i gens oficial:  era una mena de rèplica collonadissa de lo que 
oficialment volia ser ANTORCHA. Després es va dir Ca nostra i passà a mans de 
s'Acadèmia de Periodisme). 
En aquestes missions —continua en Joan Bauzá— mos va venir a fer exercicis un des 
missioners, que era “sacerdote Paül”, i era molt literari i mos recitava sant Joan de la 
Creu:  "por la sierra de Gredos, agua cristalina... un no sé qué que queda balbuciendo". 
Molt literari però de poca profunditat, poca cosa.  Aquests exercicis a mi m'anaven bé 
per sa literatura i aquest barroquisme i ses seves recitacions, jo ho havia recepcionat bé;  
però després vaig sentir, ja en aquells moments,  comentaris de buidor, de que no anava 
per aquí.  És a dir que en es seminari, per moltes encletxes, el món real anava arribant. 
Per tant no només se'n va dur s'Institut sinó que se'n va dur es seminari.   
 

En Jaume Sancho es dirigeix a en Joan Bauzá i li diu: Tu, si es pot saber, de qui vares 
sentir crítiques?   Per exemple —li diu en Joan— no sé si era amb aquesta ocasió o una 
altra, però un que jo record, fonamentalment crític, era en Carmel Bonnin.  Ell va 
introduir conceptes d'obediència distints a s'obediència cega;  i per jo va ser un punt 
referent. 
Jo personalment vaig entrar en crisi, no per ses ventades, sinó per un viatge a Nova 
York, es primer any de ser capellà. Veure allà que s'escrivien coses en contra des 
dirigents que mai no havia vist aquí a Espanya, no estàvem en democràcia. Però, 
sobretot, vaig veure un altre tipus d'Església; per exemple, baix de l'església, on es feia 
culta, hi havia un saló on es jugava a bingo, hi havia ball i es capellans ballant. Entres 
dins un món que tu no pots dir que és dolent;  però distint. 
 

Intervé en Cil Buele i demana a en Mariano: Te'n recordes, tu que anaves un curs 
darrera, des final des Juníper Serra. 
En Mariano diu que no en té ni idea.   
En Joan Bauzá li diu a en Mariano: Un des puntals que va obrir portes, vares ser tu. 
Record haver vengut a ca teva a reunions i acabàvem a les dues o tres de sa nit, tu eres 
un gran conversador. Això feia que se'ns obrissin nous horitzons. 
 

En Toni Bennàssar planteja la següent pregunta:  Voltros pensau que s'existència des 
Juníper Serra va dividir es seminari en dos,  es qui eren membres i es qui no ho eren?  
 

Quasi bé tothom creu que no. En Toni Perelló diu que ell mai no va fer diferències entre 
uns i altres. 
Després d'un canvi d'impressions sobre el contingut de les explicacions de don Pedro 
Sureda i de la seva actitud amb els que pertanyien a s'Institut i els que no, en Cil Buele 
diu: 
Jo he tengut a ses mans una altra vegada es Directori. Vaig dir abans d'anar a sa Taula 
rodona m'he de tornar empassar es Directori   —només m'ha quedat a llegir s'epíleg—. 
Jo no puc comprendre com es contingut d'això em tenia tan entusiasmat en aquell temps. 
No ho puc entendre. Tot en castellà i llatí. Faré un parèntesi amb això des castellà i llatí, 
perquè jo, com a "servus", prenia notes i ja en aquell temps les volia fer en català, mal 
escrit d'aquell que don Francesc de Borja Moll mos ensenyava. I un dia es rector Sureda 
em diu: "Es meu servus  o en castellà o en llatí!"  En certa manera he passat gust de 
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llegir-lo. És enfarragós. Jo el vaig escriure: a sa pàgina 10 hi ha una paraula escrita a 
mà i vaig dir això és sa meva lletra.  M'hi vaig passar moltes hores. 
 
Acabàrem la trobada, contents de les dues hores que passàrem junts i a la vegada 
havíem revifat una etapa important en la nostra vida. Amb la càmara fotogràfica 
d'en T. Bennàssar, una monja de la Residència ens fa una fotografia com a record 
de la nostra trobada. 
 
NOTA:  
 
En posterioritat en Cil Buele m'envià aquestes retxes que segueixen on fa una reflexió, 
molt raonada, sobre l'IAJS del seminari. Pens que les seves paraules són un encertat 
epíleg de tot el que aquí he escrit. 
 

Diu en Cil: "Les orientacions del Directori  en res m'han servit, a mi personalment, 
mentre he romàs en contacte amb el poble burundès a l'Àfrica Central durant quatre 
anys, ni amb el poble peruà a Amèrica Llatina durant quatre anys més.  Em fa la 
impressió que don Pedro pretenia que arribàssim a portar un estil de vida tranquil, dolç, 
com qui va pels niguls, tan espiritual que ens havíem de sentir empesos a romandre al 
marge o per damunt de ses preocupacions veritables de la gent amb qui convivim. 
 

El fet de voler basar l'espiritualitat, per a homes del segle XX, en ensenyaments propis de 
l'Espanya del segle XVI,  fa que s'esdevengui una espiritualitat rància, estantissa, 
extemporània i fora lloc.  
Quant i més, quan es tracta de viure en indrets tan allunyats de la Península Ibèrica som 
són ara Àfrica o Amèrica Llatina.  Ho consider un error greu de don Pedro: si hagués 
triat com a mestres, posem per cas, Francesc Xavier, o fins i tot Juníper Serra o Charles 
de Foucauld, pentura hagués estat una proposta una mica més encertada i coherent. 
 

Queden massa punts obscurs, relacionats amb la “institució des grup de Seminaristes de 
L'IAJS, i de la redacció dels Estatuts (Directori) que explicitaven públicament i 
oficialment la creació del grup missioner que, per la festa de Sant Joan Baptista quedà 
instituït  “silenciosament, però no clandestinament, sinó jeràrquicament”.  
Tan jeràrquicament,  que ni tan sols s'hi esmenta el nom del bisbe, Jesús Enciso". 

 
 

Jaume Gual i Móra 
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 L´INSTITUT  “JUNÍPER SERRA” 
 
 

LLL´́́OOOBBBRRRAAA      DDD´́́UUUNNN   HHHOOOMMMEEE   IIINNNVVVIIISSSIIIBBBLLLEEE,,,   QQQUUUEEE   
   NNNEEECCCEEESSSSSSIIITTTAAAVVVAAA   SSSEEERRR   VVVIIISSSTTT   

 
Rafel Servera Blanes 

 
 

       Sols uns apunts, una aproximació que, donades les diverses aportacions a què 
obliga un tema monogràfic, haurà d´esser relativament breu. Llavors s’imposa escollir i 
acostar-me a l´Institut “Juníper Serra” com a l´obra del rector Don Pedro Sureda. Vull 
dir: com a l’expressió visible de la seva personalitat, de manera que sense Don Pedro el 
“Juníper  Serra” mai no hagués estat el que fou. Una realitat que a més d’un li causarà 
sorpresa, cosa que no és d’estranyar ja que inclou una certa paradoxa. Hi ha persones 
que, com el rector Sureda, es mostren amagant-se perquè també necessiten esser vists: 
per a ells és tan important ser vists com aconseguir-ho no frontalment sinó de forma 
obliqua, sense que es noti massa, és a dir, esser vists secretament, per uns ulls invisibles. 
És el que em propòs exposar. 
 

                El llibre que vaig publicar fa uns anys - “L´art de la mirada obliqua”- em va 
permetre anar descobrint la riquesa psicològica d’uns tipus de persones que vaig 
anomenar  els visibles i els invisibles. Quan em demanaven de què anava el llibre, solia 
respondre amb una altra pregunta: I tu com creus que ets més, visible o invisible?, sols  
cercar esser vist o prefereixes passar desapercebut? Solien contestar-me amb una mitja 
rialla : deixa-m’ho pensar, però si t’he de respondre tot d’una, te diria que som més…I 
quasi ningú s’equivocava. És una pregunta que molts mai no s’han fet, però que tothom 
en sap la resposta, i no sols respecte a un mateix, sinó també quant als altres que, per poc 
que els coneguem, sabem, entorn a aquesta qüestió, de quin peu es calcen. 
 

           Aquests darrers anys - prenent en compte el que diu Pascal Quignard: que el 
nostre passat està ple de sorpreses -, he seguit aprofundint en aquests dos tipus esmentats 
de persones, i he descobert que la cosa és més complexa, perquè hi ha invisibles que 
també necessiten ser vists, i visibles que usen amb profit seu el fet d’amagar-se. Crec que 
el rector Sureda era un home així: un invisible que tenia necessitat de ser vist.  Ja havia 
estat uns anys  director espiritual del seminari a finals dels 40, càrrec que li escau molt bé 
a un invisible, com fou el cas de D. Miquel Amer, encara que també tengueren aquest 
càrrec persones tan visibles com Don Guillem Payeras. 
 

           Els invisibles que necessiten ser vists  s’arreglen per crear-se un entorn, que a més 
de ser un  “dedins” -un espai íntim on Don Pedro es mostrava-   també havia de ser una 
mica defora, on entraven els frarets (que era com s’anomenaven els afiliats a l´Institut). 
Així,  Don Pedro aconseguia  esser vist. Era dins un lloc mig amagat, dins un clima tot 
seu, on ell es mostrava a gust i es deixava veure. Aquelles dues o tres reunions setmanals, 
en què els “frarets” érem secretament convocats pel rector Sureda al seu despatx, situat 
en un angle extrem de l’immens edifici, configuraven el lloc adequat on ell sortia i 
nosaltres entràvem. Com un bon invisible Don Pedro era tímid i necessitava tenir 
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garantida la seva visibilitat.  Ningú millor que els “frarets”, sempre entregats i 
disponibles, per ell esser vist tant bé com ho necessitava. Una mirada que es feia escolta 
silenciosa,  on mai no hi havia ni rèplica ni debat. 
 

                A més, l’invisible que no pot passar sense ser vist, mai  no parla d’ell mateix de 
manera directa, sinó que ho fa obliquament; es mostra tot parlant de qualcú altre. En el 
cas del rector Sureda, ens llegia i comentava les obres de Santa Teresa. Era un gran 
“teresià”, i per a justificar la seva visibilitat volia aconseguir que nosaltres ens hi 
tornàssim. No és estrany que animàs l’Institut contagiant-nos la seva atracció per la santa 
d’Àvila, que fou tan invisible d’arrel com  visible a la vegada: una monja tancada 
caminant per mitja Espanya. Dit sigui de pas, quan fa uns mesos el papa Benet XVI 
renuncià al papat, en algun moment vaig demanar-me si Ratzinguer, com bon invisible 
que és, entre altres raons no pretengué també ser vist i recordat com quasi cap altre Papa, 
destacar com uns dels pocs, dels únics… 
 

L´estratègia del secret 
 

          Els qui fórem “frarets” recordam almenys dos aspectes que formaven el credo de 
l’Institut.  En primer lloc,  érem un grup secret: ens reuníem secretament en el despatx 
del rector Sureda un o dos pics a la setmana al llarg d’una hora o més, per rebre’n una 
formació “teresiana” amb tocs molt seus.  La segona cosa  que poc a poc  descobrírem 
fou que  els “frarets”  anàrem ocupant tira-tira pràcticament tots els càrrecs importants 
en la direcció del Seminari (prefectes, secretaris, presidents d’acadèmies, llocs de 
confiança, encarregats de feines delicades…). Aquesta estratègia, per mor de l’estructura 
tan jerarquitzada i autosuficient del Seminari que podríem anomenar amb termes de 
Erving Goffman “institució total” (Internados, 1970), al rector Sureda li permetia tenir les 
regnes a les seves mans.  Sense que els de defora se n’adonassin, ell tenia el control de tot. 
 

         El “Directorio” dels “frarets” (escrit per cert en castellà) i  que en Toni Bennassar 
em va fer arribar, insinua ja aquest clima secret: “Suma discreción en todo lo referente al 
grupo, tanto que, aunque salga del grupo, siempre estará obligado a guardar una suma 
discreción en todo lo referente al grupo”. Un  secretisme cap a defora que es 
complementava amb una total transparència en relació al dedins: “Cada uno debe dar 
cuenta al ´servus` (personatge que feia de pont entre els “frarets” i el Rector) de todos 
los gastos personales y superfluos con todo detalle. El ´servus` lo comunicará al 
´Director Espiritual`”.      
 

           En relació al secret com a estratègia de control pròpia de Don Pedro Sureda, se’m 
va fer revelador l’article, tan precís i aclaridor que Pere Fiol i Joan Parets publicaren en el 
penúltim número d’aquesta revista: “Mossèn Pere Sureda 1910-1984”. Com ells 
expliquen, i he esmentat abans, sense deixar de ser  rector de la parròquia de Santa Creu,  
Don Pedro fou director espiritual del Seminari des de 1948 a 1951. “A partir del 49, 
diuen ells, en el Seminari es donaren canvis, i això va fer que Sureda es retiràs més i més 
a la tasca parroquial i anàs fomentant petites cèl·lules formades de seminaristes  perquè 
fossen llevat de renovació dins el Seminari”. Segons aquest testimoni, per tant, el Sureda 
de l´Institut J.S. havia duit a terme deu anys abans en el  Seminari mateix un experiment 
que, sens dubte, mostra qui era ell i les seves insistències. Fiol i Parets  ja veieren en 
aquest assaig del 49 un precedent: “La creació de l´Institut Apostòlic Junìper Serra pel 
bisbe Enciso al desembre del 58  oferí a Sureda quan fou rector una de les curolles que 
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sempre li agradaren: tenir un grupet d´alumnes al seu voltant per anar dinamitzant les 
coses que volia(…) Tot era molt secret.  Encara no han sortit els llistats dels alumnes que 
hi pertanyen…La creació d´una èlit dins un internat, el secretisme que l´envoltava tot, 
feia olor de feixisme; que, dit amb altres termes, feia pensar en una estratègia d´un poder 
absolut, usant formes molt poc evangèliques, pròximes a un estil de dictadura”. 
  

Funcions del secret 
 

           És bo el secret…?  És bo tant com necessari.  Nietzsche escrigué: “Tota 
civilització comença pel fet que una quantitat de coses són ocultades. De no ser així, no 
hi hauria més que odi, violència i brutalitat; assistiríem a un xoc frontal d´interessos; 
l´excés dels desitjos tendria camp lliure i ja cap concòrdia entre els homes seria 
possible”. Es pot dir, per tant, del secret que tot depèn de l´ús que se´n faci. Pot esser 
salvador,  com ho demostra l´alliberació de les dues cooperants catalanes que, a principis 
d´estiu, gràcies al secret, han pogut ser alliberades. El secret fa possible preservar la 
intimitat que sovint és el lloc on ens podem mostrar més nosaltres, més com som. Bé ho 
puc dir jo, que durant quasi 40 anys m´he dedicat a escoltar i a guardar secrets com a 
analista. També solem utilitzar els secrets per amagar allò que ens fa massa por descobrir, 
allò que s´amaga per evitar la por. Els analistes en sabem una estona, dels anomenats 
“secrets de família”, aquells que de vegades tothom sap menys els interessats. La lectura 
de “Un secret”, un llibre del psicoanalista francès Philippe Grimbert, em  causà un gran impacte. 
 

                 Són moltes i diverses les funcions del secret, però aquí em limitaré a comentar 
breument la funció de control que té el secret, com per exercir amb èxit el poder hom  es 
pot servir del secret. L´Església ha estat mestra al llarg de molts de segles en l´ús i l´abús 
del secret. Gràcies al secret, “l´Obra”, és a dir l´Opus Dei, va aconseguir travessar les 
barreres del Vaticà i apoderar-se del cor de Joan Pau II . 
 

                   I a l´invisible Ratzinger, mestre també del secret, els secrets desvelats de  la   
Cúria pogueren amb ell, cosa que podríem dir de forma  semblant del rector Sureda: que 
si bé va aconseguir durant vuit anys el control de tot el Seminari, gràcies al poder del 
secret, també el secret acabà amb ell. Són les dues cares del secret. Com un bon invisible 
que necessitava esser vist, don Pedro Sureda va fer del secret l´eix del seu rectorat, 
perquè així la seva empresa estava fora de perill. El secret l´ajudà a amagar-se certament, 
però també li va servir per dir-se, per mostrar-se com era ell, en un lloc assegurat, per 
esser vist per aquells que confiaven en ell i feien tot el possible per  complaure´l. 
 

           Els canvis que dins l´Església es donaren precipitadament arran i després del 
Concili entraren també dins el Seminari, i ja no pogueren ser controlats per ell  i la seva 
estratègia del secret. I és que l´invisible i el seu poder basat en el secret no sol compartir 
(molts de professors del Seminari es queixaven que don Pedro mai els va convocar a les 
reunions abans acostumades),  i quan ve la tempestat es troba sol.  
 

           No va venir de nou que el rector Sureda amb cinquanta-nou anys es retiràs a 
escriure.   Publicar llibres és un altre lloc on un pot esser vist essent invisible. 
 

            Un “invisible viu”: això fou don Pedro.  Se les sabia totes… i quan ja no pogué 
seguir essent vist manant i exercint un poder secret,  es va retirar just a temps. Algú 
segurament ens podrà contar algun dia quina va ser la vida de don Pedro després de ser 
rector, els seus catorze darrers anys. Morí  pel mes de febrer de 1982.   



 41 

  Dels nostres arxius... 
 
 
 
 

(Arxius de MODÈLICS i modelicons) 
 
 

LLLAAA   “““PPPIIIAAA”””   
 

 
“L’OBRA,  dita també la “PIA”,  va ser una espècie de “moviment secret” amb ínfules 

d’espiritualitat, que pretenia crear una classe “elitista” de seminaristes.  Algú la va comparar 
amb una mena de “maçoneria”  i altres,  més benvolents,  amb  l’Opus Dei.  Era una institució 
de tipus secret i difuminat que se presentava només als elegits com un camí de superformació.  
O sia: “selección versus montón”.  D’ella se’n deien moltes coses.  Tots en sabíem alguna cosa, 
però ningú en coneixia la Veritat Vertadera... exceptuats, naturalment, els iniciats.  Sembla cert 
que el seu mentor era Don Pere Sureda,  aleshores  Director Espiritual del Seminari. 

 

Pel que jo vaig poder deduir, els punts bàsics i comuns dels seus membres eren: una 
certa tendència personal per l’arcà, secret o misteriós;  els abellia fer ostentació de pietat  per 
tal de ser considerats superiors al que era comú entre els seminaristes normals;  parlaven 
constantment de “perfecció”, “espiritualitat” i “mística”;   cercaven una major perfecció de la 
que suposava el simple compliment del reglament;  tampoc els era suficient l’horari de 
pràctiques espirituals que senyalava l’esmentat reglament... 

 

Així com va néixer,  va morir...  i ja mai més se’n va sabre res.” 
 

Joan Crespí i Coll,  (any d’ordenació 1951) 
  MODÈLICS i modelicons., nº 26 

 

 
 

“NOUS DIRECTORS ESPIRITUALS 
 

De no tenir-ne més que un en mitja carrera, a partir de llavors en tenguérem tres.  El Sr. 
Bisbe, per alleugerar el Pare Boix, va nomenar Director Espiritual pels seminaristes majors a 
D. Pere Sureda, un bon homo,  però un poc ampul·lós i misteriós. 
 

Ja al poc temps va tenir problemes;  va succeir que hi va haver uns quants seminaristes 
que sospiraven per ser SANTS i començaren a demanar un alta i una altra espiritualitat; volien 
més coses i per a tal fi se començà per fer grupets d’élite anomenats “La Pia”.  Els membres 
d’aquesta mena de secta,  se reunien en privat, feien plàtiques secretes...   Un misteri. 
 

Noltros,  la majoria, “El Tercio”, no ho vérem bé i ho diguérem al Rector Don Bartomeu 
Torres i... “Pásmense Vds.!” (paraula que repetia sempre ell)  va fer lo més encertat de la seva 
Regiduria.  Mos va reunir a tots i mos digué molt seriosament que ell no volia seminaristes de 
primera o de segona classe. Que tots érem convidats a ser sants sacerdots i que no volia castes... 
 

I així acabà en sec aquell grup que pixava aigua beneïda. 
 

... 
 

Així va acabar aquell problema d’espiritualitat dins el seminari.  
Tots vàrem ser  “¡Como los otros !”,  com deia en Pep Sansó.” 
 

F. Caimari Alomar, (any d’ordenació 1955) 
Records del meu Seminari. 
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(Arxiu de Jaume Ribas) 
 
 

INSTITUT APOSTÒLIC JUNÍPERO SERRA 
 

Pla de vacacions 1966 
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CCCC rrrr oooo nnnn iiii cccc óóóó     
 

Jaume Gual i Mora 
 

RRREEEUUUNNNIIIÓÓÓ   DDDEEE   CCCOOONNNDDDEEEIIIXXXEEEBBBLLLEEESSS   AAA   SSSAAANNNTTTAAA   LLLLLLÚÚÚCCCIIIAAA      
(dia 21 de juny de 2013) 

 
 

El passat dia 21 de juny ens reunírem a Santa Llúcia de Mancor de la Vall per celebrar la 
trobada que té lloc cada any en aquest mes. 
 

Quan vaig arribar ja hi havia a l’esplanada de davant el Santuari els companys de la zona sud 
de Mallorca, en Fons, en Tauler, en Rosselló i n’Orpí, que havien fet cotxada. Hi havia 
també en Parets, en Bennàssar, en Bestard, en Sancho i en Moll. Amb en Català ens havíem 
trobat a Mancor, perquè en Tomeu, antic rector del poble, havia de predicar el dia de Sant 
Joan que se celebrava, a més de la festa del patró, el centenari de la creació de la parròquia. 
Amb en Tomeu visitàrem l’església i ell va recordar el temps de la seva estada al poble. 
Després pujàrem cadascú amb el seu cotxe. 
 

Aviat arribaren en Perelló, n’Umbert i en Sunyer. Després va arribar en M. Amengual i poc 
després en Guillem Ramon. 
 

Mentre ens anàrem acomodant a la sala entrant a la dreta, el nostre fotògraf, en Biel Rosselló, 
ens digué que era necessari actualitzar les fotos personals que tenia de cadascú, ja que havien 
quedat antigues. En Biel va justificar el fet dient: “Si qualcú ens veu a la revista i llavors ens 
veu en persona, no ens reconeixerà; a la nostra edat canviam ràpidament les nostres 
fesomies”. La sessió de fotografies es va allargar, a qualcú li repetia la foto, es veu que hi ha 
fesomies difícils de millorar i males d’encertar.  
 

Entretant en Pere Orpí ens obsequià amb un exemplar del seu darrer llibre “Planter de 
Paraules. L’obra escrita d’Antoni Maria Alcover”, publicat per la Institució pública Antoni 
Maria Alcover de Manacor. El llibre recull el treball d’en Pere, presentat l’any 1961 al 
Certamen científico-literario del seminari i premiat, sota el títol “L’obra literària de Mn. 
Alcover” . Aquest any 1961 en Pere presentà tres treballs al certamen, aquest mencionat i dos 
de poesia, un de poesia en llatí i un altre de poesia en català.   
 

Un cop acabada la sessió de fotografies i les dedicatòries d’en Pere estampades al llibre, pren 
la paraula en Joan Sunyer, resident a l’Havana, que es troba a Mallorca, després d’haver fet 
un curset de reciclatge a Roma. La seva exposició fou molt interessant. Del que digué, n’he 
extret una sèrie de qüestions: 
 
Església, parròquia.   
 

Parlant de la jerarquia de l’església cubana, opina que el cardenal ja és major (fa més de 30 
anys que presideix l’arxidiòcesi) i té molt bones relacions amb el govern. Als capellans ens 
digué en certa ocasió, “vosotros sois la desidencia del régimen”. 
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A la parròquia es pot fer feina amb molta tranquil·litat. Molta gent s’havia allunyat de 
l’església i de les parròquies, perquè en la majoria de casos, freqüentar la parròquia era 
quedar-se sense menjar, degut a la repressió. Ara la gent ha retornat a la parròquia; 
concretament a la meva hi ha quasi bé un 40% de gent nova i que s’ha donat a conèixer. 
 

A la pregunta d’en Jaume Sancho sobre les reaccions davant l’elecció del nou Papa, en Joan 
només comenta que la gent sap que hi ha un nou Papa, però no ha causat cap classe 
d’impacte. Tampoc en les altes esferes de la política. 
 

Malgrat tot, en Joan afirma que se sent content perquè la feina pastoral a la parròquia és 
agradable i a la vegada realista.  
 
Situació política i social.  
 

En Joan sembla que està convençut que l’única solució per resoldre la problemàtica de Cuba 
és biològica, “que morin els Castro”. 
 

S’ha donat una forta explotació del poble. En Joan afirma, quan li pregunta pel tema en 
Tomeu Moll, que la família Castro té una gran fortuna, s’ha publicat que pot ser representi 
ésser la sexta fortuna mundial. 
 

Dels 12.000.000 d’habitants que té Cuba, només unes 500 famílies viuen molt bé, no els 
manca res, els demés no tenen aliments ni les coses més bàsiques i necessàries; han de viure 
amb menys de 20 $ cada mes. 
 

Avui Cuba viu de Veneçuela. Aquest país regala cada dia a Cuba 100.000 barrils de petroli. 
Per altra part, Veneçuela acull molts metges cubans. Per cada metge cubà, Veneçuela paga a 
l’estat de Cuba uns 2.000 $ i l’estat només dóna a cada metge uns 200 $, la resta és per 
l’estat. 
 

En Rafel Umbert s’interessa per la fama dels metges cubans en quan a la seva preparació. En 
Joan explica que es va propiciar molt la carrera de medicina perquè era rendible pel país. Hi 
ha universitat a cada província. Hi ha metges molts bons i altres que no ho són tant. Els 
metges que exerceixen a Cuba també estan mal pagats, un metge especialista, per exemple, 
rep només uns 35 $ mensuals. 
 

En Joan, explicant que el pillatge i robatori està a l’ordre del dia, va contar un exemple molt 
gràfic i que dóna entendre quina és la situació i com actuen els que ho passen malament: 
Un company meu, sacerdot d’una parròquia, estava fent obra i necessitava més ciment. Va 
cridar un feligrès i li digué que necessitava dos sacs de ciment. “No se preocupe, padre, 
enseguida se lo traigo”. Aviat arribà el feligrès amb els dos sacs de ciment. El sacerdot li 
demanà, “sinceramente, dime de donde has sacado el cemento?” Ell li contestà “en aquella 
parroquia estan haciendo obras i he cogido el cemento de allà”. És a dir, per resoldre una 
necessitat a una parròquia, havia robat a una altra. Davant la reacció del sacerdot, el feligrès 
li entima aquesta: “No se preocupe, padre, Vd. necesitaba cemento y lo tiene; yo necesitaba 
dinero i lo tengo; todo solucionado”. 
 

Es feren les dues i les monges ja tenien el dinar a punt. Donàrem bon compte de les viandes 
preparades, com sempre servides, amb esment i molta cura, per les monges i el servei del 
santuari. 
 

Abans del comiat, en Jaume Sancho ens recorda que la trobada, que cada any tenim el dia 28 
de desembre, serà al restaurant que ha obert el Projecte Home a Palma, ubicat al Polígon de 
Son Castelló, Gran Via Asima, 28b. 
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AAccllaarriinntt  ccoosseess  aammbb  AAnnttoonnii  PPeerreellllóó  ssoobbrree  ll’’IIAAJJPP  
 

Pere Fiol Tornila 
 
 

 La publicació de dos articles, un a Modèlics i modelicons nº 31, i l’altre en la 
revista Comunicació, nº 127, en que es parla de l’Institut Apostòlic Juníper Serra; el primer 
presentat a l’acte d’homenatge que l’any 2010 es féu a Mn. Pere Sureda i Rosselló (1910-
1984), en la parròquia de Santa Creu, i el segon en la publicació que féu el Secretariat de 
Missions, en l’avinentesa de complir-se els 50 anys de Mallorca Missionera, veig que han 
aixecat certa  polèmica, que pens serà positiu per a molts no només per aclarir les coses, 
sinó també per posar-les a son lloc. 

 

 Hi ha coses dins la vida de les persones i en la dels pobles, que tenen unes causes ben concretes i ben 
determinades i determinants, però també n’hi ha altres que estan amarades d’una complexitat, que com més t’hi 
acostes, més complexitat trobes, i altres que quan t’hi acostes la complexitat s’esvaeix i s’albira la claredat. Hi ha de tot. 
 

 Com historiador posaré les dades de l’Institut Apostòlic Juníner Serra, ara hauríem de dir Beat, sos 
Estatuts, els Reglaments que hi pot haver hagut, el llistat dels membres, els càrrecs directius... tot això si trobo la 
documentació, i com més documentació trobàs, més coses podria dir. Pens que molta cosa d’aquesta ha de sortir 
en aquest número. 
 

 El que no podré fer, ni faré, serà judicar les persones i les actuacions que hi pot haver hagut. Veig, Toni, 
que coincidim en una cosa “crec que és ver” dius, que “dins una societat tancada, com era la nostra, no era i no és 
bo, crear elits que dinamitzin”, citant el primer article. Aquí hi ha el nus de la qüestió. Ara bé, el mal o el bé que 
aquesta situació, o aquesta vivència va fer a un o altre, sols ell ho sap, i Déu Nostre Senyor ho pateix amb ell i ho 
agombola. És un fet real. 
 

 No dubt de la capacitat d’anàlisi que tinguéreu al Burundi i que podíeu posar en comú molt sovint, perquè 
vivíeu junts. Els qui érem aquí teníem més dificultats per comunicar-nos, però també miràvem de fer-ho, i jo encara 
recordo quan preparava els sermons demanant-me ¿i això els pot interessar als feligresos? ¿de què els serveix la 
salvació de Jesús?... He de dir, no sé si estaràs d’acord amb mi, que aquells anys han estat el de major creativitat 
pastoral que ha viscut Europa i Amèrica, que és el que més conec. Els episcopats feien cada document que 
il�lusionava, però després va venir un aire involucionista que tira tira ho anà anquilosant tot i retornant a formes 
“tuciorissimas” per evitar riscos, doncs els episcopats sols veien nafres i sang per tot, però això ja són figues d’un 
altre sostre. Cal no deixar d’alimentar la creativitat. 
 

 Veig que la paraula “infantilisme” no t’ha caigut gaire bé. Crec que hauré de fer una “explicatio terminorum” 
com havíem de fer a les nostres tesis escolàstiques. Sols volia parlar del “companyerisme” que ens dèieu hi havia 
entre vosaltres quan certs vespres podíeu jugar a cartes, parxís, dominó... coses que certament fèiem al Seminari, i 
que els qui vivíem aspergits per la geografia illenca, no vam tornar fer mai més. No me demanis si és bo o si és 
dolent, sí sé que poder fer una rialla fresca és molt saludable tant pel cos, com per l’esperit, i no deix de demanar a 
Déu Nostre Senyor que me conservi i m’augmenti la capacitat d’admiració i de saber agafar les coses pel caire 
positiu que hi pot haver arreu. 
 

 Veig que estableixes, a l’hora de qüestionar les coses, els nivells: natural, evangèlic i eclesiàstic. Sens 
dubte ara veus altres nivells, la vida és així, però també el seny ens ajuda a conviure dins aquesta Arca de Noé i 
amb poesia i humor gaudir i patir actuacions de germans amb els quals hem de fer el camí cap a l’eternitat. 
 

 Jo també conec gent de l’Institut que no les deixaren anar a Missions, o les hi deixaren anar ben tard i 
després de molta insistència. Donar la culpa a les missions de la secularització d’algú, seria una miopia 
mastodòntica. No Toni, la cosa no va per aquí, pens, i cada un tenim la nostra pròpia història, ben personal i 
intransferible, que Jesús l’accepta com és, i no deixarà d’omplir-la de la seva misericòrdia. 
 

 Veig que en la revista hi ha molt d’interès en revisar i historiar la vida del Seminari, sobretot el període 
immediatament posterior a la nostra ordenació, crec que és positiu, però gairebé me venen ganes de parlar d’altres 
períodes de la història d’aquesta Institució, sobretot en el s. XIX, quan molts joves i al�lots començaven a estudiar per 
ser capellans, i sense sortir del Seminari, no canviar gairebé res, sortien alferes o cadets de l’exèrcit de sa Majestat. 



 47 

 
Antoni Bennasar 

És convenient de tant en tant aturar-se i girar la mirada endarrere per 
contemplar el camí recorregut. I això és el que pretenc fer en aquest article, ara que ja 
s’han complit quatre anys des de la meva jubilació (gener2009), i vull fer-ne una breu 
reflexió. 
Primer, he de dir, simplificant molt, que consider que pot haver-hi al manco dues 
filosofies a l’hora de jubilar-se. La primera consideraria la jubilació com l’acabament 
definitiu de la vida activa. Seria com un adéu a totes les expectatives i responsabilitats 
que la societat havia encomanat a la persona. La conseqüència lògica que es podria 
esperar d’aquesta filosofia seria el pensament que la persona  en qüestió ja no és 
necessària. “Ningú ja no em necessita”, seria el que es diria qui es trobàs en aquest grup. 
I segurament l’acompanyarien sentiments de frustració i desil·lusió.(De fet són molts els 
que es deprimeixen en jubilar-se). 
Si aplicam a aquesta situació el vocabulari d’en Fritz Perls, fundador de la Gestalt, diríem 
que la persona d’aquest grup està en l’etapa de “l’impasse”. L’impasse en aquesta escola 
citada és el període en que el nin ja no disposa del suport patern i encara no ha assolit 
l’autosuport. És una etapa dura i de molta frustració. 
Bé, doncs, jo crec que això també pot succeir en jubilar-se. En aquest moment es perden 
molts de suports externs i no tothom té la maduresa suficient per “aguantar-se sobre els 
propis peus”. Aleshores ve l’impasse, acompanyat de frustració i desànim. 
L’altra filosofia possible seria la d’aquells que la reben com un premi merescut i com una 
etapa nova, amb noves possibilitats i, naturalment, amb les limitacions pròpies de l’etapa 
que ja albira. Aquesta actitud no depèn de la voluntat, sinó que és una conseqüència de la 
forma com s’ha viscut ( Els clàssics deien “talis vita, finis ita”. Jo aquí diria “talis 
vita,jubilatio ita”) 
Sense cap dubte els 13 anys de formació en el seminari ens disposaren per a la segona 
filosofia, ja que no ens prepararen per fer coses ni ensenyar-ne a fer, sinó per “viure” i 
ensenyar a “viure”. I aquest aprenentatge, que és també un art, mai no té jubilació. 
El primer que se m’ocorr és la constatació que aquesta etapa és important, tant o més que 
les anteriors. A mi se’m manifesta com un test, perquè és quan pots comprovar d’una 
forma clara i  existencial, si, quan ja no et requereixen per dur a terme labors o 
responsabilitats, ni sents una exigència externa modulada per un horari, ni ningú ja no et 
valora el teu rendiment, ha romàs alguna altra cosa que segueix motivant la teva vida i 
que per tant no depenia dels factors citats. Alguna cosa que s’aguanta per sí mateixa. I, 
amb sinceritat i humilitat, m’atrevesc a dir que així és. 
És un fet indubtable que cap jubilació no és igual a una altra. A vegades sents dir:”els 
jubilats són…”, com si aquest fos un grup homogeni.  Realment els humans tenim una 
tendència a homogeneïtzar els grups fent una abstracció de les diferències. Ho feim 
perquè aquesta operació mental facilita les generalitzacions). Però, afirm amb rotunditat 
que no ho és amb absolut. L’únic que ens iguala és el fet de no haver d’anar a treballar. 
Tot el demés depèn del que es vol o es pot fer i ser. 
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No fa gaire que vaig llegir, d’un jubilat, aquesta expressió:”A la fi som com vull 
ser”.Hom esperaria que hagués dit “ ara faig el que vull”. Doncs, no, ell anava més lluny. 
La jubilació li possibilitava entrar en el seu centre vital i experimentar-se com un ser 
únic. La jubilació li ajudava a trobar-se, a sentir-se. 
Estic plenament d’acord amb aquest jubilat. Les circumstàncies que enrevolten la 
jubilació poden facilitar viure més d’acord amb allò que està en el centre de la vida, i que , 
per tant, et fa sentir més tu mateix. Ja no necessites aparentar, caure bé, fer allò que és 
políticament correcte,etc. Et pots permetre ser tu mateix sempre i sense cap por a les 
“reprimendes o judicis externs”. 
Però, quins són els canvis que percep en la meu estadi de jubilat? 
Començaré parlant d’un major aprofundiment de la fe. Mai com ara havia llegit tants de 
llibres sobre el tema. (És un goig no haver de dir-te reiteradament: ara no tenc temps, el 
llegiré quan pugui o en aquest moment tenc altres prioritats). Això sí, els autors que 
m’interessen són aquells que, sentint una passió forta per Jesús, volen una Església més 
oberta i plenament actualitzada, patint el més que probable risc de no contentar les 
expectatives de la Jerarquia. 
( I, fent un comentari intranscendent diré que constat que l’afició lectora, em suposa unes 
despeses considerables, cosa que podria evitar utilitzant un “Ibook”. Però, la veritat és 
que encara no m’he decidit perquè l’experiència de tenir un llibre a les mans i poder 
girar-ne les fulles i subratllar el que més  m’ha impactat, em resulta plaent. Com costa 
superar els vells hàbits!. Un altre hàbit que no he estat capàs de llevar, quan faig un 
escrit, és fer-ne un esborrany previ amb les típiques correccions a mà, tot i que sé que 
seria molt més pràctic i net fer-ho directament al word de l’ordinador. És com si cregués 
que la ment funcionàs millor amb aquell mètode tradicional. Supòs que el canvi es 
produirà, amb “el temps i una canya”). 
Jo sempre m’he considerat una persona molt racional ( producte de la formació 
escolàstica?), i ara ho constat amb més evidència que mai. Visc en una etapa que es 
podria dir propera al tradicional “fides quaerens intellectum”.Em referesc a la constant 
temptació de raonar tot el que crec, amb la finalitat de trobar una forma que valgui per a 
l’home d’avui, un llenguatge intel·ligible i motivant, perquè, ho he de confessar, alguna 
vegada, en les Eucaristies  a les quals assistesc, pens que el que la gent ha sentit en 
l’homilia, no ha provocat cap missatge significatiu. No els ha servit per moure el seu 
interior. 
Tampoc no tenc cap dubte que la consciència d’estar més a prop de la trobada definitiva 
amb Déu ( ja tenc 70 anys), em dóna un plus de motivació en la recerca d’aquest 
aprofundiment. Viure la darrera etapa amb la llum que et dóna creure en Jesús, és una 
sort imponderable. 

La jubilació també , al manco per a mi, és un 
temps per a la cultura. Durant l’estadi laboral 
m’havia dirigit quasi amb exclusivitat al rol del 
treball, que era l’ensenyament, i això havia 
ocasionat llacunes, que ara pretenc omplir en la 
mesura del possible, be anant a conferències o 
apuntant-me a algun curs o visitant algunes 
pàgines web. Lògicament ara tenc temps per 
això. 
De totes formes he de reconèixer que la 
sensació que tenen molts de jubilats d’haver 
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passat d’una vida ocupada a una altra disponible, jo puc dir que no l’he tenguda, perquè 
en la meva professió en tenia molt de temps disponible.  
Reconec que a mi em tocà impartir classes en temps de les ”vaques grasses”, quan encara 
no hi havia consciència de crisi i el govern repartia sense cap mirament. Aleshores ens 
concedien  reduccions d’horari per diversos motius: per ser cap de departament, per ser 
tutor, per ser major de 55 anys,etc. Ara sé que les coses s’han estret molt i que als 
professors els fan fer més feina.  
Per tant, la diferència no està en que ara tengui molt  més temps que abans, sinó que el 
tenc quan vull i amb més qualitat, d’acord amb el lema de Plini el Jove de “non multa sed 
multum”(Per als profans de la llengua de Ciceró, i fent una traducció lliure, diré que el 
significat de la sentència llatina podria ser aquesta: el que vertaderament interessa és el 
bessó, no la clovella). 
Quan em vaig jubilar pensava que enyoraria l’exercici d’ensenyar, ja que jo sempre em 
vaig sentir molt còmode en aquesta tasca. El fet d’ensenyar filosofia i ètica (aquestes eren 
les meves matèries), em possibilitava poder parlar amb els alumnes d’aquelles idees que 
em movien i orientaven la meva existència, i assíduament m’adonava que això els 
interessava, cosa que m’omplia molt tenint en compte que és ben freqüent que en un 
Institut te n’adonis que el que expliques no interessa a quasi ningú. Sovint vaig 
aconseguir rompre la distància que sol establir-se entre el professor i l’alumne. Aquest és 
el motiu que em feia pensar que, una vegada jubilat, enyoraria aquesta experiència, i 
sorprenentment no ha estat així. 
És veritat que he substituït aquesta experiència docent per un conat d’escriure, i és 
precisament la revista “Modèlics” un dels llocs on aprofit per manifestar les meves 
reflexions. 
És ben sabut que l’home té una necessitat de comunicar-se. Ja ho afirmà Aristòtil quan 
definí l’home com un ser naturalment social. Però aquesta  expansibilitat humana no 
sempre requereix una alteritat física, algú que t’escolti i t’interpel·li. Pots sentir-te 
comunicat mantenint una actitud oberta i interessada per la societat, per l’Església, per la 
política, etc. (La pregària també és una forma excel·lent d’expansibilitat). Dic això 
perquè constat que ara em resulta més fàcil aquesta actitud, en no sentir-me tan aclaparat 
pels deures imposats i per les presses que comporta la vida activa. 
Un altre aspecte de la vida del jubilat és la major possibilitat de viatjar. Els viatges, 
d’Imserso i altres, m’han esdevingut una experiència gratificant i profitosa. Quina cosa 
més diferent és conèixer els monuments per haver-los estudiat a un llibre, o perquè t’hi 
trobes davant. La contemplació de les obres d’art que s’han dut a terme al llarg de la 
història, és una font que fa brollar una bona quantitat de pensaments i emocions que 
t’enriqueixen. I aquí vull manifestar que Mundo Senior posa molt d’esment a l’hora de 

preparar les seves guies, les quals et fan 
connectar vivencialment amb allò que et 
mostren. 
Jo he experimentat dos tipus de viatges 
durant aquests anys: aquells que fas sol o 
acompanyat de la teva dona i els que fas 
com a membre d’un grup ja constituït. En 
el primer tipus coneixes gent diversa, fins 
i tot pot començar una amistat amb alguna 
altra parella. De fet, el meu grup viatger 
va néixer en un d’aquests viatges i ha anat 
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madurant i congriant una molt bona amistat entre els membres. 
En el segon tipus, intensifiques el coneixement del propi grup perquè la gent sol estar 
molt accessible i oberta en  els viatges. És com si es deixàs a casa la careta que s’utilitza 
per defensar-se de les crítiques o atacs d’altra gent o simplement per mantenir la imatge 
que se suposa s’ha de tenir, d’acord amb el rol que s’ocupa. Una careta subtil i 
inconscient,però real. Precisament ara record que un company meu, ja fa molts d’anys, 
em deia:”Just tocar barco, ja em sent un altre”. Sí, tothom hauria de poder viatjar. En el n. 
32 de la nostra revista, D. Pau Oliver deia que va fer-se una promesa de no passar cap 
any sense sortir de Mallorca. Encertadíssima idea. La nostra illa és preciosa, però petita. 
El govern, instituint els viatges d’Imserso, pens que aquesta vegada l’encertà. (Alguna de 
bona en fan els polítics) 
És tan profunda la interioritat de la persona que difícilment en la vida diària arribes al 
fons de ningú ni de tu mateix. Maslow ja parlava d’experiències” cimeres”, que es donen 
quan la persona es topa amb ella mateixa amb una claredat diàfana. En aquests moments 
ella se sent autèntica i es mostra tal com és. “Així com ets, així com et veus i així com et 
mostres”, s’ajunten en aquells moments provocant una vivència profunda que et pot 
canviar la vida.(Un exemple d’aquestes experiència podria ser la típica “conversió” 
religiosa) Bé, doncs, jo crec que en un viatge es poden tenir experiències que s’acostin a 
una “cimera”, pel motiu que abans he citat: s’han deixat les defenses a casa i, aleshores, 
entrar dins tu mateix i compartir es torna més fàcil i més autèntic. 
L’ordinador també ocupa el seu lloc dins el meu temps. Vertaderament és extraordinari 
que en pocs minuts puguis assabentar-te de qualsevol tema que t’interessi, sense ni tan 
sols aixecar-te de la cadira per consultar una enciclopèdia. Internet és una finestra 
permanentment oberta al “De  omni de re scibili”, que feu famós el renaixentista Pico de 
la Mirándola. Quants de coneixements incomplets que foren adquirits  molt de temps 
enrere, ara es poden completar amb les noves preguntes que l’experiència viscuda 
suscita! No oblidem que tot coneixement que adquirim queda modelat per tots els 
coneixement que prèviament ja teníem. 
Però vull dir que jo no en som un addicte, de les noves tecnologies, que malgrat 
proporcionin molts avantatges, també tenen alguns inconvenients. 
Vertaderament és una llàstima que tanta gent, que ja viu l’etapa de jubilat, només en 
consideri les seves limitacions i mancances. És veritat que la mirada positiva de la vida 
jubilada no s’improvisa. S’han d’haver après a valorar més coses que l’agilitat física, la 
força corporal, la rapidesa dels reflexes i tot allò que caracteritza la joventut, i que sovint 
sol estar tan explotat per alguns mitjans de comunicació amb fins purament mercantils. Si 
només es tenen aquests valors, quan minven o desapareixen, es cau en el buit més fosc. 
Es perd el nord, i ja és impossible distingir l’essencial de l’accidental. 
La possessió d’altres valors diferents als citats, i adquirits al llarg de la vida, és el que feu 
afirmar al gran psicòleg Carl Rogers, en la seva senectut, que la seva època més 
satisfactòria fou la dècada dels 65 al 75 anys.  Segurament aquesta és una afirmació 
incomprensible per a molta gent, especialment per la que encara creu que per ser feliç 
s’ha de ser jove, ric i “guapo”. Jo sí que crec el que digué Carl Rogers. A la senectut es 
poden realitzar coses molt interessants. I el que és més important: et pots sentir content 
del que ets i fas. 
Com a conclusió vull afirmar amb total seguretat que la jubilació pot ser una etapa plaent 
i productiva, sempre que no s’estigui fortament limitada per problemes de salut, no gens 
rars en la nostra edat. 
Però això ja seria tema per a un altre article. 
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Domingo Mateu  

EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA 

AAA   

    JJuulliiàà  CCiiffrree  VVaannrrrreellll     
  

SSEENNYY,,  CCOORRDDIIAALLIITTAATT  II  SSAAVVIIEESSAA  EENN  
LL’’AACCOOMMPPLLIIMMEENNTT  DD’’UUNNAA  PPLLUURRAALLIITTAATT  DDEE    SSEERRVVEEIISS  

MMIINNIISSTTEERRIIAALLSS  
 

Julià Cifre Vanrell. Sa Pobla, 1939.  Prevere i capellà castrense amb consideració de 
comandant.  Des de 1954 i fins el 1966 estudiant i condeixeble al Seminari de Mallorca.  
El mes d’octubre de 1966 és enviat a Roma per ampliar la formació eclesiàstica.  Durant 
quatre anys cursa i obtén la llicenciatura en llatí i grec en el Pontifici Ateneu Salesià 
(PAS) i la llicenciatura en filosofia i lletres a la Universitat de Sant Tomàs d’Aquino, 
l’Angélicum dels pares dominics de Roma.  Simultàniament aprofita l’estada romana per 
cursar estudis de llengua anglesa en el British Institute fins a obtenir el “proficiency 
certificate”.  El 1970 és destinat al Seminari de 
Mallorca com a professor de llatí i grec i de 
teodicea.  El 1973 s’ofereix per anar-se´n de 
missioner a Burundi durant cinc anys.  El 
1978, de retorn del Burundi, és destinat altra 
vegada al Seminari per fer llatí i grec  i dóna 
classes d’anglès als col�legis de Sant Pere, de 
Sant Josep Obrer, de les agustines de Es 
Vivero i de Sa Indioteria.  
Poc després, a petició del bisbe don Teodor, 
incrementa les tasques que acompleix  amb  la 
prestació voluntària, com a capellà, del servei 
militar en substitució d’Antoni Riutort, l’elegit 
per sorteig per atendre aquesta obligació 
castrense, el compliment de la qual hauria 
obligat Riutort a interrompre els estudis de 
Roma. El 1981 és nomenat rector de la 
Parròquia de Bunyola, càrrec que exerceix fins 
el 1988, any en què retorna al Burundi amb 
Jaume Mas i Bartomeu Barceló.  Al cap de 
només un any, torna a Mallorca a causa de la 
dificultosa adaptació a la nova situació del 
país, radicalment diferent de la viscuda en l’anterior estada. Reincorporat a Mallorca, es 
nomenat rector de la Parròquia de Crist Rei, de la barriada de Es Vivero de Palma.  
A oferiment propi i per acceptació del cap militar del quarter de Son Busquets, durant 
els quatre anys següents torna a assumir, sense deixar la parròquia de Crist Rei, les 
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tasques anteriors de capellà del quarter d’Artilleria, Ramix 91, de Palma. El 1992 
decideix de presentar-se a les oposicions per ingressar a l’escala de capellans 
castrenses. Obté el consentiment del bisbe, don Teodor, encara que condicionat  al 
compromís de continuar exercint el càrrec de rector de Crist Rei. Aconseguida per 
oposició la plaça de capellà  castrense, l’any 2001 és obligat a incorporar-se durant un 
any a València. El 2002 torna a Mallorca per exercir el màxim càrrec de la categoria 
ministerial castrense a les Illes, rector de la parròquia militar de Santa Margalida de 
Palma, càrrec que exerceix fins a la jubilació  del servei castrense l’any 2006. A partir 
d’aquest any , com a capellà diocesà, torna a fer-se càrrec primer de la parròquia de 
Palmanova i poc després de les parròquies de Peguera i Santa Ponça, on avui continua 
exercint el càrrec de rector amb especial dedicació als feligresos de parla anglesa.  
 
A l’hora concertada del matí d’un dia de finals de juliol, en una lluminosa sala del quart 
pis de l’edifici del carrer Aragó de Palma on ara habita Julià Cifre, la conversa  
emergeix espontània, abundosa, distesa, per mostrar-nos, amb l’habitual precisió i 
fidelitat de memòria que des de ben jove el caracteritza, l’atapaït i llarg recorregut de 
tota una vida lliurada, sense objeccions ni retrets, als nombrosos serveis ministerials de 
què s’ha fet càrrec al llarg dels seus setanta-quatre anys. 
 
1. Comencem per comentar breument les primeres dades de la teva biografia. 
 

Vaig néixer a Sa Pobla el 1939, en el quarter de la guàrdia civil ubicat molt a prop de 
l’estació del tren. De tota manera, no em puc mantenir cap record perquè tenia només un 
any quan ens traslladàrem a viure a Campanet. Aquí hi restàrem quatre anys. Guard molt 
bon record de Sor Anna, la monja agustina amb qui vaig tenir la primera escola. Va ser 

als cinc anys que passàrem a Selva, 
lloc on pensa equivocadament molta 
gent  que vaig néixer perquè hi vàrem 
estar molts d’anys. Vivíem a fora vila, 
a una finqueta de dues quarterades 
amb una casa de camp que compràrem 
l’any 1945 per 40.000 pessetes, uns 
esquifits 250 euros d’avui. Vaig anar a 
escola primer a ca ses monges i 
després, a l’escola pública de Selva, 
amb don Joan, el mestre “pipa”, i amb 

don Raimundo.  Acabada l’escola primària, vaig continuar estudiant en el col·legi dels 
germans de la Salle d’Inca i durant dos anys, a Inca també, vaig fer estudis mercantils a 
l’acadèmia de don Alfonso Reyna. 

 

2. Per als amics condeixebles i per a la major part dels benèvols lectors 
d’aquesta entrevista, parlar de Julià Cifre és evocar de seguida aquell alumne 
avantatjat, llest, de memòria privilegiada i prompta, que en una de les classes del Sr. 
Tous, després de  donar compte d’haver ben après la lliçó, es quedà sorprenentment 
ansiós, pensatiu, mentre un altre alumne iniciava el torn de resposta. De sobte, 
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s’aixeca Julià i diu en veu alta el darrer nom de la llista dels vents de Palestina que 
momentàniament li havia fuit de la memòria. “Es que  me he dejado un viento”, 
explica per justificar la interrupció. La divertida anècdota ens porta a demanar-li 
que, tot i la considerable distància de tants anys, valori i sospesi l’inoblidable 
període de formació del nostre Seminari.  
 

Per mi, el Seminari aconseguí remodelar-me molt. He de dir que vaig entrar en el 
Seminari l’any 1954, quan ja tenia 15 anys. Abans, als 11, 12, 13 anys anava a missa 
només perquè ma mare m’hi duia. Mirava d’escurçar-la tant com podia, per davant i per 
darrere. Me solia posar a darrere de tot de l’església i el darrer evangeli de sant Joan, el 
sentia ja amb un peu a defora. 
Fins que un diumenge vingueren a la vila en Ferran Bonnín, en Jordi Solivelles (Pereona) 
i n’Andreu Sastre (Blai) de Selva per fer-nos una espècie de curset. De les reflexions 
d’aquella jornada en va néixer la decisió d’entrar en el Seminari.  
El Seminari ha estat per mi una experiència preciosa. Guard un agradable record de tots 
els qui varen ser els nostres superiors: don Miquel Montcadas, don Guillem Payeras, don 
Miquel Ramon, don Baltasar Soler, don Jaume Cabrer. Igualment dels rectors, don 
Francisco Payeras i don Pere Sureda. 
Tot el que vàrem viure durant aquella etapa va ser per mi boníssim, sobretot aquells 
lligams fortíssims d’amistat que es crearen durant el llarg període de formació; és que 
érem com a germans. Record amb satisfacció aquell ordre, aquella intensa i ben regulada 
preparació, els hàbits de convivència: a tal hora aixecar-te, les classes, l’estudi, les 
pregàries... 
Record que ens parlaven a vegades de la conveniència de practicar sacrificis, de 
disciplines, de privar-nos de la sal, de cilicis. Jo mateix, en ocasions, me’ls posava. Don 
Miquel Moncadas ens advertia: mai portar-los en dissabte o diumenge; aquests dies són 
per descansar. Ell ens solia recomanar: cada cosa, al seu temps. El temps de jugar, jugar; 
el temps de silenci, silenci; el temps d’estudiar, estudiar; i a les deu de la nit, tancar el 
llum i a dormir. I els matins, aixecar-se a les sis; no a les cinc per estudiar. Jo no ho 
acabava d’entendre llavors perquè pensava que era més important el valor d’un sacrifici 
que tota altra consideració. Ara que m’he fet major sí que ho entenc. 
Jo vaig començar un any després de vosaltres, amb el curs dels modèlics, però  
ingressava amb estudis fets: me quedava només llatí, de primer; i llatí i gramàtica, de 
segon; per això, en un sol any vaig poder fer els dos primers cursos i incorporar-me a 
tercer al vostre curs. M’agradava molt aquell ambient meravellós de companyonia i 
també el clima seriós de feina. 
¿Recordes que hi havia organitzades les famoses acadèmies? M’advertiren que jo no 
podria ser de l’ acadèmia que volia, la d’Acció Catòlica. Tu has de ser de l’acadèmia de 
litúrgia. Jo me’n tocava el nas de la litúrgia; però me varen nomenar “escolà major” i  
aquest càrrec implicava necessàriament l’adscripció a l’acadèmia de litúrgia. 
El record que em resta del Seminari és, sense cap classe de dubte, positiu, molt positiu. I 
el del professorat, també:  em venen ara a la memòria els més recordats, don Pepito i els 
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seus “coturnos”: “Te pondré una sillita,”. D’acord, un quatre era millor que un tres; don 
Francisco Batle; don Joan Baptista Munar, a llatí de tercer amb la feixuga somnolència de 
les tres del capvespre; don Toni Esteve, a primer; don Miquel Amer; don Pere Xamena, a 
àlgebra de quint, a literatura i a filosofia, don Pep Sacanell, don Emili Sagristà, don 
Bartomeu Quetglas, don Llorenç Tous, don Llorenç Pérez...  
Un altre dels càrrecs que em va satisfer molt va ser el de prefecte. Vulguis o no, la funció 
de prefecte era una molt bona ajuda per a aquells al·lotets. En principi, anàvem a classe 
plegats, però el fet de ser prefecte m’impedia de conviure amb vosaltres, llevat del darrer 
any, a la “domus”.  Però molt bé, molt bé. 
El nostre era un curs una mica peculiar.  Érem el curs dels “heroes”. Els modèlics 
actuaven fent pinya, conjuntament:  si en Toni Perelló deia “A”, tots unànimement 
acceptaven que era “A”.  Si algú de nosaltres deia que era “A”, de seguida sorgien altres 
opcions  diverses per “B”, “C” o “D”: érem tants de caps, tant de barrets.  
És cert, no obstant, que la convivència de 13 anys, jo de 12, ens va amarar d’un sediment 
profund, sòlid i  permanent de fonda amistat 
que, després de quasi 50 anys, es mantén 
intacte més enllà de les diferents opcions de 
vida assumides per cadascú. Per als qui us 
heu casat, les vostres dones són per a 
nosaltres com si fossin nostres; els vostres 
fills, com si fossin fills nostres.  Quan en 
Jaume Canyelles va perdre na Francisca, ens 
afectà a tots com si es tractàs de la pròpia 
família.  Fa uns mesos, mentre em trobava de 
visita en el Burundi, vaig telefonar a Jaume 
Oliver per donar-li el condol per la mort 
sobtada de na Pilar, la seva dona.  Va quedar 
tot sorprès que el cridàs des del  Burundi.  
Jaume, li vaig dir, és que no som a Mallorca i 
ho he sabut.  És el que havia de fer de 
seguida que la notícia em va arribar allà on 
era.  És la reacció espontània que et dóna 
l’amistat arrelada de tants d’anys. 
 
3. Després de ser ordenat de prevere el juny de 1966, en comptes d’anar a una 
parròquia, t’enviaren a Roma per completar la formació i ampliar estudis que et 
prepararien per exercir futurs serveis eclesiàstics. Ja has avançat, en l’apartat 
biogràfic, les dades essencials dels estudis realitzats durant aquella estada de quatre 
anys a Roma. Podries ara ampliar la informació i exposar el que consideres 
important d’aquell especial període de formació acadèmica a les aules universitàries 
romanes, tot just haver sortit del Seminari. 
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És així: l’octubre del 1966, el mateix any de l’ordenació, m’enviaren de becari a Roma. 
Allà hi coincidírem en Pep Arbona, que feia teologia moral, en Joan Bestard i en Mateu 
Grimalt, que residia a un convent de monges, a la “salita monte del Gallo”. En Miquel 
Orell, acabats els estudis, deixava Roma aquell mateix any. Jo, com t’he dit, durant 
quatre anys vaig fer la llicenciatura de llatí i grec en el PAS, Pontifici Ateneu Salesià, que 
avui és universitat, aleshores era només ateneu. Al mateix temps vaig aprofitar per treure 
la llicenciatura de filosofia a l’Angélicum. Aquí feien el mateix altres companys de 
Seminari, en Pere Ramis Serra, que és ara professor de la Universitat, en Llorenç Coll de 
Selva (Apotecari), en Pere Amengual (Kalet). Tots ells anaven a l’Angèlicum i si la 
carrera era de tres anys, amb dos anys solien obtenir el títol, per convalidació d’anteriors 
estudis del Seminari. Record que vivien en la barriada del Trastevere, indret on anàvem a 
trobar-nos per viure plegats moments inoblidables de lleure. 
D’altra banda, durant tres anys, vaig anar els vespres al British Institute de Roma  per 
aprendre anglès.  Don Pere Sureda m’havia recomanat:  Julià, quan tornis de Roma, has 
de venir amb un títol d’anglès perquè crec que tots els capellans de Mallorca haurien de 
saber anglès.  El primer any vaig suspendre, perquè no era fàcil: el contingut de l’examen 
venia d’Oxford i era igual per a totes les filials del món. Tres exàmens de tres hores cada 
un: novel·les, expressions angleses, conversa i dictat. El segon any ja vaig aprovar i, 
finalitzats els cursos, vaig aconseguir el valuós i reconegut diploma“proficiency 
certificate”.  
Tot i aquest bon resultat obtingut, m’interessava reforçar la teoria amb l’exercici pràctic 
de l’anglès. En aquest període tenia tres mesos de vacances. Cada estiu, durant tres o 
quatre anys, tal dia com avui, partia cap a la diòcesi de Birmingham. Havia escrit al 
bisbat perquè em deixassin estar uns mesos a una de les parròquies no lluny d’Oxford, 
per si podia fer-hi algun curset. M’enviaren a una parròquia de Banbury, a quaranta 
milles al nord d’Oxford. Era el vicari de l’estiu. No me solien deixar tot sol; però el segon 
any ja vaig demanar de predicar en anglès; una família es feia càrrec de la correcció de 
l’homilia. Al final, era capaç de fer el sermó sense escriure’l.  A més, en feren també 
capellà d’estiu dels italians i dels espanyols. 
L’estada a Roma estava prevista per quatre anys.  Els primers dies vaig veure i recórrer 
quasi tot Roma. Però llavors t’atures. Fins al tercer any, en ocasió de la visita d’uns amics 
d’Inca, no vaig pujar a la cúpula de la basílica de sant Pere. 
En l’aspecte ideològic, la vida de Roma no em va causar cap trastorn. L’entorn era molt 
semblant al del Seminari, amb més llibertat i en un ambient molt bo i saludable. 
Convivíem amb gent de per tot Espanya. Feies la teva vida, sense que ningú s’hi ficàs. Al 
principi no, però quan ja ens coneixia tothom, teníem clau per entrar i sortir i ens ho 
muntàvem a la nostra manera. 
Cadascú és com és i tu  saps que jo, més que modern, estic tallat a l’antiga. De tot d’una, 
tota crítica em fa posar en actitud preventiva. Crec que en això m’assembl més cada dia a 
mon pare; ell no xerrava molt, però quan ho feia el podies escoltar. No era propens a 
criticar-ho tot.  Jo tampoc vull criticar ningú. En tenc prou a mirar-me a mi mateix.  Jo no 
som psicòleg, però he arribat a la conclusió que criticam segons la nostra manera de fer. 
En Domingo ha fet això.  Si jo fos en Domingo, o si me trobàs en el seu cas, ho faria així.  
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Per això et deia que vaig viure els anys de Roma des d’aquesta manera meva de ser i de 
pensar i m’ho vaig passar molt bé sense que la ment o l’esperit en sortissin afectats. 
 

4. Després dels estudis de Roma, vares ser destinat a fer classes de llatí, grec i 
teodicea al Seminari de Mallorca i, ja que residies a la barriada, donaves una mà a 
don Miquel Ramon en las tasques parroquials de Es Vivero. Aquests serveis es 
varen interrompre el 1973 per anar-te’n a Burundi a compartir, durant cinc anys, 
les tasques missioneres d’altres companys mallorquins.  Parla’ns breument d’aquest 
quinquenni de servei missioner a Burundi.  
 

El 1973 vàrem partir cap a Burundi n’Ascensión Laserna, germana de la Caritat, en Toni 
Mas (Massac), de Sóller, i jo. Com era habitual, passàrem primer uns dies a Brussel·les 
per preparar la incorporació a aquell país africà. 
El 1988 hi vaig tornar al Burundi,  amb en Jaume Mas i en Tomeu Barceló, però aquesta 
segona estada va durar només un any. La situació havia canviat molt i tot era molt 
diferent. 
Quan arribes per primer cop a Burundi et crida l’atenció tot. Sembla que no ets d’aquest 
món. Veus tothom descalç; nuus, no; però a vegades duien una manta i me deien:  no 
l’alcis, que no hi ha res davall.  
Venien a casar-se portant unes sabates davall el braç. Se les posaven a l’entrada de 
l’església perquè no n’havien duit mai de sabates. 
M’explicava un company: el primer dia que vius a l’Àfrica, escriuries tot un llibre: al cap 
d’un mes, et donaria per escriure un article de diari; al cap d’un any, escriuries una carta 
i, al cap de dos, ja no escriuries res. T’hi acabes  avesant a  veure’ls tan diferents,  tant 
bruts.  Record que el primer dia dient la missa de les 7 del matí, jo en llatí naturalment, 
m’arribava a l’altar un embat, unes ones de perfum tan fort que pareixia que anava a 
perdre el coneixement. 
Ara bé, he de dir que t’estimen amb deliri. Per a ells, és extraordinària qualsevol cosa que 
facis, val tot lo món. Et sents molt apreciat i valorat, quasi massa, perquè et suposen a un 
nivell molt superior al seu, amb estudis, amb tot. 
Et diré com exemple que ells mai et contradiuen: això és blanc, els dius. És clar que és 
blanc. Això és groc; evident que és groc. Per no contradir-te, donen per bo tot allò que 
afirmes. El que més admires de tot plegat és veure aquella gent que, sense res, és feliç, 
molt feliç. 
Et contaré una petita història. Com ho faig de tant en tant, - en el gener d’enguany hi he 
tornat un mes - en una de les meves curtes estades en el Burundi, l’any 92 o 93, un any en 
què es repetien els assassinats tribals, em va succeir això. Me passejava, juntament amb 
un enginyer agrònom italià, en Mauro, que els ensenyava a conrar la terra. Passava per 
allà un veí burundès i, quan me va veure, s’acostà, m’agafà la mà així i després, l’altra, 
així.  Allà, una mare i un fill o un pare i una filla no es besen ni s’abracen: es donen la 
mà. “Pare Julia, pare Julià, em repetia sense deixar-me les mans i amb una immensa 
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alegria, gràcies, gràcies”. Vaig dir-li: gràcies, de què? “Perquè ha tornat.” Jo vaig dir-vos 
que tornaria i he tornat. “Sí, va respondre, molts ho diuen que tornaran, però no tornen.” 
Vaig preguntar-li, ¿On passau la nit? “Miri, pare Julià: la dona, el fill menut i jo, a un 
cantó de la finqueta, amagats entre l’herbam; tres fills més dormen a un altre cap de la 
finca i els altres tres, a un altre. D’aquesta manera, si me maten aquells tres, em queden 
els altres i si ens maten a nosaltres, quedaran els sis. 
¿Per què no dormiu a la cabaneta que teniu feta? Em respon: “perquè amb una sola 
bomba ens matarien a tots.” 
Havent partit, en Mauro em comenta: ¿Tu el coneixies, Julià? No, responc. ¿Has vist 
quina exultació d’alegria?¿En coneixes el motiu? No el sé o no el record. Afegeix en 
Mauro: no sé si a Espanya has vist una expressió tan manifesta d’alegria; però jo, que 
som de Milà, no m’he trobat mai amb una persona que expressi una alegria tan gran. Més 
sorprenent i admirable encara quan penses que no sap si demà viurà ell o viuran els seus 
fills. Julià, això es extraordinari.  
Ho has de veure i viure personalment. Fer-se amics, ser apreciat, ser estimat són aquí 
valors molt vigents i cultivats. Entre els mateixos companys de feina, espanyols, 
francesos, italians hi havia una gran camaraderia.  Arribassis a l’hora que arribassis, 
sempre trobaves taula parada. Com, a la Sagrada Escriptura, la parava Abraham per als 
qui acudien a casa. Aquesta hospitalitat és una cosa meravellosa. Et puc assegurar que 
vens ferit d’aquella gent. Tot el que fas per a ells té una gran vigència i se’n recorden de 
tu al cap de molts d’anys. L’estada a Burundi és una vivència inesborrable, molt guapa, 
molt guapa. 
 

5. De 1981 fins al 1988 acceptares de bon grat fer-te càrrec com a rector de la 
parròquia de Bunyola per reprendre la reconeguda tasca dels teus antecessors, don 
Joan Cirer i don Bartomeu Bosch. Dibuixa’ns unes pinzellades del que fou per tu el 
servei ministerial a l’estimada vila de muntanya.  
 

Per a mi va ser el primer amor, que, segons diuen,  sempre és el millor. Per això, vaig 
acceptar tot d’una de bon grat l’encàrrec del senyor bisbe, don Teodor. Es tractava del 
meu primer nomenament, la meva primera parròquia com a rector. I encara la tenc dins el 
cor. Vaig incorporar-m’hi temorenc i amb dubtes: ¿serviré, no serviré?;  ¿cauré bé, no hi 
cauré?; ¿m’agradaran, no m’agradaran? La realitat és que, des del primer dia, m’hi vaig 
trobar molt bé entre la bona gent de Bunyola.  El seu caràcter no m’era del tot desconegut 
per allò que don Guillem Payeras ens contava a vegades a les meditacions i conferències 
del Seminari Menor. Vaig anar coneixent personalment, un a un, tots aquells personatges 
que Don Guillem m’havia fet imaginar a les seves contarelles. 
El meu objectiu primer va ser fer-me un bunyolí més i els set anys d’estada a la vila 
varen ser sincerament molt, molt agradables.  Sempre m’ha agradat de manera especial 
anar a veure els malats i estar amb la gent major. Record que durant quatre mesos vaig 
haver de suplir el capellà de Caubet, don Gabriel Gili, de baixa per malaltia, en el servei 
d’atenció als malats del Joan March. Don Gabriel malauradament ja no es va 
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reincorporar; es va morir.  Aleshores, el director de l’hospital em va demanar que 
acceptàs de ser nomenat capellà del Joan March. No és possible, vaig dir-li i, fent ús del 
bon humor, vaig excusar la meva negativa amb aquest raonament:  som rector de 
Bunyola, a més som capellà castrense i, si ara em nomenassin capellà d l’hospital, em 
pertocarien tres pagues. Això seria massa. No pot ser. Cal deixar alguna cosa per als 
altres. 
La veritat és que si fas cas a la gent major i a la que està malalta, tens el poble a la 
butxaca. Comptava, a més a més, amb l’amistat i la col·laboració vostra, la d’en Jaume 
Conti i la de la  Coral, la d’en Llorenç Riera, la d’en Gori Estarellas, la d’en Guillem 
Rosselló, la de les monges, el escolans i molts d’altres. Tot el poble es va deixar dur 
sense massa “emperons”. És cert que teníem el Consell  Parroquial i l’havíem de 
consultar.  Sorgien, com és normal, algunes veus crítiques; però és la veritat és que a  
Bunyola m’hi vaig trobar molt bé. 
 

6. Tot i que no li podem dedicar, per raó de temps i d’espai, l’extensió que es 
mereix,  seria coixa l’entrevista si hi faltàs una referència, ni que sigui breu, a la 
teva incorporació ministerial a l’estament militar per exercir alhora de capellà  
castrense i de clergue diocesà. 
 

Diguem que l’origen d’aquesta incorporació meva, com a capellà, al món militar neix 
d’un fet casual succeït poc després de tornar a Mallorca en acabar la meva primera estada 
en el Burundi. Don Teodor m’envia a demanar i em fa aquesta proposta:  Julià, ¿no 
voldries fer la prestació convinguda del servei militar en substitució d’Antoni Riutort, a 
qui li ha tocat per sorteig,  però que es troba ara estudiant filosofia a Roma?  
Vaig acceptar la proposta pensant que mon pare havia estat guàrdia civil i que acabava de 
viure l’experiència més maca de la meva vida, després de l’ordenació: els cinc anys 
preciosos a Burundi. 
Poc després d’haver-me incorporat a la milícia, don Teodor me nomena rector de 
Bunyola, sense alliberar-me de ser professor d’anglès de quatre centres de Palma. Vaig 
anar a explicar-li al coronel, senyor Guillem Janer Bonafè, germà del pare Janer dels 
Sagrats Cors,  la meva inquietud per haver d’atendre tantes ocupacions. “Miri, pater Julià, 
em digué, faci i s’arregli com vulgui. Sé que és rector de Bunyola, que fa classes d’anglès 
i que en el seu temps lliure ha de fer lo que li agrada. Ara, quan jo l’hagi de mester, quan 
hi hagi aquí una funció, el vull aquí.”  No es preocupi, li vaig contestar, primer serà això 
que lo altre. De fet, mai no hi va haver cap inconvenient ni un.  
Vaig interrompre el servei militar el 1988 per fer una segona estada a Burundi, que va 
durar només un any. Retornat a Mallorca, vaig fer-me càrrec durant quatre anys de la 
parròquia de Crist Rei i a la vegada vaig continuar voluntàriament atenent com abans els 
serveis religiosos del quarter d’Artilleria “Ramix 91” de Palma.  
L’any 1992 es convocaren oposicions per a 14 places de capellà castrense. M’hi vaig 
presentar i m’aprovaren, però de seguida  vaig demanar al bisbe castrense de 
reincorporar-me a Mallorca. Ell m’advertí: “Te’n vas a Mallorca, però t’he de poder 
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enviar allà on vulgui” Vostè me pot enviar on vulgui, vaig respondre, però jo no hi aniré.  
El bisbe don Teodor em va permetre de presentar-me a les oposicions amb la condició 
que no deixàs Crist Rei. No puc faltar a la paraula donada. El bisbe castrense ho va 
comprendre. 
Tot i això, devers l’any 2000 vaig rebre una carta en què m’obligaven a incorporar-me a 
València.  Vaig mostrar-la a don Teodor i em digué:  Julià, això és un ultimatum: et 
comuniquen que o te’n vas a València o te’n vas a ca-teva.  ¿Què penses fer?  Quedar-me 
aquí, a Crist Rei, tal com ho vaig prometre, vaig respondre. Don Teodor me va aconsellar 
d’acceptar la disposició d’anar a València perquè, complida aquesta obligació, tornaria a 
Mallorca i volia que fos un capellà mallorquí qui es fes càrrec de la parròquia castrense 
de Santa Margalida, sempre regida per castrenses de fora deslligats del bisbat. 
 Així vaig anar-me’n a València destinat a l’hospital militar Vázquez Bernabeu, on m’hi 
vaig trobar molt bé.  Al cap d’un any, vaig tornar a Mallorca. 

Tal com havia previst don Teodor, me nomenaren rector de la parròquia personal de 
Santa Margalida de Palma i capellà castrense de totes les Balears perquè no hi havia cap 
altre castrense en totes les illes. 
L’altre dia vaig saber que havia arribat a la consideració de comandant, quan un guàrdia 
civil, mirant el meu carnet que deu dur algun signe especial que ho indica, em va dir: “A 
sus órdenes, mi comandante.” No ho vaig saber mai el que vaig ser;  no m’interessava.  
Abans, a la milícia,  eres primer militar que capellà:  alferes, tinent, comandant pater. Ara 
no, jo som capellà i pater; i s’ha acabat. 
El 2004, en complir els 65 anys, edat en què es retiren els militars, em concediren de 
restar-hi un any més. Me vaig jubilar de castrense el 2005, amb 66 anys. Llavors, com a 
capellà diocesà m’enviaren a la parròquia de Palmanova perquè hi podia celebrar la missa 
prevista en anglès i atendre els feligresos d’aquesta parla. Poc després em demanaren 
d’atendre Santa Ponça i Peguera,  parròquies on encara hi som ara  i on, per cert, m’hi 
trob beníssim. 
 

* * * * * 
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Veus dels qui són fora 

  
  

  
PPààggiinnaa  ddeell   RReeggnnee  

  

Antoni Mateu Brunet 
15 Maig 2013    

                                                            
José, una quarantena d’anys, alcohòlic crònic, seu al escaló de la porta 
del botiquin, ens hem anat acostant. 

 

Un dia abans de S. Isidre llaurador, ”Padre, me voy a la Hermandad a colaborar, soy 
devoto de S.Isidro”.  Preparaven la processó, me va dir que ell treballava “a la chacra” 
i que era “hermano de la Hermandad”, li vaig dir que me pareixia molt bé i ens varem 
abraçar. 
 

Ahir a la missa del vespre vaig veure un home tot sol al darrer banc de l’església, a 
l’esquerra. Me pareixia que era ell però no el veia bé. a n’el Pare nostre , no 
s’aguantava amb els braços oberts i s’havia d’agafar al banc de davant per mantenir 
l’equilibri, era ell.  Vaig pensar en la paràbola del fariseu, que estava davant de tot i el 
publica a la darrera fila.  Al moment de la pau va passar a l’altre part per donar-la a un 
senyor que estava tot sol. 
 

A l’hora de la comunió,  me pensava haver acabat  i alço els ulls i me’l veig que ve pel 
corredor central, anant d’un cap a l’altre del pasillo a combregar. A mesura que 
avançava la gent l’anava veient, es feia un silenci que el podien tallar. Arriba, m’abraça, 
no sé el que me va dir  i li dic “Que bien, hoy es S. Isidro”, i amb la mà que no duia el 
copon, li vaig acariciar la cara i li vaig donar la comunió. Ell plorava. 
 

Entrant  a la sacrista, mentres ja me treia l’estola vaig sentir una mà que me tocava 
l’esquena, era ell.  Plorant me diu “Padre, me quiero confesar” . 
 

Tampoc sé el que me va dir,  li vaig posar la ma damunt del seu cap, li vaig donar 
l’absolució i el vaig abraçar.  Se va tornar posar a plorar . 
 

Hi havia les velletes a la taula de la sacrista, comptant els doblers de la bacina,  ho 
havien vist tot.  Me vaig posar al seu costat i les hi dic: “Desearia saber su opinión:  Vds 
que vienen a misa cada dia y escuchan el evangelio  ¿Jesús que habría hecho?” 
 

Es va fer un silenci llarg  i la més atrevida me va dir:” Habria hecho lo mismo que ha 
hecho Vd.”  Les altres varen donar el seu assentiment amb el cap... 
 

Les vaig respondre: “No saben la alegria y la paz que me dan,  porque veo que el 
Espíritu a todos nos ha dicho lo mismo”. 
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EEElll   SSSeeemmmiiinnnaaarrriii   dddeee   MMMaaallllllooorrrcccaaa   
   

Algunes crisis dins la seva història 
 
 

Pere Fiol i Tornila 
 

 
 Hi ha interès per esbrinar la gran crisi del Seminari que 
nosaltres hem viscut. Realment després del Concili Vaticà II (1965) 
hem de dir que hi ha hagut una gran desfeta. Comentant això amb en 

Jaume Sanxo, em demanà unes paraules sobre anteriors crisis del nostre Seminari, per 
això ara en faig un esborrany. 
 
 El nostre Seminari, com sabem, fou erigit per l’Arquebisbe Pere d’Alagó i Cardona 
l’any 1700, gràcies als esforços que havia fet el bisbe mallorquí Bernat Cotoner i d’Olesa 
(1671-1684). Era el Casal que coneixem, en el carrer ara dit Seminari nº 4. Era un casal de 
planta baixa i un pis per aixoplugar 25 estudiants, que anirien a les classes a la Universitat 
de Mallorca. Podríem dir que respondria a  la idea que avui tenim d’un Col·legi Major 
Universitari . Hi hauria ordre, disciplina i vida espiritual per formar capellans, com bé havia 
manat el Concili de Trento (1545-1562). Aquest Seminari funcionaria juntament amb el 
Col·legi de la Sapiència , que començà a tenir alumnes l’any 1635. Hi ha una diferència 
molt grossa. En el Seminari hi hauria capellans, posats pel Sr. Bisbe, que formarien i 
ajudarien en la formació dels seminaristes. A la Sapiència tot era gestionat pels alumnes, 
sota la vigilància, a distància, dels Visitadors. També he de dir que gairebé tots els 
Convents de Ciutat donaven aixopluc als joves de la Part Forana que volien estudiar. 
Vivien als Convents i anaven a les classes de la Universitat. Els joves de Ciutat podien 
viure a casa seva i els era molt més econòmic fer els estudis eclesiàstics i així arribar al 
sacerdoci. 
 
 Al començament del s. XIX la vida tranquil·la de la nostra Mallorca es va veure 
trasbalsada per l’arribada massiva de molta gent que fugia dels mals modes que la 
Revolució Francesa donava a l’Església, per altra part la Constitució de Cadis (1812) 
també tenia lo seu i va fer que el nostre Seminari quedàs convertit en Col·legi de Cadets 
d’Artilleria.  Hi ha el cas curiós del seminarista Josep Miquel Juan i Garcia que dia 
30.07.1812 deixà la beca blava del Seminari per l’uniforme d’artiller. D’aquesta manera, el 
nostre Seminari, com moltes altres institucions d’Espanya, va viure el temps que, quan 
comandaven els liberals o constitucionals les coses anaven d’una manera, per anar 
completament al revés, quan comandaven els absolutistes. Per a més desgràcia l’any 1820 
hi hagué pesta a Mallorca, és prou coneguda la mortalidat que hi hagué a la part d’Artà. 
Això comportà que moltes “entrades” a l’economia del Seminari, que venien d’aquella part, 
no arribassin, per aquesta raó l’any 1821 es tancà el Seminari, restant-hi només el Rector, 
Mn. Joan Antoni Sastre, ja que el Vice Rector, Mn. Antoni Llabrés moria a Sencelles en 
aquelles dades. 
 
 El curs 1824/25 es tornà obrir el Seminari amb nou Rector, doncs Mn. Joan Antoni 
havia mort. El Dr. Antoni Jaume se’n feia càrrec i els alumnes becats tenien les portes 
obertes i anaven a les classes de la Universitat, però per Reial Decret de 28.12.1829 es 
tancava la Universitat de Mallorca  i els estudis passaven  a la Universitat de Cervera; per 
aquesta raó el bisbe Antoni Pérez de Hirias (1825-1842), un capellà de Conca, Rector de la 
parròquia de Sant Pere de Madrid, home de Déu al cent per cent, però també absolutista i 
sense gens ni mica de ma esquerra, que es va guanyar les antipaties dels mallorquins 
d’una manera alarmant, no li quedà més remei que instituir les Càtedres al Seminari i 
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adaptar l’edifici a les noves necessitats, que això comportava. No s’entenia amb el Govern i 
com que els nomenaments que feia, havien de ser aprovats pel Govern, ser bisbe de 
Mallorca, per a ell, era un calvari. Deixà el govern de la diòcesi en mans de Mn. Joan 
Muntaner i Garcia (1766-1847), home de confiança del Bisbe Nadal, nomenat Arquebisbe 
de Caracas (1806) i no acceptà, proposat per Bisbe de Mallorca tant el 1824 com el 1843 i 
mai acceptà, però va treure les castanyes del foc al bisbe Pérez de Hirias, qui es retirà a 
Lluc, amb son confés, un frare dominicà també ben absolutista, i allà duien una intensa 
vida espiritual. Són moments molt interessants de la nostra Església, però ara no toca això, 
sinó parlar del Seminari.  Suprimides les Càtedres de la Universitat i creades les del 
Seminari, ens trobam que per el curs 1830/31, a Mallorca, hi ha dos Seminaris: 
 
1º Seminari Conciliar de Sant Pere , que funciona a l’edifici on ara hi tenim la Casa de 
l’Església, carrer del Seminari, 4, on els professors, de tall completament tradicional, 
nomenats pel Sr. Bisbe, donen les classes als futurs capellans. 
 
2º El Reial Seminari Conciliar , format per un grup de professors, de tall més liberal, que 
actua a l’antic edifici de la Universitat, del qual Mn. Xamena n’és el Vice Rector, Joan Nadal 
el secretari, acompanyats dels professors Jaume Rosselló, Joan Guasp, Josep Soler, Joan 
Amengual i Josep Rosselló. 
 
 He de dir que la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País  donava suport 
al Reial Seminari, mirant de totes maneres que la Universitat no fos suprimida. Cal dir que 
aquí hi feren llurs estudis un bon grapat de clergues, entre ells Mn. Gabriel Marià Ribas de 
Pina. L’any 1836 s’inaugurà l’Institut Balear, que ajudarà fora mida a la desaparició 
d’aquest Reial Seminari. 
 
 Les Càtedres del Seminari que erigí el Sr. Bisbe, estaven fetes seguint el Pla 
d’Estudis que llavors hi havia per a les Universitats Eclesiàstiques. Després del Concordat 
de 1851, l’any 1852, el Govern Espanyol publicarà el Pla d’Estudis pels Seminaris 
Diocesans  i pels anomenats Seminaris Centrals , que eren els qui podien donar graus. 
 
 Cal tenir present que, degut a les lleis desamortitzadores, el Seminari perd les 
rendes amb les qual es mantenien els catedràtics i que degut a la passió política que 
llavors hi havia a Mallorca i de la qual els seminaristes no n’estaven gens ni mica dejuns, 
acabat el curs de 1836, que fou un infern, el Seminari fou tancat i no tornà obrir fins al curs 
1845/46 per tornar-se tancar durant la revolució de 1854. 
 
 A més de totes aquestes dificultats acadèmiques i econòmiques, ja que la Mitra 
havia de pagar als Catedràtics, donat també del gran nombre d’eclesiàstics que hi havia, el 
Govern, l’any 1837, prohibí ordenar in sacris  qualsevol persona, per aquesta raó tenim 
un estol de capellans, com el Rector Caldentei de Santa Maria i el fundador de les 
Religioses Franciscanes, Mn. Gabriel Marià Ribas de Pina, que foren ordenats a Itàlia, 
perquè aquí no podien rebre les ordres. L’any 1844 començaren a retornar i no pocs 
treballaren amb Mns. Francesc Cabrera i Aguilar (1813-1886), cunyat de Jaume Ignasi 
d’Olesa, de notòria vinculació carlina, en treballs apostòlics, sobretot predicant missions 
populars. Ruberts 1849; Alcúdia, sa Pobla i Muro 1850; vuit més l’any 1851 i vuit més l’any 
1852. Al Bisbe Salvà no li agradà gaire aquest estil d’apostolat i desaparegué.  
 
 Tot aquest desgavell s’anirà amansint, quan dia 28.06.1851 el repicar de les 
campanes de tot Mallorca, confirmava el rumor que el prevere algaidí, Mn. Miquel Salvà i 
Munar 05.01.1792 – 05.11.1873 havia estat nomenat Bisbe de Mallorca. Son pontificat 
1851-1873, el de son successor i antic Rector del Seminari (1848-1857) Mns. Mateu Jaume 
i Garau (1876-1886) amb el llarg Rectorat del prevere inquer Mn. Pere Josep Llompart i 
Campins (1807-1893), Rector de la Casa de 1858 a 1893. Aquí acaba una de les etapes 
més problemàtiques del nostre Seminari, la resta, crec que és més coneguda. 
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“La puerta ...  quién la pudiera abrir !” 
 

Anècdota sobre l'estiu de l'any 1968,  del canvi d'equip del Seminari 

 
Paco Suárez Riera 

 
Estic convençut que va ser D. Guillem Fiol qui va influir d'una forma decisiva en el 
cessament de D. Pere Sureda com a rector del Seminari.  M'ha semblat entendre que hi ha 
algun interès en arribar a esbrinar aquest succés i jo casualment vaig viure un 
desagradable, però petit, encontre amb el rector que pot ajudar a aclarir un poc més 
aquest "asunto". 
 

Una de les manies personals de D. P. Sureda —a més d’altres que vosaltres coneixeu 
millor que jo— era una certa animadversió cap el col·legi de la Sapiència i feia tots els 
possibles per evitar nous ingressos, almenys, des del Seminari. 
 

Havia aconseguit de part del bisbe D. Rafael que ens posàs com a condició que cap 
seminarista podria entrar a la Sapiència sense el corresponent consentiment,  per escrit, 
del Rector del Seminari.  Així,  encara que no al començament,  però sí ben aviat,  es 
negà per sistema a concedir el seu consentiment. 
 

Aquell any, jo era diaca, els col·legials (ja, tan-sols érem sis) me comanaren, perquè 
m'havien elegit rector, convocar un altre pic a oposicions  (ja sabeu vosaltres aquell 
"entremès" com es feia).  És va presentar aleshores en Pere Mascaró com a candidat,  i jo 
el vaig posar al dia sobre el calabruix que segur que ens esperava, dient que si no es veia 
en coratge de rebre la pedruscada i mantenir la seva posició, millor ho deixàvem per un 
altre temps.  Em va sorprendre molt, però va parèixer que aquell repte en lloc acollonar-
lo, l'encenia com un llumí. 
 

Ell va fer les seves passes (molt bé per cert)  davant D. Pedro i va arribar l'hora que jo 
havia de fer les meves. Aquestes no eren altres sinó reclamar el sempre (aleshores) 
denegat consentiment rectoral.  
 

Vaig demanar audiència i en va ser concedida per un capvespre del mes de juliol a les 
disset hores. Com un clau, aquell dia, a les disset menys cinc minuts em clavava de 
genolls  —perquè em ves— en el primer banc de l'esquerra, ben davant del reclinatori de 
D. Pere Sureda.  Després de deu minutets ja estava ben segur, dispost i convençut que 
aquell dia em tocava fer oració, tan si vols com si no vols, un grapat d'hores. Em vaig 
proposar, mentalment, no mirar el rellotge; no bellugar-me gens ni mica; no posar-me 
nerviós i, sobretot,  quan parlàs amb ell, no perdre els papers, ni la compostura. No record 
gens ni mica com ho vaig aconseguir, però després de tres hores (eren les vuit ben 
passades) el Rector s'aixecà d'improvís i partí cap el corredor més depresa que aviat.  
Vaig partir com un llamp darrere ell, i, a mitjan corredor, el vaig escometre amb un: 
 

-  "Don Pedro,  se'n recorda que havíem quedat per avui a les cinc?". 
 

No sé molt bé per què li dèiem Don Pedro, això ja sonava a un tractament un poc mafiós                
(a “padrino”, com Don Vito)  però crec que no ho fèiem amb mala intenció.  
No contestà, ni ase ni bestia, me mirava fixament com dient  "I ara que vols desgraciat?". 
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-  "En Pere Mascaró vol entrar a la Sapiència i he vengut per sol·licitar el seu 
consentiment segons les normes que va establir el Sr. Bisbe." 
 

-  "No pens donar-te res, —em digué—.  Conec molt bé en Pere Mascaró i no li convé 
gens ni mica ingressar a la Sapiència". 
 

-  "Emperò ell és major d'edat, està ben convençut de què això és el que vol i té dret 
inclús a equivocar-se, D. Pedro, jo l'hi agrairia ... (no em va deixar acabar el discurset, au! 
tres hores d’assaig a la merda). 
 

-  "Suárez, no et fiquis on no te demanen". 
 

-  "Don Pedro, precisament,   és això el que m’han demanat... 
 

Em donà l'esquena i, tot despectiu, va partir cap el seu despatx. 
No se si ho creureu, emperò vaig partir ben satisfet d'aquella topada, —en aquell temps 
ens bastava molt poquet— doncs, pensava que, si bé tot allò feia oi, havia estat curtet. Ja 
havia assolit els objectius "Acomplir amb la sol·licitud, sense perdre la dignitat ni els 
papers" (be,un poquet, sí, emperò, qué esperavau?). El cert és que ell sí els havia perdut. 
El tracte humiliant que m'havia receptat, es podia girar contra ell. 
 

L'endemà, vaig cercar i trobar a D. Guillem Fiol  i l'hi vaig contar tot el que havia passat. 
I també el vaig posar al corrent de les accions que pensàvem prendre tots els col·legials: 
 

a) Convocar a una reunió, urgent i extraordinària, de tots els capellans que havien passat 
pel Col·legi, amb la finalitat de exposar-los la situació. 
 

b) Elegir una comissió representativa, amb la finalitat d'anar a parlar amb el Sr. Bisbe. 
 

Don Guillem em va escoltar tot el temps, pacientment sense dir ni mu, i després, al final 
de tot em digué amb un to molt amigable: 
 

-  "Oblida't de tot això.   Feis les oposicions i res més." 
-  "Però, i el consentiment? —Li vaig recordar—. 
-  "Aquesta vegada ho podeu fer sense ell.  Te va bé? 
-  "Clar que sí, Don Guillem". 
 

Al cap d'un mes —a les darreries del mes d'agost, si no vaig errat— va sortir el 
nomenament de Don Pau Oliver com a rector del Seminari.  
 

I això és el que va pasar. No crec de cap manera que  aquesta historieta provocàs el 
cessament. Ni tan sols arribàs a la categoria de “gota d’aïgua que fa vessar”, ca, barret!  
Crec que ja estava decidit  molt abans.  Però, també crec que estaven d’ell fins en el 
“gorro”.  
 

Practicava aquell estil que posà de moda l’Escrivà amb l’Opus, però ho feia a nivell 
domèstic amb cadells recent desmamats. Els conflictes un poc seriosos —com la negativa 
total a què cap seminarista pogués estudiar a fora— quan sortien de les quatre parets del 
seminari, el deixaven en pilotes mostrant el llautó.  I que persones com ell regissin durant 
tants d’anys el seminari, fa pensar que el que va passar després havia estat congriat molt 
abans.  D. Pau Oliver va tenir la mala sort de presidir l’escampada,  emperò crec 
sincerament que si molts d’anys abans el seminari hagués comptat amb persones com ell,   
la història ara la contaríem d’una altra manera.  
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Fragments... 
AAAnnnttt ooonnniii    PPPooolll    MMMaaarrr ccc úúússs    
 
Sobre els rectorats Sureda i Oliver...  
...casualment dos noms de semàntica arbòria: més toves les sureres, però acostumades a 

la flagel·lació que les arranca la pell; més flexibles i untuosos els verdancs de l’olivera. El 

dia 17 de juny de 1960, vigília del sant diaca Efrem i any de la fosca -¡que d’aviat ens 

oblidam dels dogmes de la fam!- mentre el nostre curs s’acomiadava per anar al 

Convictori, el Rd. Sureda se presentava com a nou rector del Seminari. Hi hagué uns 

minuts de tracte informal i de tanteig lacrimògen, cuitant de no posar-hi massa el cor ja 

que al cap hi teníem una perspectiva més alliberadora. Tanmateix, anteriorment, D. Pedro 

havia exercit de director espiritual però jo només recordava el seu posat hieràtic, la 

mirada aguilenca –l’àguila és una au de presa amb una vista de llarg abast– afavorida per 

la curvatura nasal amb tendència a la creació de cercles selectes. Els seus cops de timó 

devien ser els propis d’un bon patró del barri de Sant Pere, però no els recordo - ai las - 

magnetitzat com jo estava per aquells ulls sense parpellejar i enamorat d’aquelles borles 

de passamaneria exquisida que li remataven la sotabarba. Anys després, coincidírem al 

Sanatori Mater Misericordiae amb dues vies apostòliques paral·leles -ell amb les 

puríssimes novícies, jo amb ànimes pecadores pescades al carrer. El jersei que jo 

tricotava de dia, ell el desfeia a la nit. 

De D. Pau Oliver, com a rector, tampoc en puc dir res, a no ser de les ocasions en què, 

anys enrere, havia actuat com a diaca rectoral del Sr. Moncades. Algunes vegades ens 

acompanyava a les clarianes del bosc de Bellver, on ens arremolinàvem al seu entorn, uns 

per aspirar la mesetària aura salmantina, altres per escoltar apassionants històries dels 

maquis, aquella gent dolenta, disconforme amb la pau nacionalcatolicista, que armava 

guerra de guerrilles pels cingles de les Guilleries. Voldria agrair-li, al Sr. Oliver, –nom 

simbòlicament pacífic– la bretxa que, sive velis sive nolis, va obrir-me d’iniciació en els 

misteris de la por, la lluita arriscada per la pau, l’existència d’altres móns... i monstres. 

No podia preveure que, temps a venir, sentiria debilitat per aquesta mena de Robin Hoods 

muntanyencs que lluitaven per la llibertat. (Per cert ¿què és la llibertat?) Moltes de les 

llavors escampades dins l’ermàs de la meva ànima en temps de sequera han trigat molts 

anys a germinar. Ara, satisfet i reconegut, adelit els meus ulls lliures de cataractes tot 

contemplant el petit sementer de verdor que creix en silenci davant meu. 



 66 

Al Rd. Oliver –brotet de complacència– encara li he d’agrair un altra lliçó avançada fruit 

també d’un encreuament apostòlic, ell responsable in actu d’ànimes ja modulades, però 

sense cos o de cos almidonat, a l’ombra de Sant Nicolau; jo, evangelitzador in potentia de 

cossos sense ànima a Son Gotleu. Corria l’any 1967 i el barri estava, no fervorós, però sí 

efervescent. Era un bon moment per començar i s’havia de començar de zero, segons me 

dictava la meva encara preconciliar estratègia pastoral. No hi havia ni culte ni fàbrica 

parroquial. Les Filles de la Misericòrdia posaren a disposició un petit però suficient local 

per oficiar la nova litúrgia que ja era en llengo vernácula (Sacanell dixit). Vaig agençar 

una taula senzilla però digna, vaig moblar la platea de cadires; vaig habilitar com a 

sagristia el cambró destinat a projector de cinema, la parròquia de Sta. Maria ens va 

enviar un harmònium en desús, teníem ornaments de sobra. ¿Mancava qualque cosa? Sí, 

un confessionari? Les primeres brises del nord conciliar començaven a arribar mesclades 

amb l’impur alè de les platges forasteres i anava apaivagant-se el gregal del franquisme 

sota el pal·li, i jo encara creia en la culpa i el perdó. Doncs, el confessionari el vaig trobar 

a la sala de mals endreços de la parròquia de Sant Nicolau, regentada pel llicenciat 

Oliver, el qual me va obrir generosament els braços i les portes del magatzem, caramull 

d’objectes de culte que les novíssimes constitucions vaticanes havien condemnat a 

l’obsolescència. Entre reclinatoris encoixinats, cadires coixes, bancs entorcillats i imatges 

destronades, vaig destriar un polsós confessionari amb cortineta morada, esqueixada qui 

sap si per una sol·licitació indiscreta o per una jaculatòria a deshora. La perspicàcia de 

l’administrador d’aquell desori va veure l’ocasió per desempellagar-se de les deixalles:  

 

- Pots endur-te tot el que vulguis. Me faràs favor. 

- Només m’interessa aquest confessionari. I el favor el me fa vostè a mi. 

- Que no –me va dir–. El favor el me fas tu a mi si t’ho n’ho dus tot. 

- Miri, que no sé com li he d’agrair. 

- No m’has d’agrair res. Du-te’n el confessionari però... l’hauràs de fer arreglar a 

compte teu i també hauràs de pagar el transport. 

 

Gairebé cinquanta anys després, encara no he pogut aclarir qui va ser el beneficiari de 

tanta generositat. 
 

 
 
 

CONFIDENCIALITAT 
MODÈLICS i modelicons és una revisteta privada  i els escrits que conté 
no suposen mai manifestacions públiques dels seus autors: són tan sols 
comentaris espontanis, amistosos i confidencials entre amics i per a amics, 
sempre de caràcter privat.  
Demanam, per tant, que se respecti aquest caràcter privat i confidencial. 
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CCCaaavvviiilll···lllaaadddeeesss   
ddd’’’uuunnn   dddeeessseeennnfffeeeiiinnnaaattt   
  

  
  

““CCuuaannddoo  llooss  nniiññooss  dduueerrmmeenn””         
                                   

                                                      J. Sancho  
  

En el Seminari del meu temps moltes coses es feien “cuando los niños duermen”. 
 

L’altre diassa vaig assistir a una Taula Rodona o conversa distesa sobre una institució dins el 
Seminari gairebé secreta  - o “discreta”, amb paraules del reglament de la dita institució,  
redactat pel mateix rector,  que “discretament” i amb aquest eufemisme volia dir el que realment 
volia dir: “secreta” -   fins al punt que el citat reglament deia textualment que cada membre de la 
institució  “renovará el contrato anualmente.  Quedando libre, al finalizar el año, de seguir en el 
grupo o separarse de él.   Pero siempre estará obligado a guardar una suma discrección en 
todo lo referente al grupo”. És a dir, aquest secret obligava fins i tot als que ja no hi pertanyien.  
Una mena, doncs, de sigil·li estricte i perpetu  i amb un compromís “contractual” - que els 
interessats no recordaven haver signat mai  -  però que l’havien de signar, segons el reglament. 
Avui  a això li diuen “compromís de confidencialitat”:  Res de la casa pot sortir de la casa. 
 

Si, vosaltres canviau, doncs, la paraula “discreció” i, com he dit abans, la substituïu per la més 
adient de “secret”,  haureu agafat definitivament el bou per les banyes.   Jo he sentit parlar sovint 
d’institucions o “societats secretes”,  però mai de la vida he sentit parlar de “societats discretes” ! 
 

Va sortir dins la conversa una frase  - crec que deguda al mateix rector -  que em va cridar molt 
l’atenció:  Les reunions es farien sempre amb sigil·li i nocturnitat “cuando los niños duermen”.  
Se suposa que aquests “niños” érem tots els demés desgraciats que no pertanyíem al club,  val a 
dir, tot el demés cabrum o morralla que fèiem només embalum dins el seminari: “El Tercio”, com 

solia dir mn.Caimari, els que ni estesos al sol fan ombra.  Una mena de “modelicons universals”. 
 

Gràcies a Déu,  jo som un d’aquells que no se’n solen adonar gaire del que passa al seu entorn, 
perquè tenc un mal callar  i quasi segur hi hagués dit la meva  i això no va passar mai.  El sigil·li 
devia funcionar de primera... o jo badava.  Mai vaig notar gens de fressa de res perquè, en realitat, 
tot el que passava en aquella casa ja em resultava misteriós d’ofici  i ja en devia estar vacunat.    
Me sona que un vespre  “mientras los frailes velan” noltros volíem fer una processó amb candeletes. 
 

Això m’ha duit a pensar  - perquè algunes vegades pens -  que moltes coses, encara les més 
normals,  es feien en el Seminari  “cuando los niños duermen”,  al marge de tota altra opinió que 
pogués ser discordant.  Tinguérem un superior que s’enorgullia de dir sovint-sovint una frase que 
reflectia amb exactitud aquest caire de superioritat decisòria que tot ho pensa i decideix per tu:    
“ Tot està controlat !”,  això valia a dir:  “nosaltres ja ho tenim tot pensat i resolt  i vosaltres us 
heu de limitar a fer el que nosaltres ja hem decidit què us convé... que aposta som el que som.”   
A mi això em posava dels nervis cada vegada que ho sentia:  Ells  i només ells  sabien el que et 
convenia.   Tu no “pensis”,  que nosaltres ja pensam per tu,  desgraciat ! 
Crec que fins i tot a aquell superior que es vanagloriava de tenir-ho tot “controlat”  a ell mateix 
el rector li hagués pogut dir el mateix i amb el mateix to: “Tu limita’t a fer el que jo et digui i et 
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deixi fer, perquè jo ja ho tenc tot ‘controlat’ al marge teu... Tu fes de ‘missatge’, que aposta estàs 
aquí.”  A ell, us ho assegur de cert, això no li devia agradar gens ni mica,  però havia de tragar...  
N’era ben conscient que el pontejaven.  Sobre tot els de la pia.  Aposta no li devia agradar ni poc 
ni gens aquella institució i  aposta, davall-davall, en feia befa i ho manifestava amb ironia o 
cinisme quan s’esqueia i en tenia ocasió.  La seva condició de “trepa”  li impedia, però, parlar-ne 
obertament amb el rector - que era el que hagués estat adient en aquell cas -  i tragava el que 
hagués de tragar...  Sabia clar que, a la primera queixa que, en aquest sentit, hagués manifestat a 
l’“Ayatolà”,  ell hagués botit fora del seminari  i això no entrava ni de lluny dins els seus plans,  
ni a curt ni a llarg termini.  Si hom vol fer “carrera”,  ha d’estar ben disposat a tragar molta femta.   
És el preu que s’ha de pagar,  i sempre n’hi ha que hi estan ben disposats. 
 

“Cuando los niños duermen”.   Aquesta era la consideració que els mereixíem.   
Aquesta...  o la de “fraret”.   Perquè al final  tot se reduïa a això: o  “niños” o “frarets”.   Tu tria ! 
I manco mal que alguns ens alliberàrem d’haver de triar, perquè això devia ser molt 
compromès... 
  

Ja sé, i d’això no en tenc cap dubte, que la major part dels “frarets” s’hi feren amb la més sana i 
la més santa intenció de millorament i perfecció i això és el que més me fot: que se jugàs amb la 
noblesa i generositat de molts de joves per aconseguir el control de les seves consciències i -a 
través d’aquestes- el poder i el control de tota la institució del seminari. Perquè d’això se 
tractava. 
 

No se tractava de “Missions”.  Això n’era sols el pretext:  En totes les 9 pàgines d’aquell 
reglament tan sols en les tres primeres retxes es parla d’aquesta qüestió, i encara d’una manera 
molt general i teòrica: “El grupo de seminaristas del I.A.J.S. es el cenáculo apostólico-misional 
para promover, encauzar y conservar las vocaciones misioneras entre los seminaristas”.  Punt.  
A partir d’aquí, sols tres vegades en tot el document es torna repetir la paraula “misionera” o 
“misional” i això sempre dins el preàmbul.  Quan es comença a entrar en matèria mai més no 
se’n torna parlar, ni res del que es diu a continuació té res a veure amb les missions. Per què, si es 
tractava de preparar gent per anar a missions, això s’havia de fer en secret i formant un “cenacle”? 
Si se tractava de no alarmar a les famílies abans d’hora,  aquesta formació s’hagués pogut fer a 
través de l’Acadèmia de Missions oberta que sempre havia existit i no havia alarmat a ningú mai.  
No, no era aquesta la qüestió. 
 

Tampoc eren la causa del secretisme les doctrines teresianes que s’impartien, perquè aquestes no 
tenen res de secretes i sempre s’havia parlat obertament de Sta. Teresa,  Sant Joan d’Àvila, etc. 
El que es pretenia era formar una élite incondicional a les ordes directes del rector que, amb 
extremada disciplina, formassin el seus “quadres de comandament” a través dels quals tot el 
control del seminari estigués dins les seves mans.  Tot aquest muntatge secret i artificial sols 
emmascarava unes ànsies desaforades de poder absolut i de control desmesurat.   
 

Això put a totalitarisme i, si aquesta paraula us sembla massa contundent, traduïu-la per “control 
TOTAL!”  A mi tant me fot.  Al capdavall sempre us trobareu amb una qüestió de PODER.  
Quan te tenen agafat per la consciència és encara molt pitjor que quan te tenen agafat “pel lloc 
sagrat”,  allà on una sola estreta fa mal de bon de veres... 
 

Ja ens va ensenyar un dels professors més cínics que vàrem tenir mai la rao més potent i 
“teològica” per a l’obediència sacerdotal: “los curas tienen que obedecer siempre al obispo... 
porque el obispo los tiene cogidos por el pico”.  Altra cosa no vaig aprendre a aquelles classes, 
però us assegur de cert que aquesta me va servir ferm:  Em vaig prometre a mi mateix que mai 
cap bisbe me tendria “cogido por el pico”.   I ho vaig fer tenir per ver. 
 

Hi ha, però, una cosa pitjor i més terrible encara:  Que et tenguin agafat per la consciència ! 
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Paco Suárez Riera  (a Jaume Gual) 

 
 

 
Jaume, m'ha agradat molt! la vostra revista. M'he empassolat d'una tirada les vuitanta-i-tantes 
pàgines. Tios, enhorabona i endavant!   I, jo d'això, en vull un poc més,  per tant comptau amb la 
meva col·laboració econòmica, si l'heu de menester. Ja hem direu com ho puc fer. 
 

La majoria dels articles, per no dir tots, regalimen, a més d'autenticitat, una profunda 
i senzilla honradesa, i sobretot, una espècie d'agraïda melàngia per haver compartit aquells anys 
tan generosos com innocents -quasi de mel i sucre- irrepetibles amb uns companys més 
entranyables que germans. Dins cada història particular, amb uns matisos propis i singulars, hi 
trobam el mateix brou de cultiu -que en Guillem Miralles insinua tan bé- d'aquell temps 
de misèria, incertesa i por del que ens vàrem momentàniament escapar en aquell oasi que era el 
seminari. 
 

Érem nins, bons al·lots i verjos, famèlics de vida i les circumstàncies ens varen situar dins un 
aprenentatge  -un poc esburbat-  però farcit sempre d'un voluntarisme messiànic i transcendent. 
Vàrem inaugurar un seminari nou, una versió original d’una altra cristiandat triomfant (cursillos) 
amb uns bisbes jovencells, els darrers anys d'un vell papa ple d'humanitat i 
clarividència profètica que ens engrescà en el camí d'una renovació en la recerca pràctica d'un 
evangeli un poc extraviat (Joan XXIII) etc.  Mos ho vàrem creure i  -no mos enganyem-  encara 
hi creim, almenys, un poc.  I això és el que celebram quan recordam aquells anys sense cap tipus 
de rancor. Tot el contrari, amb gratitud. 
 

Però la qüestió de rerefons (de la revista) és per què aquell món s’esvaí d’un dia per l'altre?  Què 
va passar?  Crec recordar inclús una lamentació semblant a “Per què no ho evitaren?” 
 

Era inevitable (pens). Aquell oasi era un poc fals, era un miratge. Aquella Església que ens 
dibuixaven, amagava i camuflava el seu tarannà de "nacional catolicisme", nafrat per una 
intolerància sagnant i còmplice amb un Franco, encara viu, i que morí signant condemnes a 
mort.  El testament d’aquell bon home  -que era en Joan XXIII-, l’esperit del Vaticà II, una 
esperança de reconversió de l’Església en la recerca de les seves fonts evangèliques, es cremà 
des del moment que prengué part activa i cega en “la guerra freda”.  L'Església present avui en 
dia (la representant oficial, vull dir) d'en  Rouco Varela (i companyia) ho ratifica dia sí, dia 
també.  
 

En el Perú vaig aprendre a escoltar l'udol del cans,  un poc abans d'un terratrèmol.  Era el 
moment de començar a córrer.  No sabem molt bé perquè,  emperò vàrem saber que era el 
moment de cercar altres indrets. 
 

Hem fet tots el camí natural  -de tot home-  que és créixer, treballar, estimar i donar fruit. O sia 
caminar el curt tros de la nostra història cercant fer el bé i fugir del mal que és precisament la 
síntesi del que vàrem estudiar.  Això sí, fent cadascú  -dins els possibles-  el caminoi que més 
avinent li ha semblat per fer passes cap una humanitat capaç  -un dia-  de nodrir-se tota, en pau i 
de “llet i mel”. 
 

Alguns de nosaltres ens secularitzàrem.  Altres han seguit, com a clergat, lluitant admirablement 
com en Sebastià Salom per no ser un “bruixot”, o en Guillem Miralles repartint tones de 
subsistència i esperança pels més perjudicats en aquest món ple d’injustícia social i corrupció 
política.  Emperò el que és cert és que vàrem tenir la sort un dia d’aprendre  -sota els ametlers de 
Son Gibert-  que tot home,  com cada any,  té la seva primavera. 
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JJJooosssééé   LLLeeeooonnnccciiiooo   GGGaaarrrcccíííaaa   MMMaaallllllaaadddaaa    
 

 
 He consumit els  llargs dies d'aquest estiu tirat damunt l'hamaca de la meva piscina empassant-me 
íntegrament els 32 números de la revista, “o lo que sigui”, Modèlics i Modelicons que tant diligentment 
construïu Toni Bennàssar, Jaume Gual i Jaume Sancho. I ho he fet amb els arxius PDF que m'enviàreu 
penjats al Kindle d'Amazon, ja que mitjançant un correu electrònic que facilita el mateix compte es poden 
incloure al llibre electrònic els arxius que es desitgin. 
 

 El plaer de llegir plàcidament, sense frisar, les pàgines de la revista s'ha d'agrair sincerament per 
els moments de satisfacció que suposa la identificació i el compartir tants de moments i experiències d'uns 
anys que varen esser determinants per al futur de tots els que passàrem pel Seminari. 
 

 Vaig tenir la temptació de tot d'una de fer comentaris o crítica dels articles però en Joan Pla m'ho 
ha trepitjat de valent perquè la seva anàlisi de la revista feta al número 30 amb tanta cura, diligència i 
professionalitat m'ha deixat sense eines. Enhorabona pel seu l'article i esper veure i llegir l'anunciada 
novel�la de la que vos demana permís per escriure sobre els temes de Modèlics i Modelicons. 
 

 He de felicitar en Jaume Gual per la feinada que supòs li dugué confeccionar l'Índex, que és una 
autèntic treball de formigueta classificant-lo per “General”, Temàtic i per Autors: una gran facilitat per 
cercar el material que es vulgui consultar. 
 

 No sabria valorar suficientment la qualitat dels escrits perquè tots gaudeixen d'una pulcritud 
estilística i gramatical que ja voldrien molts de periodistes. Es nota palesament que els col�laboradors són 
persones molt ben formades, amb estudis superiors i —com es diu ara— el cap ben moblat. Per cert, que 
tenc una doble curiositat d'una dada que no apareix als escrits: a) quins estudis o carrera tenen el 
col�laboradors i b) (que em resulta sorprenent) no arribà a saber els col�laboradors que són capellans que 
exerceixen i que no exerceixen. I no dic els que són capellans i els que no ho són  perquè tots sabem que 
només seria correcte per aquells que no acabaren la carrera (i tampoc m'ha agrada el terme que sona 
pejoratiu de “secularitzats”. (Seria millor  “desclericalitzats”,  adjectiu desitjat pel Bisbe Teodor Úbeda al 
Sínode Diocesà de 1999 – i també per Francesc l'actual Bisbe de Roma- “desclerizalització” de l'Església?) 
 
 D'una primera lectura pot parèixer que la revista és una crònica nostàlgica del anys d'estudiants o 
l'enyorança d'un temps que no tornarà. I encara que així fos, és això dolent per el mateix? Jo crec que no, 
perquè tothom té dret a reviure els moments passats de la seva vida que consideri adients, sempre que 
això no sigui una addicció malaltissa que dugui a la depressió. Encara que personalment no vull recordar 
els primers quinze dies, després de cada tornada del període de vacances, sobretot els primers anys: per 
mi eren tant dolorosos que plorava com una magdalena. Amb les terrorífiques classes de llatí de tercer 
curs del Sr. Suárez s'evaporaven les llàgrimes i sobretot, me llevaven la son. 
 

 Però si canviàssim els termes “enyorança i nostàlgia”  per història d'uns anys de formació 
acadèmica, els quaderns de Modèlics i Modelicons estarien més que justificats. Tots som fills d'una època, 
d'un període de la història que va posar les bases, els fonaments de l'actual personalitat de cada un. I la 
història és la mestra de la vida: ens ensenya les coses bones, per intentar vivir-les: l'esforç, la disciplina, la 
constància, el companyerisme, i, sobretot, el coneixement de Jesús de Nazaret; i també les dolentes per 
no tornar-hi: el control, el secretisme, la manca d'intimitat, el rigorisme, la hipocresia... 
 

 A rel d'això m'ha cridat molt l'atenció l'article d'en Rafel Servera “Com amollar el capellà que duim 
dedins”. Quina veritat! Més d'un que ha sabut “a posteriori” que jo havia estudiat al Seminari, m'etzibava a 
boca de canó “ja me pareixia a mi que tu estaves tocat d'ala, que tenies cosa de capellà”, referint-se a 
alguns signes clericals de la meva persona. I és que el Seminari era un motlle per el que tothom havia de 
passar: tots estudiàvem el mateix, sabíem el mateix i gairebé havíem de pensar el mateix, ens havíem de 
comportar de la mateixa manera. . . i obeir als mateixos... Després passava el que passava. 
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 Però, quin model de capellà duim dedins?. No seria millor parlar d'amollar aqueix model de capellà 
que a pocs agrada? Encara millor. No seria lo seu parlar del sacerdoci dels fidels tal com ho descriu 
l'article 31 del Capítol IV de la Lumen Gentium:  “els fidels que, quan incorporats a Crist pel baptisme, 
integrats al Poble de Déu i fets partícips, a la seva manera, de la funció sacerdotal, profètica i real de Crist, 
exerceixen a l'Església i al món la missió de tot el poble cristià en la part que a ells correspon.”  Jo me 
deman: que és lo important ser capellà o ser seguidor de Jesús?. Jesús no va ser capellà, va ser laic. I “a 
la nostra manera” som partícips de la funció sacerdotal de Crist. Què més volem?. Si l'Església d'Occident 
no vol els capellans casats, i es produeix la mancança i/o desaparició del sacerdoci ordenat això és un 
problema que l'ha de resoldre “la” que ho ha creat. 
 

 Als inicis del boom de la “desclaricalització” la majoria dels desclaricalitzats deien que el motiu de 
la seva sortida era un acte de protesta contra la teologia tridentina que encara s'ensenyava o per al model 
d'Església i de capellans desconnectats de la societat actual. Era sincer aquest motiu? Sempre?. “Ubi est 
illa” deien els altres. Manca una estadística: quants capellans desclericalitzats tornarien a exercir si es 
decalaràs el celibat opcional?. I si el model d'Església és el mateix, no ha canviat, quin fou el motiu de la 
seva desclericaltzació? I si és així, —encara que no és el cas de l'article—  perquè es demana l'abolició del 
celibat?. 
 

 Joan Bauzá, que els seus escrits són model de construcció gramatical, estilística i lexicogràfica, 
me deixà bocabadat amb “El Seminari com Institució Total”. Això es un estudi profund: analitza, va, torna, 
gira, volta, aprofundeix, qüestiona, espai, temps, cos, llenguatge, estímuls, estigma.  Quina meravella!. La 
meva més sincera enhorabona a Joan. 
 

 Els escrits d'en Sebastià Salom són d'una transparència cristal�lina. I no me referesc a les 
cròniques burundeses tan amenes, si no als articles de contingut teològic, sobre l'Església, Fe i Moral i 
d'una manera especial el titulat “Els conservadors volen deslegitimar el Concili Vaticà II”: quina passada 
les dóna!. Record les paraules d'en Pep Noguera: “no ens enganyem, tenim dues Esglésies”. Però hi 
caben totes dues dins l'Evangeli?. El coratge del Papa Francesc que pretén caminar en el sentit contrari 
d'una tradició medieval, pot derivar cap una pretesa confraternització amb les dues tendències. I això me 
preocupa molt, perquè la garantia del fracàs d'un governant es voler tenir contents a tots. Impossible. 
Recordem el “fiasco” de l'ex-bisbe Fernando Lugo a Paraguai, com a exemple. Va confraternitzar Jesús de 
Nazaret?. Ho tenc clar: si el camí de Jesús no duu cap a la persecució i la Creu és perquè no és autèntic.  
 

 Acab donant l'enhorabona a Toni Bennàssar per l'article del número 16 “La vida líquida” i que es 
refereix a les obres del sociòleg Zygmunt Bauman.  
 

 Diu Bennàssar que “aquest concepte “líquid” es refereix a una forma de ser de l’home actual. El 
líquid no té forma, pren la que li donen. L’home actual, segons Bauman, és un home líquid, i totes les 
seves actuacions i pensaments són líquids. No té principis sòlids ni res que es pugui assemblar-se a la 
solidesa d’abans”. 
 

 En la vida líquida les situacions d'injustícia provoquen pors que es veuen com assajos generals de 
la mort. Però jo veig que la por a la mort no és per la desaparició sinó com a la incertesa del que hi haurà 
desprès. I les distintes cultures aporten “artefactes enginyosos” i “, com “estratègies”: la mort no és 
definitiva, sinó un trànsit; devaluació de la transcendència; relativització de les causes de la mort amb 
l'avanç imparable de la ciència; banalització de la mort amb els simulacres (separacions i divorcis). 
 

 Interessant article d'enToni analitzant les obres de Bauman i que acaba, com no podia ser d'altre 
manera, amb aquest frase que pels creients sés la solució de tots els dubtes:  “Jo crec que el gran antídot 
contra la vida líquida és la vivència confiada i amorosa de la presència de Jesús ressuscitat”.  
 

 Una vegada més vull agrair i felicitar tot l'equip de redactors de la revista per la feina feta,  
desitjant-los perseverança en la tasca perquè estic segur que aquesta “lo que sigui”, és un vincle d'amistat 
i companyerisme que manté el foc sagrat de l'amor entre germans. 
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Avís 
 
Si a algú de voltros interessàs l’arxiu d’àudio (en mp3) de la Taula Rodona que 
trobareu en aquest número sobre l’Institut Junípero Serra,  juntament amb els 
documents escanejats del DIRECTORI  + el REGLAMENT  de I.A.J.S.,  els tenim 
reunits en un CD  i el posam a la vostra disposició.  
Tota la nostra documentació està sempre a la vostra disposició.  
Sols demau-ho… i passau a recollir-lo, perquè ja no estic per moltes carreres. 

J.S. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sebastià Salom 
 
El passat dia 12 de setembre va aterrar definitivament a Mallorca el nostre amic S. 
Salom  procedent de Burundi on ha estat, en aquesta tercera estada, durant aquests 
darrers sis anys,  que nosaltres hem trobat llargs ferm. 
Abans que posàs els seus peus a l’illa ja li havia arribat el seu primer nomenament:  
A partir del pròxim número d’aquesta revisteta ell s’incorpora a l’equip de redacció,  
nomenament que ell va acceptar de bon grat amb la seva habitual predisposició a 
acceptar qualsevol demanda que li hem fet mai. 
Sigui ben vingut i, a partir del pròxim número, trobareu el seu nom incorporat a la 
nòmina de l’equip de redacció.  Estam segurs que tot serà per a millora de                    
“MODÈLICS i modelicons” 
 
 

 

 

CONVOCATÒRIA 
 
La pròxima Reunió de Condeixebles serà dia  28 de desembre, a les 11’30 a can 
Joan Darder  (Parròquia de St. Alonso Rodríguez - carrer Costa i Llobera, 19. 
Ciutat). 
El dinar el tendrem després de la reunió i aquesta vegada anirem al restaurant HOM 
(del Projecte Home)  Gran Vía Asima, 28 b,  Polígon Son Castelló.  Està enfront del 
Parc dels Prínceps,  i devora l´Opel.   Això serà ja entre la 1’30  i  les 2. 
Veureu que aquesta vegada hem posat la reunió un poc més prest perquè la darrera 
vegada sols no tenguérem temps per parlar, i això és lo fonamental.   Esperam que hi 
pugueu esser tots.   Procurau arribar d’hora  i  fora presses ! 

 

B. Riera Palou 
El passat dia 16 d’agost va morir després de dolorosa malaltia el nostre antic 
condeixeble Bartomeu Riera Palou, de Montuïri.   Com ho hem sabut molt a darrera 
hora no hem tingut temps de fer-ne una més extensa consideració. 
Al cel sia ! 
 



 

 

 

 

HIM�O A LA VIRGE� DEL SEMI�ARIO 

"Virgen Asunta" 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIMNO A LA VIRGEN DEL SEMINARIO 
 

“VIRGEN ASUNTA” 
 

 

Virgen Asunta, 

Señora del Seminario,  

Reina de luz  

que en eterno abrazo subes 

llévanos muy junto a ti. 

 
 Majestad hecha de lirios  

 ilumínanos el alma 

 con tus ojos infinitos, 

 con tus manos siembra espigas, 

 cuéntanos cosas del cielo 

 con tus labios de ternura. 

 
 A tus pies, Madre del alma, 

 serán ángeles los niños 

 que has unido a tu regazo 

 con el Pan Eucaristía. 

 Por ellos serás bendita 

 cuando te canten mañana. 

 
 Juventud que las alturas 

 has sellado en el amor 

 de la Reina siempre Asunta 

 arde, brilla, junto al ara. 

 En las noches de la tierra 

 darás luz a su camino. 
 



EENNTTOORRNN  AA  LL’’HHIIMMNNEE  

““““VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN            AAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA””””    
    

Domingo Mateu ComtiDomingo Mateu ComtiDomingo Mateu ComtiDomingo Mateu Comti    

    

Esmentem d’entrada que l’himne sorgí en ocasió de retre homenatge i donar la benvinguda a 

la nova imatge de la Mare de Déu Assumpta, obra bellíssima del reconegut escultor Horacio de 

Eguía, de factura clàssica i de formes i faccions expressives,  modernes i suggerents, 

concebudes sens dubte amb la intencionalitat de reproduir la imatge de l’Assumpta d’acord 

amb el tarannà del món contemporani.  La imatge presideix, esvelta i majestuosa, la capella 

del Seminari nou, enlairada al bell mig de les transparències de colors dels vitralls de l’absis, 

uns pams per sobre del sagrari ubicat a darrera de l’altar major sobre una pilastra alta de 

marbre. 

L’equip regent d’aleshores m’encomanà a mi la redacció  de la lletra  i a José Leoncio García 

Mallada, la redacció de la música. L’himne, que inicialment tenia només dues estrofes, es va 

estrenar  el dia 15 d’octubre de 1960 en la cerimònia de benedicció de la capella nova i de la 

pròpia imatge de la Mare de Déu Assumpta. Un any després, el 15 d’agost de 1961, festa de 

l’Assumpta,  s’estrenaren dues noves estrofes que García Mallada va musicar per ser cantades 

a quatre veus mixtes. La difusió i el coneixement d’aquesta segona part de l’himne va ser molt 

més minsa i interpretada només en contades ocasions. 

Quant a la lletra de la primera part, he de dir que el text de l’himne neix d’un petit poema 

anterior i publicat a la revista “Antorcha”en el mes de setembre del mateix any, 1960. Consider 

adient reproduir-lo ara pel que explicarem a continuació i pel fet que es troba lluny de l’abast 

dels lectors. 

  Con alma de niño, contemplo tu rostro 

  de Virgen Asunta. Es ella. Mirad: 

  Señora del Seminario! Majestad 

  hecha de lirios! Suyo todo lo nuestro. 

  Lo sabe bien Ella: entrará gozosa 

  vestida de Reina. Y serán sus ojos 

  de azul infinito. Y estrellas sus manos 

  alzadas en alto. Sus labios de rosa 

  nos dirán muy quedos ternuras de madre 

   y cosas de cielo. 

 

  Serás siempre nuestra. Tú vas a forjarnos 

  el alma de harapos que eligió tu Hijo, 

para ser trocado en amor divino 

nuestro amor de tierra. Ven, Madre del alma. 

 Serás siempre nuestra. 



La fonda impressió que em va  causar la primera visió de la imatge de l’Assumpta, col·locada 

en el seu lloc mesos abans de la benedicció de la nova capella,  em va moure a concebre i a 

redactar el poema anterior, el contingut essencial del qual i fins i tot determinades expressions 

literals es repeteixen en el  text refet de l’himne, com és ara, Virgen Asunta, Señora del 

Seminario; Majestad hecha de lirios; cuéntanos cosas de cielo. L’encàrrec de l’himne va sorgir 

segurament de la idoneïtat de les paraules i de les imatges en la descripció  de l’encisadora 

figura aconseguida per H. Eguía de la Mare de Déu Assumpta  i  en la coincidència de 

sentiments que produïa la seva primera i impactant contemplació, tant per part dels 

seminaristes joves, entre els quals m’hi trobava, com per part dels superiors. 

 

Avui ens pot semblar una mica estrany que la lletra de l’himne oficial de l’Assumpta del 

Seminari, cantat sovint a la capella i àmpliament difós a tot Mallorca a través de la ràdio, fos 

redactada en llengua castellana, sense cap objecció ni per part meva ni molt menys per part de 

la superioritat.  Aquest fet explicaria fins a quin punt les institucions oficials civils i 

eclesiàstiques i, en general, el poble de Mallorca, a l’any 1960, tenien encara la llengua 

castellana com a l’única llengua de la nostra Comunitat,  oficial i considerada de prestigi i amb 

prou dignitat per als actes públics i per a les cerimònies oficials. La llengua catalana, tot i el 

conreu privat d’uns pocs lletraferits, era generalment tinguda com a llengua d’un nivell 

inferior, supeditada al castellà i reservada per a actes folklòrics, converses col·loquials i 

familiars  o per a l’expressió de sentiments íntims o literaris de molt curta difusió. Som del 

parer que si la comanda de l’himne me l’haguessin feta tres o quatre anys més tard, tindríem 

avui la lletra de l’himne en català, cosa del tot impossible l’any de la benedicció de la imatge en 

ocasió de la qual el vaig escriure. 

 

Pel que fa al contingut, hom podria pensar que hi ha determinades expressions de l’himne que 

foren suggerides i aconsellades per la mà esquerra del rector Sureda. En efecte, tenen clares 

referències suredianes  expressions com Señora del Seminario o Serás siempre nuestra. 

Tanmateix, no es pogué donar tal influència perquè don Pedro Sureda, nomenat rector del 

Seminari en substitució de don Francisco Payeras el mes de juny de 1960, era impossible que 

pogués escampar el conreu de les seves idees i del seu tarannà abans de  l’inici del curs 

1960/61. La consemblança, doncs, de les esmentades expressions amb el parlar suredià que 

posteriorment vàrem conèixer no és més que una eventual coincidència. Així d’espontània i 

natural va ser la gestació i el naixement de l’himne, eixit sens dubte d’un cor jove  fascinat  per 

la seductora bellesa de la imatge, seducció que encara perdura quan torn a contemplar la 

figura enlairada de la Mare de Déu Assumpta del nostre Seminari. 

 

 

Domingo Mateu Comti 

Setembre  2013    .    
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#

#

#

18 .œ Jœ œ œ
sió na nos el

18

˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙

˙ œ ,
Jœ Jœ

al ma con tus

œ œ# œn œœ œœ
.˙ œ.˙ œ œ

œ œ œ œ
o jos in fi

˙ ˙˙ ˙̇

˙ ˙˙ ˙

˙ œ
, jœ Jœ

ni tos, con tus

˙ œ œ œœ œ# œ œ
.˙ œ˙ œ œ

- - -- - - -

&

&
?

#

#

#

22 œ œ œ œ
ma nos siem bra/es

22 œ œ œ œ˙b ˙
˙ œ œ˙ ˙

˙ œ
, jœ jœ

pi gas, cuén ta

˙ œ œ œœ œb ˙
.˙ œ˙ œ œb

œb œ œ œ
nos co sas del

˙b œ œ˙ œ œb
˙ ˙˙ ˙

- - - -- - - - -

&

&
?

#

#

#

..

..

......

..

..

25 ˙n œ , jœ Jœ
cie lo con tus

25 .˙n œ œœ œb œ Œ
œ ˙ Œ.˙ Œ

œ œ œb œn
la bios de ter

˙ œb œn˙b Ó
˙b œ œn˙b ˙

%%%%

Fin

˙ ˙
nu ra.

˙ ˙˙̇b ˙̇
˙ ˙˙ ˙

-- - - -
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   Dia 15 de Octubre del año 1960. 
Festividad de Sta. Teresa de Jesús.
Bendición de la Capilla del Seminario

1ª  Estrofa

al



&

&

V
?

&
?

#

#

#

#

#

#

43

43

43

43

43

43

28 ∑
28 ∑

∑

∑
28 œœœ œ œœœ

3

œ œœ œ

Soprano

Contralt

Tenor

Bajo

Organo

Lento y finísimo

∑

∑

∑

∑

œ œœœ œ œ
œ3

œœ
œœ

œ œ œ ˙
3

œ œ œ ˙
3

∑

∑

∑

∑
.˙ ..˙̇

.˙ .˙

œ œ œ
A tus pies,

œ œ œ
AA tustus pies,pies,

œ œ œ
A tus pies,

œ œ œ
A tus pies,

œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ

˙ œœ œ œœ

œ Jœ
jœ œ

Ma dredel al

œ jœ jœ œ
MaMa dredredeldel alal

œ Jœ Jœ œ œb
MaMa dredredeldel alal

œ Jœ Jœ œ
Ma dredel al

œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ
œ œ œ œb.˙

.˙
ma,

.
ṁa,ma,

.˙
ma,ma,

.˙
ma,

..˙̇ .˙

.˙ ..˙̇

- -

- -

- -

- -

&

&

V
?

&
?

#

#

#

#

#

#

c

c

c

c

c

c

34 jœ jœ Jœ
jœ jœ jœ

se rán án ge les los
34 jœ jœ jœ# jœ jœ jœn

sese ránrán ánán gege lesles loslos

Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ

sese ránrán ánán gege lesles loslos

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
se rán án ge les los

34

œ œ œ# œ œœœœ œœ œœ œœ œœn
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ ˙
U

ni ños

œ ˙
U

nini ñosños

œb œ U̇
nini ñosños

œ U̇
ni ñosœœœ U̇œb œ ˙̇̇

œ ˙U
œ ˙

œ œ .œ Jœ
que/has u ni do/en

œ œ .œ jœ
que/hasque/has uu nini do/endo/en

œn œ .œ Jœ
que/hasque/has uu nini do/endo/en

œ œ .œ Jœ
que/has u ni do/en

œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ

œ̇ œ ˙

œ œ ˙
tu re ga

œ œ œb œ#
tutu rere gaga

œ œ œn œ
tutu rere gaga

œ œ œb œ
tu re ga

œb œn
œœ œœ œœb œœnœ œ œ œ œn œ œ# œ
œ œ œb œœœ œ œb œ

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

3

2ª  Estrofa  (cuatro voces mixtas)



&

&

V
?

&
?

#

#

#

#

#

#

38 U̇ ≤
Jœ

jœ jœ jœ
zo con el Pan Eu

38

œn œ
U ≤ jœb jœn jœ jœ

zozo concon elel PanPan EuEuœ œU ≤ jœ jœ jœ jœ
zozo concon elel PanPan EuEu

œb
œ œU ≤ jœ jœ jœ jœ
zo con el Pan Eu

œ œ
38 œœb œœ#U ≤ œ œn œœœ œ œ œ œ œ

œ œ
U ≤ œ œœ

œ œ
œ œ œ

œ œ ˙
ca ris tí

œ œ ˙
caca risris títí

œ œ ˙
caca risris títíœ œ ˙
ca ris tí

œœ œœ ˙̇œ œ œ œ ˙
œ œ ˙œ œ ˙

.˙ Œ
a.

.˙ Œ
a.a.

.˙ Œ
a.a.

.˙

.˙ Œ
a.

.˙

.˙ ..˙̇ Œ
œœœ œ œœœ œ

œœœ œ œ3 3

œœ

.˙ .˙ Œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ
3

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

&

&

V
?

&
?

#

#

#

#

#

#

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

41 œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
Por e llos se rás ben

41

œ jœ jœ œ jœ jœ
PorPor ee llosllos sese rásrás benben

œ Jœ Jœ œ Jœn Jœ
Por e llos se rás ben

œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
Por e llos se rás ben

41 œœ ˙̇ œœœ ˙ œœn
œ .˙ww

˙ ˙ ,
di ta

˙ ˙ ,
didi tata˙ œ ,œ#
di ta

˙n ˙

˙ ˙ ,
di ta

˙ ˙

˙̇ ˙̇ ,
˙˙n œœ œ
˙ œ œ#

,
˙̇ ˙

œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
cuan do te can ten ma

œ Jœ Jœ œ jœ jœ
cuancuan dodo tete cancan tenten mamaœn jœ jœ œ jœ jœ
cuan do te can ten ma

œ Jœ Jœ œ
Jœ Jœ

œ jœ jœ œ jœ jœ
cuan do te can ten ma

œ Jœ Jœ œ

˙̇ œœ œ œ˙̇ œœ œœ œœ
œn œ œ œ œ˙̇ œ œ œ

%%%%˙ U̇
ña na.

œ œ ˙
U

ñaña na.na.

œ œb U̇
ña na.

˙ U̇

ña na.

˙˙ U̇˙̇œ œ
œ œb U̇˙̇

˙

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

4

al



&

&

&

&
?

##
##
##
##

##

43

43

43

43

43

45 ∑
45 ∑
45 ∑
45 œn œœ

œœ

Iª

IIª

IIIª

Organo

Siempre delicado

∑

∑

∑

˙ œ#˙ œœ#œ œ œ# œ
˙ œ˙ œ

Œ œ œ
Ju ven

Œ Œ jœ jœ
Ju ven

Œ œ œ
Ju venœ Œ Œœœœ#n#

œ Œ Œ

.œ Jœ Jœ Jœ
tud que las al

.œ jœ jœ jœ
tud que las al

.œ jœ jœ jœ
tud que las al

∑

∑

- - -

- - -

- - -

&

&

&

&
?

##
##
##
##

##

49 œ ˙
tu ras

49 œ Jœ Jœ Jœ Jœ
tu ras que las al

49

œ .œ jœ
tu ras al

49 ∑

∑

˙ Œ

œ# œ Œ
tu ras

œ œ Œ
tu ras

∑

∑

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
has se lla do/en el a

jœ jœ jœ jœ jœ# jœ
has se lla do/en el a

jœn jœ jœ jœ jœ# jœ
has se lla do/en el a

∑

∑

.˙
mor,

.œ jœ# Jœ jœ
mor, en el a

˙ œ#
mor, a

∑

∑

œU Œ Jœ Jœ
de la

œ#U Œ Jœ Jœ
mor, de la

œn
U Œ Jœ Jœ

mor, de la

Œ Œ œœ

Œ Œ œœ

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

5

3ª  Estrofa  (3 voces iguales)



&

&

&

&
?

##
##
##
##

##

54 .œ Jœ Jœ Jœ
Rei na siem pre/A

54 .œ Jœ Jœ Jœ
Rei na siem pre/A

54 .œ Jœ Jœ Jœ
Rei na siem pre/A

54 ˙ œ œ˙̇˙ œœ
˙ œ˙ œ

œ ˙
sun ta

œ ˙
sun ta

œ ˙
sun ta

œ ˙˙̇ œœbn
˙ œb˙ œ

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
ar de, bri lla, jun to/al

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
ar de, bri lla, jun to/al

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
ar de, bri lla, jun to/al

œœb œ œnœœ œœœ# œœ#

œ œ œnœ œ œn

-- - - -- -

- - - - -

- - - - - - -

- -

&

&

&

&
?

##
##
##
##

##

n #

n #

n #

n #

n #

57 œ ˙
U

a ra.
57 œ ˙U

a ra.
57 œ ˙U

a ra.
57 œ œ œUœœœn œœœ œœœn

œ œ œ
U

œ œœ œœ

œ œ œ
En las no

œ œ œ
En las no

œ œ œ
En las no

œ œ œœœ œœ œœ
˙ œ..˙̇

œ œ œ
ches de/es ta

œ œ œ
ches de/es ta

œ œ œ
ches de/es ta

œ ˙œœ ˙̇
œ œ œ..˙̇

˙ œ ,
tier ra

œ# œ# œ œ
,

tier ra

˙ œ
,

tier ra˙̇# œœ ,˙̇ œœ

˙ œ ,
˙ œœ

- - --

-

-

- -

- - -

-

&

&

&

&
?

#

#

#

#

#

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

61 jœb jœ jœ Jœ Jœb Jœ œb3

3
da rás luz a su ca mi

61 jœb jœ jœ Jœ Jœb Jœ œ3

3
da rás luz a su ca mi

61 jœb jœ jœ Jœ Jœb Jœ œ3

3
da rás luz a su ca mi

61 ..˙̇b ..˙̇

.˙ .˙

%%%%

.U̇
no.

.U̇
no.

.˙
U
no..U̇...˙̇̇n

.˙ .˙

- - - - -

- - - - -

-- - - -

6

al

Agosto 1961



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIM�O A LA VIRGE� DEL SEMI�ARIO 

"Virgen Asunta" 
 
 

 

Música:    José Leóncio Garcia Mallada 

Lletra  :     Domingo Mateu i Conti 
 

Transcripció musical:   Miquel Pons Melià 
Muntatge  fotogràfic :     Gabriel Rosselló Rigo 
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