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Per començar…Per començar…Per començar…Per començar…    
    
 

 

 
 

Contrastació 
 

Per  Antoni Bennassar i Cirer 
 
 
 

La nostra revista mai no ha volgut ser intel·lectual. La 
pretensió, crec de tots nosaltres, és que sigui un mirall 

del que vivim i del que sentim actualment. Una manera de mantenir el 
contacte entre nosaltres. 
 
Les idees o explicacions no són el punt central de la revista, com tampoc ho 
són de la vida. Amb això no vull excloure que hi puguem reflectir allò que 
ens serveixi de guia orientadora de les nostres accions. 
 
Per tal motiu em satisfà poder-hi aportar algun esdeveniment que m'hagi 
succeït últimament. 
 
Dons, aquest estiu sí que vaig viure una circumstància que m'impactà molt, 
perquè vaig assistir a una reunió d'un grup d'Església. Érem 15 seglars i dos 
capellans, un de mitjana edat i un altre de jove. En veure'ls em vaig recordar 
del que m'havia contat en Joan Bauçà referent al curs que darrerament feu a 
Roma. Em digué que els capellans joves vestien de clergman i els més 
madurs, com la gent normal. Doncs, en aquesta reunió succeí el mateix: el 
jove vestia de rigorós clergman i l'altre, com tots nosaltres. 
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Però això només és una anècdota insignificant en comparació amb el succeí 
en aquesta reunió. 
 
Ho contaré perquè per a mi fou molt clarificador de coses que estan passant 
dins la nostra Església. I no vull donar dades identificadores de les persones 
implicades. 
La reunió esdevingué tensa quasi des del primer moment perquè, just 
començada la conversa, s'evidencià la quilomètrica distància entre la 
mentalitat del capellà jove i la resta de participants. 
 
Es manifestava la preocupació davant algunes actituds i paraules de la 
jerarquia eclesiàstica,  inclòs el papa,  sobre l'homosexualitat, les dones, el 
preservatiu, etc. Una preocupació que sortia de l'amor que sentien per 
l'Església. Tots eren cristians compromesos i amb ganes que l'Església sigui 
un lloc d'acolliment per a tothom. 
 
Però cada crítica topava amb una actitud cuirassada del capellà jove que 
defensava aferrissadament tot el que la jerarquia havia dit al respecte. 
 
Hi hagué moments molt tensos, com per exemple, quan un membre 
homosexual del grup manifestà sentir-se condemnat per l'Església  o quan 
una religiosa digué que se sentia arraconada. Aquell jove homosexual citat 
digué que els seus amics reiteradament li manifestaven la seva estranyesa 
davant el fet que seguís en l'Església,  donada l'opinió que aquesta tenia de la 
seva condició sexual. 
 
A totes aquestes manifestacions el capellà jove responia amb frases que, ni 
quan érem al Seminari, nosaltres haguéssim acceptat. Tots intentàvem fer-li 
veure la inoportunitat i desfasament d'aquelles idees,  però era ben inútil. 
 
Algú del grup li digué que li feia por aquella seguretat que manifestava, i la 
seva resposta fou: “Em toca fer-ho perquè som capellà”. 
 
Jo, en acabar la reunió, em vaig sentir molt preocupat. 
 
Com pot una persona que ha estudiat 5 anys de teologia no saber destriar el 
gra de la palla ?  Com pot no sentir dubtes davant el fet que cristians li diguin 
que se senten condemnats perquè la natura els ha fet homosexuals ?  Com pot 
quedar-se tan tranquil quan religioses li diuen que se senten abandonades i 
arraconades  pel fet de ser dones ?  Com es pot explicar tanta impermeabilitat ? 
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No vull baixar a detalls més concrets que es digueren en aquella reunió per 
tal d'evitar la personalització, però no exiger en dir-vos que la inflexibilitat 
era completa. 
 
Però, això sí, vull dir amb satisfacció, que la postura de l'altre capellà fou 
humana, prudent i oberta en tot moment.  
Quina paradoxa!  El jove, tancat i intransigent.  El més gran,  tolerant i obert. 
 
Jo sentia que la totalitat dels participants tenien una visió crítica,  però que 
això no els dificultava l'adhesió a l'Església. Aquest fet, constatable durant tot 
el transcurs de la reunió, em reconfortava. Però em desesperava quan el 
capellà jove, amb frases apologètiques parlava de la veritat, de la 
infal·libilitat, etc. Quina teologia li deuen haver ensenyat ? 
 
És general aquesta actitud en els capellans joves ?   
I si ho és, quina pot ser la causa ?  
Supòs que és ben complexa;  no obstant,  jo no tenc cap dubte que hi intervé 
una manca de contrastació dels principis rebuts  amb la realitat crua i dura. 
 
Erik Fromm distingeix entre dos tipus de consciència: l'autoritària i la 
humanista.  La primera, diu ell, és la veu d'una autoritat externa 
interioritzada. La segona és la nostra pròpia veu, forjada per la constant 
contrastació amb la realitat. 
 
Seria aquest el problema d'alguns dels capellans joves ?  Un aferrissament a 
unes consignes rebudes, tancant els ulls a tot el que passa ? 
 
És ben cert que la contrastació és un risc,  un vertader risc perquè suscita 
dubtes, estats d'angúnia, però jo entenc que és l'únic camí pera  créixer.  
Tenir dubtes no impedeix creure. Jo en tenc molts de dubtes i em confés 
creient. 
 
En el fons és la por la que impedeix la contrastació. 
 
Però, si per mantenir intactes les veritats rebudes,  es fa necessari tancar els 
ulls a la realitat,  no ens ha d'estranyar gens que el missatge que sovint 
s'ofereix no tengui cap sentit,  perquè no respon a cap preocupació de la gent. 
 
Toni Bennasar 
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CCOONNFFIIDDÈÈNNCCIIEESS  

. 
 

QQQUUUÈÈÈ   VVVAAA   SSSEEERRR   PPPEEERRR   MMMIII   III   PPPEEERRR   AAA   MMMIII   EEELLL   SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIII   
 

per  Joan Escanelles i Llinars 
 

“O quam cito transit gloria mundi”  
(T. de Kempis, De imitatione Christi, 1.3.6) 

 
 
“Porque el seminario es eso: una madre”, deia 
públicament en Joan Bauçà (1964, 1966). Hi estic a 
favor. Per mi i per a mi, va ser fecunda, la madre, i 
acollidora, quant a aprenentatge eminent de la vida i 
constatació de l’amistat.   Avui mateix, és un record 
natural i recurrent i em gratifica. 
 

L’he  rebuda com a la Gràcia. Em referesc a l’oportunitat d’escriure a Modèlics i 

modelicons, un magazín que he duit sort de llegir-ne la integritat, o gairebé, i que 
he trobat gustós i amb un al·licient trinitari, sit venia verbo.  He posat el 
teologicisme sense afany de teologia, aplicat només a tres seduccions de la revista, 
numerables: u, la qualitat editora, per la bona mà d’un grup, pocs i eficients, que 
dóna el servei a la pulcritud i varietat dels articles; dos, el prestigi del vostre curs, 
dit, i no debades, modèlic (no puc oblidar-ne la Schola Peregrina, permeteu-me la 
digressió), i tres, la selecció temàtica, extensiva en bona llei a la comunió de 
seminaristes coetanis. Acabarem així l’introit. La decència m’obliga a no estendre-
m’hi, per evitar la llagoteria, sempre estúpida, i la distracció del  tema a què 
m’invitau.  
 

Del tema seminari, 9 cursos de conviure-hi, he hagut de burxinar en la memòria. 
Cal interès i sort per a desoblidar així de lluny, Senyor! Era el ’69, 41 anys enrere 
des d’avui,  que sortia jo de la casa. Record un final d’estiu, si fa no fa l’octubre, la 
darreria de vacances; una habitació amb vista al sud, quasi sobre la rectoria; 
l’edifici tan immens i desolat; passadissos llargaruts i ecos de passes meves, 
exclusius: ni superiors ni seminaristes, només jo amb els ulls i l’espai de mínimes 
coses: la vella màrfega, la cadira, la taula diminuta, l’estant i llibres. “Enviaré 
l’agència, que s’ho endugui”, faç entre mi. Fou el desenllaç simple d’una història 
ja il·lusa, amb la impressió d’ab aeterno: justifet el passat, la ruta de mai més. 
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En tota la vida, no m’hi he acostat pus, a veure l’àmbit dels corredors i cambres, i 
el meu esperit just ha davallat als indrets de vida comunitària: el refetor, les aules, 
la biblioteca, els patis; el de teòlegs i l’escultura del Beat, amb revolt de cipresos 
(lligat un amb maromes, que emigrava a Comilles); el de filòsofs, tan menut, i la 
campana del bon Déu; el museu bíblic, la capella amb cor i sagristia i litúrgia, la 
sala de multiusos (TV, auditori i rés de laudes), l’àrea d’esports, l’ametllerar i el 
pinaret, les cases, la volta de la pia, el safareig,  el tarongerar, l’autobús de la 
Seu… En absolut, ta’teix, ànima inclosa o pensament, no havia guaitat a ni un 
dormitori meu, el punt de vida més llarga o independent, on practicar l’estudi i 
l’experiència mística, el diàleg amb Déu, la vocació del qual he dut impresa; diàleg 
potser no gaire o no gens assolit, però continu de reintentat. Que ara us ho digui, 
n’hi ha de més. L’àngel interior  m’avisa: ho he exposat en la mesura prou, absit.  
 

Associi la data d’ingrés amb l’obertura del ’60-‘61, dies antonomàsticament 
gloriosos. S’estrenava  el rector Sureda, es consagrava la capella nova i era beneïda 
la marededéu, l’Assumpta primorosa d’Horacio de Eguía.  A 11 del sus a l’edifici i  
4 de la plena habitança, el projecte adquiria el significat d’obra madura, amb més 
anys seguits d’il·lusions acomplertes: el sagrari, l’orgue, la galeria, la Domus 
Assumptae; el bé intangible de la projecció missionera, Lima, Trujillo, Bujumbura 
(ambigüitats debatibles, pros i contres, de l’Institut Juníper Serra) i tocar, en resum, 
el dit, en el cel.  
  

El rector, que seguia ‘la gran andariega’, Teresa de Jesús,  i personatge que fou de 
seny agut, penetrat de lectures i misteri, desprenia aurèola rostre en amunt i avall, 
una lluor com a divina; solemne caminador a peus plans, eximi en devoció i bon 
mestre espiritual; cerimoniós de natura, tot un prelat amb solideu de nimbe, en fer 
l’homilia, prearticulava amb gestos l’atac de cadascuna síl·laba. Servidora lleial i 
efectiva de la comesa, útil en exemplaritat, la figura, desubicada pel vertigen 
històric, ho pens, daria per a volums, i l’àngel em torna a dir que no m’hi estengui. 
 

Començ en acabar magisteri, estudis equiparats a batxiller 
superior. Feim el grup de vocacions tardanes, de nom 
inconvenient i l’apel·latiu de balarrases, que recorda  la 
pel·lícula de José Antonio Nieves Conde i el personatge 
Javier Mendoza Balarrasa. Em seleccionen per a un curs 
especial, només de llatí, preparació condensada. Els 
llibres, prestats; a mi, per fortuna, d’en Jaume Sancho: la 
gramàtica d’Antonio Reixach (1926), exercicis 
mecanografiats amb paper carbó; diàriament una classe i 
la pila de composicions, alguna de sorpresa,  la famosa 
‘repentina’; traducció de Selectae e profanis scriptoribus 

historiae i  de les Catilinàries. El mestre,  per a vida i escola, que citava Guy de 
Larigaudie enyorós de cel, Vicenç Orvay Ribas, non obiit, abiit, Déu el guarda. El 
curs em paregué difícil i a la meitat em veia de repetidor.  Al final, però, gens 
d’angúnia, i què ha estat, no res, si la fortuna troba pas. Fet i fet, la preocupació 
acadèmica m’absorbia de la premuda espiritual. 
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No és just epigrafiar simplistament els cursos de filosofia ni qualssevulla realitats, 
que són complexes, i n’ocorren de verdes i de madures. Si faç reducció 
interpretativa, és en virtut de mètode,  amb propòsit d’obtenir brevetat.   A posta, 
definesc els meus anys de filòsof just com a purgatius, amb sovinteig, és clar, de 
joia. No he sabut les causes del patiment, ni he pogut definir-lo: esgotament 
nerviós, surmenage, un tipus inclassificat de neurosi, conat depressiu; tot plegat, 
hipòtesis. Em sentia molt desgraciat, i l’exigència del seminarista ideal i aprenent 
de sacerdot futur em carregava d’opressió. No ho dic per ajeure-m’hi complagut i 
fer morbo, havent-ne sortit amb un any d’interrompre estudis, 1964-1965. Ho he 
de contar com a justícia a la comunitat i ponderació d’aquesta i les persones: la 
sol·licitud i atenció puntual, iterativa dels superiors Jaume Cabrer i Joan Soler, 
perdut massa d’hora; dels prefectes Joan Rosselló, igualment enyorat, i Mateu 
Grimalt de Son Durí; la paciència curadora de sor Catalina, primer, i tot seguit d’en 
Moll, en Tomeu, a la infermeria, que se’n deu recordar; el suport dels condeixebles 
que practiquen l’amistat. Aquí hi ha base i fonament, i sòlid que perdura. 
 

Amb les mateixes salvetats, record la teologia com a de placidesa emocional. 
Refús, però, en aquest treball, de ser prolix; salvada la cita, acabaré. Un any 
transcorregut a casa meva, jo reingressava, teòleg coincident, a distància, amb els 
mestres del Vaticà II, última sessió, i arran de condeixebles nous; m’il·lusionava 
tot. El curs, 1965-1966, i els modèlics, a quart, éreu llums de canelobre. Giraré full. 
En la convivència d’agost, m’havia desconcertat un discurs del rector Sureda. 
Tenia gruix patètic i simulació o fingiment d’esperança. Les comparacions, era 
estrany, alarmistes: que si un vent arrauxat, que si uns fonaments sòlids, que amb 
tota la venteguera, el seminari  resistia, que si la lleialtat a Pere de Roma o al bisbe 
diocesà, que si la garantia de l’obediència, que si l’Assumpta… En l’acte literari 
musical de la Puríssima, desembre ’65, reblava la intervenció, amb l’agraïment 
públic llegit en castellà, “Señora, por tan grande favor”, l’empara d’ella contra la 
ruïna. Aleshores no ho vaig entendre, necessitaria uns bons anys. Em fa que don 
Pedro  tenia seny agut o profecia d’inspiració.  Va ser acomplerta. Una bufada 
s’enduia les vocacions, massivament. Era real, si no 
visible: el projecte s’esbucava. Ell no assistiria, de poc, a 
la caiguda, que seguia, paradoxalment, el rastre d’una 
glòria fresca. Renunciava, l’home, el ’68, dimissió 
piadosament acceptada. Va morir en la Candelera de 
1984, plàcid. I res de tot això que Déu no hi sigui.   
Sóc addicte als acabaments inacabats, si es colguen amb 
vida. Abraham, venedor en espera de la fe, no comptaria 
la gernació promesa, sinó just el mínim, rònegament, 
d’Isaac, l’hereu únic, i temps a venir. Ja m’atur. 
 

Salut a la comunitat modèlica, singillatim. 
 
Joan Escanelles i Llinars 
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Veus dels qui són fora 
 

   

   

   
TTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            RRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA   vvviiirrrtttuuuaaalll   
 

 
Aprofitant que els nostres amics 
han estat a Mallorca aquest estiu, 
malgrat no coincidissin tots tres 
alhora, els varem plantejar a tots 
ells aquest mateix qüestionari: 
 
 

Qüestionari 
 

1.1.1.1. ExplicauExplicauExplicauExplicau----nos un poc quin tipus de feina estau fent a Amèrica o a Àfrica.nos un poc quin tipus de feina estau fent a Amèrica o a Àfrica.nos un poc quin tipus de feina estau fent a Amèrica o a Àfrica.nos un poc quin tipus de feina estau fent a Amèrica o a Àfrica.    
 

2.2.2.2. Amb quins problemes realsAmb quins problemes realsAmb quins problemes realsAmb quins problemes reals     es troba l’Església a Burundi, a es troba l’Església a Burundi, a es troba l’Església a Burundi, a es troba l’Església a Burundi, a    Cuba i aCuba i aCuba i aCuba i a    PerúPerúPerúPerú    ????    
    

3.3.3.3. N’estau conN’estau conN’estau conN’estau contents amb la vostra feina  i  pensau que és l’ adient allà on sou ?tents amb la vostra feina  i  pensau que és l’ adient allà on sou ?tents amb la vostra feina  i  pensau que és l’ adient allà on sou ?tents amb la vostra feina  i  pensau que és l’ adient allà on sou ?    
    

4.4.4.4. Pensau que la vostra feina allà on sou  és encara necessària  o profitosa ?  Perquè ?Pensau que la vostra feina allà on sou  és encara necessària  o profitosa ?  Perquè ?Pensau que la vostra feina allà on sou  és encara necessària  o profitosa ?  Perquè ?Pensau que la vostra feina allà on sou  és encara necessària  o profitosa ?  Perquè ?    
    

5.5.5.5. Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica i Àfrica  de Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica i Àfrica  de Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica i Àfrica  de Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica i Àfrica  de 
cara al futur:  pcara al futur:  pcara al futur:  pcara al futur:  personal o material ?ersonal o material ?ersonal o material ?ersonal o material ?    

    

6.6.6.6. Creis que l’Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l’estança de Creis que l’Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l’estança de Creis que l’Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l’estança de Creis que l’Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l’estança de 
capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?    

    

7.7.7.7. Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir 
actualment cap interès en anar a fer feiactualment cap interès en anar a fer feiactualment cap interès en anar a fer feiactualment cap interès en anar a fer feina uns anys a Amèrica o a Burundi ?   na uns anys a Amèrica o a Burundi ?   na uns anys a Amèrica o a Burundi ?   na uns anys a Amèrica o a Burundi ?       
Analitzau un poc aquest fenòmen.Analitzau un poc aquest fenòmen.Analitzau un poc aquest fenòmen.Analitzau un poc aquest fenòmen.    

    

8.8.8.8. Quins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostra Quins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostra Quins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostra Quins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostra 
estada a fora ?   Què pensau fer en tornar  i  quan pensau ferestada a fora ?   Què pensau fer en tornar  i  quan pensau ferestada a fora ?   Què pensau fer en tornar  i  quan pensau ferestada a fora ?   Què pensau fer en tornar  i  quan pensau fer----ho ?ho ?ho ?ho ?    
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1111    
ExplicauExplicauExplicauExplicau----nos un poc quin tipusnos un poc quin tipusnos un poc quin tipusnos un poc quin tipus de feina estau fent a Amèrica i Àfrica. de feina estau fent a Amèrica i Àfrica. de feina estau fent a Amèrica i Àfrica. de feina estau fent a Amèrica i Àfrica.    

 
 

 S. SALOM.- Els mallorquins i mallorquines que treballam a Burundi 
estam servint una parròquia en tots els aspectes: catequètics, sacramentals i 

assistencials. Però encara més, la parròquia és un punt de partida per a la promoció 
i el desenvolupament. A la parròquia de Rabiro hi ha una fusteria i escola de 
fusters, un taller de cosir, un petit restaurant, dos molins (un per moldre gra i un 
per esclovellar arròs), un equip de picapedrers que contínuament construeixen 
escoles, sales de reunions o esglésies… 

 
La meva feina concreta durant aquests tres 

anys ha estat atendre la parròquia, fer classe de 
religió als alumnes de secundària i donar una mà en 
les altres tasques. 

 
 Crec que els mallorquins a Burundi hem 
tengut sempre ben assumit que la tasca de l’Església 
no és únicament una tasca espiritual, sinó que s'ha 
de complementar amb altres realitzacions, ni que 
siguin petites, que facin visible que esser cristians, o 
seguidors de Jesús, equival a ser constructors del 
Regnat de Déu ja aquí a la terra, posant en marxa tot 
tipus de projectes que ajudin al desenvolupament, a 
l'ensenyança, a la solidaritat, a crear un món més 
just, a viure més dignament... 
 
 

A. MATEU.-  Pachacamàc, es un poble de pagesos, ubicat dins la vall de  
Lurin, a uns 20 Klm. de Lima. Està en un moment de desenvolupament 

econòmic, amb la creació de restaurants i de segones vivendes de la gent rica de 
Lima, tot això a causa de ser l’espai natural i el poble rural més proper a la gran 
ciutat, així i tot la situació econòmica no permet que la gent estalviï, no hi ha cap 
banca ni caixa en el poble, se viu al dia sense arraconar,  per la majoria, cap dobler. 

 
És catalogat com un poble molt religiós, dins la nostra diòcesis de Lurin, 

efectivament es pot dir que es una situació de cristiandat i que per lo tant la nostra 
feina es de manteniment de la fe. D’una manera o altre i amb intensitats diferents 
s’arriba a la majoria de la població, amb mediacions pastorals seculars, algunes 
d’elles creades en èpoques en que no existia molta presència del capellà.  

 
Com característiques  sobresurten  el valorar molt el capellà, i l’altre que son 

molt afectuosos. 
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Dins aquesta situació, la nostra feina, ho posaré en títols per no allargar 

consisteix,  misses a la parròquia del poble i a cinc capelles del voltant com a 
mínim setmanals, i celebracions de devocions: sants, processons (algunes per tot el 
poble que duren des de les 12 del mig dia fins a las 10 de la nit), com a mínim una 
festa, sovint amb novenari previ, un cop al mes. Afegiu la resta de sagraments i 
catequesis, pastoral juvenil...  

 
Dins la vall tenim unes deu congregacions religioses inclús benedictins. 
 
Fins aquí lo que te trobes,  lo que 

s’ha fet aquestes darreres èpoques, en 
gran part  amb l’esforç dels espanyols: 
Un menjador social (dóna  uns 120 
menús diaris),  un dispensari amb 
farmàcia  i serveis mèdics,  una escola de 
formació professional,  una escola amb 
620 alumnes  i alguna cosa més. 

 
Tenim dues comunitats de monges 

nostres de la Caritat amb molts anys de 
presencia i molt compromeses. 

 
En quant a mi, en Lluc Riera, me va demanar si  podia venir per viure amb 

en T. Bonet  i ajudar-li a treure-li feina de davant  i això és el que faig. 
 

 
J. SUNYER.-  Els tipus que puc.  Feim la feina de sempre en el camp 
pastoral, la clàssica: celebracions,  sacramentals etc. Una advertència, els 

sagraments que realment demanen son la missa i el baptisme, alguna unció dels 
malalts; cada any tenim a la parròquia celebracions comunitàries,  confessió 
poques.  El que jo no faig mai son matrimonis. No estic en condicions d’assegurar 
que sigui lo corrent a Cuba, sí a Rosario.   Catequesis, grup d’oració, de formació. 
Posar la casa a punt. Activitats lúdiques pels joves, i activitats pels adults, per 
exemple cinema, etc.  

 
La feina tal volta que ens demana més temps i esforç  

és la de tipus social, donades les circumstàncies 
sociopolítiques que viu el país. Distribució de medicaments,  
donar menjar, roba, ajudes a les persones majors i  de  pocs 
recursos... En totes les tasques hi ha seglars compromesos. 
Es molt important l’ajuda de Mallorca, fins a l’extrem que 
sense aquesta ajuda,  no sempre institucional,  hauríem de 
tancar,  donat que en el país no hi ha res.  
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Els cubà és un poble on el sincretisme és molt viu. Conviuen els catòlics, 
episcopals, totes les esglésies protestants, la santeria, el espiritisme, etc.  Això 
marca la nostra actuació pastoral. 
 

Desideratum:  Hauríem de fer seguiment dels familiars dels presos. Visitar 
malalts i vellets tant a casa seva com a hospitals.  
 
 

2222    
Amb quins problemes reals es troba l'Església a Burundi, Cuba o Perú?Amb quins problemes reals es troba l'Església a Burundi, Cuba o Perú?Amb quins problemes reals es troba l'Església a Burundi, Cuba o Perú?Amb quins problemes reals es troba l'Església a Burundi, Cuba o Perú?    

 
 

S. SALOM.-  Si ho demanàvem als bisbes i als capellans natius, 
segurament respondrien que el problema més important és l'econòmic: que 

no tenen recursos suficients per a poder pagar els capellans, ni construir noves 
parròquies i escoles.  Jo personalment crec que el primer problema és que 
l'Església, en general, es dedica quasi exclusivament a les ànimes, i no es preocupa 
de promoure el desenvolupament i el progrés. 

 
 Actualment a la nostra diòcesi de Gitega (la més gran i la més antiga) hi ha 
un bon nombre d'ordenacions sacerdotals cada any. El problema és que la diòcesi 
no té les infraestructures necessàries per a anar convertint més sucursals en 
parròquies. Heu de tenir en compte que les parròquies equivalen, més o manco, a 
un territori de quatre pobles grans de Mallorca (per exemple, Campos, Llucmajor, 
Felanitx, Santanyí) o de deu pobles petits del Centre de Mallorca.  



 13 

A. MATEU.-  Amb un any que fa que som aquí,  no ho sé.  Les primeres 
impressions és que és una diòcesi jove, Lurin, desmembrada a la dècada 

dels 90 de l’arxidiòcesi de Lurin,  tenim un bon bisbe que està a prop dels 
capellans,  havia estat el rector del Seminari de Lima.  A les reunions de presbiteri 
hi som tots,  uns 53.  No són crítics, més bé els veig molt disciplinats, jeràrquics... 
hi ha un Seminari amb 28 seminaristes,  tots peruans.  

 
Si parlam de problemes de fons, els de l’església universal:  un episcopat 

molt conservador,  Opus Dei,  sodalicis i neocatecumenals...  i els fruits que això 
dona... 
 

 
J. SUNYER.-  Falta de capellans.  
Crec haver llegit que la l’església  cubana  és  la que té menys sacerdots 

del món en relació als nombre de catòlics.  La participació dels seglars és 
nombrosa i tenen molt bona preparació, en general. 
 

És una església que ha passat de ser perseguida a ser  festejada pels 
perseguidors.  L’església es l’única aliada del govern.  Em refereixo a la jerarquia. 
 

La falta total i absoluta de diners:  Hem de viure i ajudar a viure a molta gent 
amb el propi sou,  les almoines d’amics i familiars,  i el que em dóna el secretariat 
de Missions.  Teniu present que jo som un franc tirador.  Jo oficialment no som 
Mallorca Missionera.  Entre la jerarquia de Mallorca i la de L’Havana,  no hi ha 
cap contracte firmat. 
Pocs medis materials, en general. 
La gent que s’acosta,  necessariament ha de ser captaire. 
 

Degut a que molta gent ha sortit del país,  a la comunitat se dóna que tot un 
sector d’edat no hi és. 
 

Jo tenc una impressió rara:  els 
bisbes em fan cas però no els sento 
involucrats amb els meus problemes 
personals.  No sé si és que se fien 
massa  o que els pobres no poden fer 
més que el que fan. 

 
Falten medis de comunicació.  

l’Església  no té veu.  L’església no 
pot entrar als  llocs d’ensenyament,  
millor dit,   no hi té cap porta oberta. 
L’Església  no té informació, no té internet, no té llibres. No hi cap llibreria ni 
impremta de l’Església. 
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3333    
N'estau contents de la vostra feina, i pensau que és l'adient allà on sou?N'estau contents de la vostra feina, i pensau que és l'adient allà on sou?N'estau contents de la vostra feina, i pensau que és l'adient allà on sou?N'estau contents de la vostra feina, i pensau que és l'adient allà on sou?    

 
 

S. SALOM.-   De la meva 
feina hi ha coses que 

m'agraden i altres que no tant,  però,  
ja se sap,  amb la popa sempre hi ha 
els ossos, i en el peix també hi ha les 
espines. Si la nostra feina a Burundi 
només fos per a atendre les 
necessitats espirituals i pastorals 
d'una parròquia, no se justificaria. 
La nostra presència se justifica pel 
fet que juntament amb les feines de 
predicació i sacramentalització 
donam una dimensió social i un testimoni de solidaritat amb els més pobres. 
 

 
A. MATEU.-  Jo diria que estic a gust i que faig el que se me va 
encarregar... i per part d’en T. Bonet,  molt bé, com també de la gent.  Una 

vegada dit això, som conscient que el meu passat pastoral, moviments 
especialitzats i món professional,  és un altre.  
 

 
J. SUNYER.-  Home,  content 
content no ho sé.  Feim tot el 

podem. Tan dins el camp estrictament 
pastoral, com en el social. Anam fent el que 
sabem. No sé si és la mes adient, però no en 
veig d’altres.   
 
 

4444    
Pensau que la vostra feina allà on sou és encara necessària o profitosa?Pensau que la vostra feina allà on sou és encara necessària o profitosa?Pensau que la vostra feina allà on sou és encara necessària o profitosa?Pensau que la vostra feina allà on sou és encara necessària o profitosa?    

 
 
S. SALOM.-  Fa uns anys era necessària la presència de missioners 
estrangers, perquè a Burundi no hi havia capellans suficients. Ara la nostra 

presència és més testimonial que necessària. És testimonial a Burundi, perquè els 
capellans i la gent saben que nosaltres estaríem millor en el nostre país d'origen. I 
crec que també és testimonial de cara a la societat mallorquina, perquè una 
Església que deixàs de ser missionera, deixaria de ser autènticament cristiana.  Clar 
que la dimensió missionera es podria dur a terme d'altres maneres.  
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A. MATEU.-  La nostra presencia va acompanyada de recursos, i aquets 
son necessaris: obres, beques d’estudi, medecines... 

 
Val a dir que la gent, en general,  s’estima més els capellans espanyols que 

els peruans.  Raons: els qui ha hagut, molts, eren doblerers; aquí el capellà no rep 
una nòmina i ha de viure de lo que els dóna la gent; també comenten que a noltros 
no ens senten enfora sinó a prop.  
 

Crec que amb una eclesiologia de l’església local i els seus ministeris, 
sobretot a partir del Vat.II, cada església ha d’organitzar-se amb els seus propis 
recursos: tenim seglars, homes i dones, molt bons cristians, exemplars, que podrien 
ser ordenats,  noltros responem a un altre model.  
 

 
J. SUNYER.-   Sense cap dubte necessària i profitosa.   Perquè tot quedaria 
sense fer.  Si no hi ha capellans del país... 

 
5555    

Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica o Àfrica Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica o Àfrica Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica o Àfrica Com pensau que hauria de ser la col�laboració de Mallorca amb Amèrica o Àfrica 
de cara al futur: personal o material ?de cara al futur: personal o material ?de cara al futur: personal o material ?de cara al futur: personal o material ?    
 
 

S. SALOM.-  L'ideal seria el de poder conjugar el testimoni de la presència 
dels missioners juntament amb l'ajuda material. Però quan dic missioners 

no em referesc només a capellans, religiosos o religioses. Hi podria haver altres 
tipus de presències en nom de l'Evangeli. No solament ONGs laiques, que també 
poden fer bona feina, sinó a més a més organitzacions i presència de seglars 
catòlics en nom de l’Església o de l'Evangeli. Però a Burundi hi ha una dificultat 
afegida, sobretot per a la col·laboració de seglars, que hi solen anar només per uns 
mesos o per pocs anys, i és la llengua.  A Burundi és necessari conèixer 
relativament bé el francès quan un hi arriba, i aprendre després el kirundi, que no 
és gens fàcil, sobretot si s'ha de treballar a l'interior del país. 
 

 
 A. MATEU.-  El servei  de la caritat entre les esglésies locals el veig cada 
vegada més amb el programes d’ajuda de tot tipus. Això sí que és evident 

que respon a aquest moment.  
 

 
J. SUNYER.-   He de fer una observació d’entrada.  La meva tasca a Cuba, 
com he dit abans, no és Mallorca Missionera, malgrat que  sempre he 

trobat molta comprensió i ajuda per part del Bisbe i de na Caty. Crec que en temps 
d’en Pere Fons passava més o menys el mateix.  
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 Al marge de lo dit i de firmes institucionals,  Cuba necessita ajuda material.  
Jo de part meva hi gasto casi tota la meva pensió. Del Bisbat cubà jo rep cada més 
uns 75 euros  i res mes de ningú.  Totes les despeses, menjar, viatges, etc.,  surten 
de la meva pensió. I gran part de les despeses de la parròquia, que l’any passat 
foren del 50 %.  Pels projectes socials rebem l’ajuda d’una bona gent de Mallorca i 
una quantitat del Secretariat de missions. Jo del Bisbat de Mallorca, a nivell 
personal, no tinc cap entrada.  El país en aquest moment és pobríssim.  Que vull dir 
amb això? Que necessiten ajuda material.  Ajuda personal ?  Crec que queda clar: 
és el país del mon més pobre en capellans i religiosos. A la Vicaria nord, la del 
Bisbe Auxiliar P. Juan de Dios,  sols hi ha dos capellans diocesans en actiu,  un 
rector cubà i un servidor. 
 
 

6666    
CreCreCreCreïs que l'Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l'estança de ïs que l'Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l'estança de ïs que l'Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l'estança de ïs que l'Església de Mallorca en surt també beneficiada amb l'estança de 
capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?capellans diocesans a Amèrica i Àfrica ?    

 
 
S. SALOM.-  Crec que l'experiència dels darrers quaranta anys ha estat 
beneficiosa per a l’Església de Mallorca.  En tot cas, jo personalment, em 

consider molt beneficiat de la meva experiència. 
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A. MATEU.-  No he trobat cap capellà que hagi  estat a Burundi o Perú 
que se n’hagi penedit, i per a la diòcesi han estat sempre un ferment de 

generositat i d’esperança. 
 

 
J. SUNYER.-  Sempre s’ha dit. Jo personalment considero que aquesta 
estança meva a L’Havana és una benedicció de Déu. Jo, com mai,  he 

viscut en Cuba  l’experiència  de que el Crist salva l’home, estima l’home, que vol 
que l’home sigui feliç, ja ara mateix. Jo m’he enamorat del projecte de Jesús a 
Cuba.    
 
 

7777    
Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir Per quins motius creis que els capellans joves de Mallorca no semblen tenir 
actualment cap interès en anar a fer feina uns anys a Amèrica o a Burundi?   actualment cap interès en anar a fer feina uns anys a Amèrica o a Burundi?   actualment cap interès en anar a fer feina uns anys a Amèrica o a Burundi?   actualment cap interès en anar a fer feina uns anys a Amèrica o a Burundi?   
Analitzau un poc aquest fenomenAnalitzau un poc aquest fenomenAnalitzau un poc aquest fenomenAnalitzau un poc aquest fenomen....    
 
 

S. SALOM.-  No ho acab 
d’entendre.  Pens que s'hi ajunten 

diversos factors. M’inclin a pensar que 
en principi o en teoria hi estan 
interessats, però després, a la pràctica, es 
deixen dur per altres interessos (les 
feines immediates, el benestar, els pocs 
estímuls que reben de part dels seus 
superiors... no ho sé). 
 

 
A. MATEU.-  No els conec lo 
suficient.  Crec que tenen el cap 

a una altra part.  Això fa pensar... 
 

 
J. SUNYER.-  No em sento ni 
legitimat ni tenc massa 

informació dels capellans joves.  Noltros 
som fills del Concili Vaticà II, ells pareix 
que tenen altres quimeres.  Al manco pel 
que surt als medis.  Les seves preocupacions no son les nostres.  El Cardenal de L’ 
Havana, Don Jaime Ortega, a punt de complir 74 anys, i a punt de beneir un 
seminari Nou, un dia em va dir: “Padre, me preocupa tremendamente el 

neoclericalismo de los seminaristas”.  Crec que la cita és literal.  I què podem 
esperar ?   Ells, definitivament,  tenen unes altres curolles... 
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8888    
Quins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostraQuins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostraQuins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostraQuins plans teniu prevists de cara al futur per tal d’allargar o acurçar la vostra    
estada a fora?   Què pensau fer en tornar i quan pensau ferestada a fora?   Què pensau fer en tornar i quan pensau ferestada a fora?   Què pensau fer en tornar i quan pensau ferestada a fora?   Què pensau fer en tornar i quan pensau fer----ho?ho?ho?ho?    
 
 

S. SALOM.-  Des que l’any passat el bisbe de 
Mallorca em va dir que l’Església de Mallorca 

abans de cinc anys haurà de prendre una decisió sobre el 
futur de la presència a Burundi, jo tenc clar que d’aquí a 
quatre anys, encara que la diòcesi no hagi pres cap 
decisió, jo personalment prendré la decisió de tornar a 
Mallorca.  Això, si no he vingut abans per cansament o 
manca de salut o per altres situacions.  Els que som 
actualment a Burundi creim que és l’Església de Mallorca, 
com a tal, i no nosaltres sols, la que hauria de prendre una 
decisió: tant si és la de continuar com fins ara, com si és 
la de continuar d'una altra manera, com si fos la de tancar 
una etapa de la història de l’Església de Mallorca. 
 
 En tornar a Mallorca, si no canvii d’idea, m'oferiré 
a ajudar allà on se’m demani,  però no crec que accepti 
cap primera responsabilitat,  ni que sigui la d'atendre una 
parròquia petita.  
 
 

A. MATEU.-  En principi  estaré devora en T. Bonet  fins que tengui salut 
i si no hi ha motius familiars que me facin canviar.  Tres anys és el nou 

conveni que el Sr. Bisbe ha firmat aquest mes de juliol  amb el d’aquí.  
 

Després tornaré a Mallorca i,  si puc,  donaré una mà... Vull dir que el 
problemes de les parròquies sense capellans   són uns altres i  no noltros,  els  que 
ho han de solucionar,  i aquests estan per damunt.  
  

 
J. SUNYER.-   Jo pens estar aquí tot el temps que pugui.   
Jo no tenc cap compromís jurídic o canònic que em fermi a Cuba.  Don 

Jesús em demanà quin temps pensava que duraria la meva experiència cubana.  Em 
sorprengué un poc la pregunta,  i li vaig dir que pensava que menys de tres anys no 
podia ser.  I en el exeat escrigueren que el permís era per tres anys...   
 
 No crec que això tengui massa importància:   Estaré a Cuba,  si no hi ha 
novetats inesperades,  els anys que em restin de vida  activa.  No pens tornar  per 
ara  si tenc les condicions mínimes per fer una feina a Cuba.  De cap manera em 
puc imaginar fer feina a Mallorca,  simplement perquè no en sabria... 
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El nostre convidat 
 
 
 

 
Pere Sunyer i Bonet 
 

Entrevista amb Antoni Bennassar 

 
Fa temps que tenia ganes que en Pere Sunyer ens 

aportàs algunes de les seves vivències. Algunes vegades, 
trobant-nos per Palma i després de parlar amb ell una 
estoneta, em quedava amb la impressió d'haver parlat amb 
una persona molt rica en vivències i extraordinàriament viva 
 

En Pere és un home ocupat, molt ocupat, malgrat 
estar jubilat i haver patit un càncer.  Els seus hobbies són: 
escriure i tocar el piano i ara està preparant un CD i 3 

llibres: SILENCIO Y SERENIDAD: UN CAMINO DE CRECIMIENTO: L'INFANT 
TROBAT EN UN PARADÍS PERDUT: i RECUPERAR L'ORACIÓ TRANSOBJECTIVA, 
PRÒPIA DELS NOSTRES MÍSTICS. 
 

Una bona part de la seva activitat es dirigeix al centre UNSUI, situat al carrer rei 
SANÇ, de la seva propietat, on 25 persones practiquen els exercicis de Zen, apart de tenir-hi 
dos recessos anualment. 
 
Conençam l’entrevista 
 
Abans d’entrar al seminari... Per què entrares? 
 
Des dels cinc anys, solament podíem anar a « costura » de les monges 
franciscanes. Quan complíem els set, els  nins anàvem a l’escola pública i les nines 
podien quedar-se a ca les monges o també anar a la pública. 
La Parròquia organitzava juntament amb les religioses, activitats infantils, 
excursions i altres entreteniments. Els diumenges, la Mestre Damiana, una 
religiosa que per malaltia, va deixar la seva congregació, ens acompanyava a 
l’Ofici i va convertir ca seva en un lloc on ensenyava oracions i ens encomanava a 
repartir l’imprès de la Bona Paraula a les cases. Na Damiana va influir molt en la 
meva religiositat.  
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Tot això va amarar en mi fins que anys més tard va donar fruit i vaig entrar al 
Seminari. Ens havíem canviat a Ciutat i vaig cursar el batxillerat al Col·legi La 
Salle del carrer de la Concepció. Estudií de Mestre i després d’exercir als teatins, 
als devuit anys obtenia una interinitat  a Banyalbufar per dos anys i mig. Aquí ja 
parlava amb un company per anar al Seminari. Ell ho va poder fer. A mi 
m’aconsellaren fer Oposicions i, llavors, ja decidiria. Talment ho vaig fer i quan ja 
era mestre definitiu a Deià decidí entrar al Seminari. Guard bons records de D. 
Llorenç Escales que me donava classes de llatí els vespres quan arribava del poble 
de Deià.  
  
Vida de Seminari. 
 
En gran part me vaig sentir fora de lloc per l’edat. Jo ja podia estar ordenat i els 
meus companys frisaven pels setze ó desset anys.  
El que me va marcar fort  i en negatiu va ésser el compliment desencarnat del 
Reglament. Record dos moments: la pregunta a un dels nostres superiors com 
interpretava alguns articles d’aquest Reglament i com els entenia jo. Eren dues 
maneres distintes de veure. Més que aclarir-me se va enfadar. 
De tal manera cridava l’atenció a altres seminaristes que en Benet Más de Sta 
Maria, un dia me confessà que havia interpel·lat als superiors respecte a la meva 
manera d’actuar, animada per ells, que no era correcte i me despersonalitzava. 
(Vull fer memòria d’en Benet. Sempre el tenc present com una fita d’aclariment. 
Va abandonar. Es va dedicar a l’escultura fins que va morir).   
Quasi tot aquest temps de seminari me feu legalista.  
 
Vida de capellà 
 
Abans de rebre el Diaconat D Bartomeu Martorell, m’agafà i m’aconsellà de tornar 
entrar a exercir de mestre. Jo mi oposava ja que ho havia abandonat per ser 
prevere. Me va convèncer  per uns arguments d’actualitat d’Església. 
Immediatament li digué que sí. Anàrem al Bisbe D Rafel Alvarez que donà el 
consentiment amb una resposta ràpida “necesitamos maestros católicos en las 
escuelas porque nos las van a quitar”. 
Donat d’alta, vaig obrir l’Escola del Rafal Nou i a poc temps ocupava una plaça de 
mestre a l’Escola Patronat de Corpus Christi i Vicari al mateix temps de la 
Parròquia que es començava. Juntament amb en Gabriel Moranta vàrem fundar 
aquella Comunitat. 
Temps meravellosos: el poble era molt senzill, immigrant. Nosaltres, Gabriel i jo, 
amb esperit molt jove muntàrem un Club d’ Infants.  Projectàvem cada diumenge 
pel·lícules, organitzàvem campaments a l’estiu, catequesi, pastorals d’apropament 
a les persones. Uns dies de la setmana, preparàvem unes trobades a cases de 
distints carrers,convidant a totes les persones de cada carrer. S’exposava una 
temàtica i llavors jo amb l’acordeó que me dugué d’ Alemanya en Jaume Sancho, 
cantàvem i festejàvem l’encontre.  Va ésser el temps més bo del meu ministeri. 
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Després, vaig celebrà durant tres anys a la Parròquia de St Sebastià i quatre al Beat 
Ramon Llull que era com una sucursal de St Sebastià. El Bisbe D Teodor m’envià 
a les Caputxines i durant desset anys era el seu Capellà. Aquí férem una sòlida 
comunitat amb uns matrimonis que acudien a celebrar l’Eucaristia cada diumenge. 
Aquest grup, quan vaig haver d’ abandonar les Caputxines, per Nomenament com 
a rector de Banyalbufar, es va dedicar a treballs socials dels més marginats i encara 
dura la seva entrega. 
En aquest Monestir varem començar a fer la pràctica del Zen. Contactàrem  amb 
més de 1.000 persones amb tal treball, de resultats molt positius .  
Després de cinc anys a Banyalbufar i pel càncer que vaig patir, celebrava a St José 
Obrero i a St Miquel.  
 
Moviment Zen 
 
La meva dedicació a la pràctica del 
Zen fou el resultat d’haver llegit i 
practicat el Pranayama (L’Art de la 
respiració per obtenir la serenitat). Un 
religiós peninsular acudia a Palma a 
impartir cursets de Zen i ell m’inicià i  
me recomanà que ajudàs a un bon 
grup dels seus seguidors. Així vaig 
començà i ho he continuat. Ens 
reuníem per a la pràctica a una sala de 
les Caputxines, fins que, quan vaig 
deixar de ser el seu Capellà, vaig obrir 
un Centre que encara funciona, on 
cada setmana acudeixen un bon grup 
de practicants. 
 
Si entres a Internet i t’interesses pel 
Zen veuràs la multitud de Centres 
oberts a molts de països, multitud de 
practicants i observaràs que la 
Medicina i la Filosofia investiguen sobre aquest Camí tan beneficiós. Molts d’ells 
estan dirigits per religiosos i religioses catòliques. Hi ha  cert sector catòlic que hi 
posa reserves i cauteles ja que creu que no encaixa amb el cristianisme. 
Certa vegada va venir un especialista en espiritualitat i va parlar del Zen i altres 
camins amb ironia. Quan me preguntaren el què jo opinava, els vaig dir: 
 - Practica? 
 - No -  me respongueren. 
 - Des de l’experiència podríem dialogar. Així no és possible. 
I varem acabar la curta conversa. 
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El gran filosòf Suzuki i en Jung parlaven de la dificultat que Occident trobaria 
davant aquest Mètode, ja que nosaltres els occidentals hem treballat molt per tenir, 
pel pensament discursiu, “ tanquam tabula rasa” que havíem d’omplir i el Zen és 
descobrir el Ser, el que som, i silenciar el pensament. El que afirmaren aquests dos 
grans personatges, avui ja està bastant superat. El Zen està estès per tot. 
 
Tres factors resumeixen la pràctica. La respiració, la postura i l’actitud. 
-  L’energia vital entra amb l’aire per la respiració. Quan reconquerim la respiració 
natural, ja que moltes vegades l’hem perduda per les presses, per situacions de 
sorpresa, moments d’angoixa…etc  ens sentim vigoritzats i alleugerats de les 
tensions musculars i energies estàtiques. 
- La postura, canvia el centre de gravetat del practicant i fa emergir l’inconscient. 
La constància de la pràctica ofereix a la persona la possibilitat d’integrar tot el que 
estava amagat a la consciència. El resultat és l’harmonia personal i la desaparició 
de  malestars que tenen l’arrel a l’inconscient. 
-  L’actitud. Deixar fer a la vida interior el seu procés. La vida és com un riu que es 
va desenvolupant. Les cèl·lules van canviant, canviam la manera de pensar... 
Moltes vegades, pel pensament i el desig, podem quedar atrapats al  passat o 
anticipar el futur. Si arribam a viure profundament el present, ARA, succeeix la 
transformació de la persona, el  seu creixement. L’únic esforç que hi ha que fer és 
estar atent a aquest ARA on hi conflueix TOT. 
El Zen és pràctica, pràctica. És la cultura del no-concepte. 
Per acabar t’oferesc aquest fragment d’en Tomàs Merton, monjo trapense que va 
conèixer el Zen i va ésser uns dels referents importants per Occident. 
 
El zen no és teologia, i no pretén tractar de veritats teològiques de cap manera. No 
és tampoc metafísica abstracta. És per dir-ho una ontologia concreta i viscuda que 
s’explica no amb proposicions teòriques sinó amb actes que broten d’una certa 
qualitat de consciència i percepció. Solament mitjançant aquests actes i aquesta 
qualitat de consciència es pot jutjar el Zen.” ( Tomàs Merton. Prefacio. Místicos y 
Maestros ) 
 
Altre moviment. Els carrers. 
 
Una de les conclusions d’alguns integrants del grup de Caputxines, fou anar pels 
carrers i fer-nos topadissos amb marginats. Hi ha experiències ben doloroses. 
Persones sense cap futur i no totes són totalment responsables. 
Esper no donar un “rollo”, mes crec que és interessant fer patent algunes de les 
situacions que he conegut a fi de que siguem comprensius i actius si podem amb 
aquestes persones. 
Un infant que sa mare el fermava i el cremava amb un cigarret. Un altre que el 
fermaren al llit, l’abandonaren i no pogué menjar durant uns dies. Són dos homes 
malfets. Qui els veu avui i no sap de la seva infantesa malmenada els pot jutjar 
equivocadament. 
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Una altra que sa mare no la va besar mai i va quedà muda fins que amb una 
terapeuta va recobrar la parla; però quedà tartamuda perquè li havia passat el 
moment  psicològic d’aprendre a expressar-se. Un altre que el volien nina i 
l’obligaren a fer totes les feines d’una nina. Fregar, escurar, vestit de nina. 
Per no fer-me llarg no seguiré contant. 
Quan saps tals aconteixements que han duit a llum persones rares a la societat 
m’ha fet el gran bé de no jutjar fàcilment a ningú d’aquestes persones i a tractar-les 
amb màxim respecte. 
Quan el poble veia a Jesús pels carrers amb la creu, camí del Calvari, devien 
pensar bé o el consideraven un malefactor? 
M’agradaria que, qualque any, quan es fa la Processó de La Sang hi posassin una 
Confraria  amb alguns d’aquests marginats que lliurament volguessin prendre-hi 
part. Això seria fer els Passos Existencials. 
 
Malaltia- càncer 
 
Me varen diagnosticar un càncer limfàtic. M’aplicaren la quimio i ja fa vuit anys 
que la cosa ha remitit. Periòdicament he de revisar el meu estat i no m’ha molestat 
més. Crec que també va influir a la meva curació, la pràctica de la Meditació Zen. 
Silenciat el pensament discursiu que és com una dictadura que no para de jutgar, 
comparar, premiar, recordar, projectar programes, ideals…la meva ment ha arribat 
a una gran quietud que dóna com a resultat una manera de viure sense nerviosisme 
ni tensions interiors.  
         
Com veus l’Església? 
 
Els grups de poder sempre actuen de la mateixa manera i tenen l’art del domini del 
llenguatge per justificar les seves conductes quan aquestes s’allunyen de la seva 
missió original. El llenguatge és creació de la persona i la realitat és obra de Déu i 
aquesta és la que s’imposa, més prest o més tard. 
Bastants ens afirmen que  l’Església va malament. Jo fas la distinció entre els 
grups de poder d’església i els més evangèlics. 
El que afirma la saviesa popular “mismos perros con distintos collares” es repeteix 
a totes les èpoques. El poder, aquest afany de comandar i orientar, té la mateixa 
psicologia, etiquetada amb els collars de cada segle i època. 
Me fitxaré més en fets externs que tothom ho veu pels mitjans de comunicació. 
Una realitat que me sorprenia i, me qüestionava era el fragment de Jesús quan 
afirma “Jo he vingut perquè els qui hi veuen no hi vegin i els qui no hi veuen 
puguin veure.” 
S Pau per a mi me donava la resposta. Ell, estava segur que tenia la veritat de la 
Llei i l`havia de guardar. Perseguia els del “Camí” que era el dels primers cristians. 
Seguint la relació literal del Llibre dels Fets va quedar cec i llavors va veure. 
Els grups de poder de l’Església tenen tan clar el depòsit de la fe i el seu 
manteniment que condemnen, censuren tot el que i els qui poden qüestionar-los. 
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No volen reinterpretar-los perquè el seu actuar dista de l’Evangeli. En De Mello té 
una paràbola molt significativa que dóna llum a aquesta actitud:   
Un poble que viu a un territori on hi ha poca aigua. El poble viu dels fruits dels 
camps. Per salvar-lo es reuneixen els responsables del seu govern.. Arriben a la 
conclusió de que una fruita cada dia per persona salvarà la vida del poble. Els 
santons firmen el document com a Paraula de Déu. 
Al caps d’anys es descobreixen màquines perforadores. Obrin pous i amb més 
quantitat d’aigua, augmenten els fruiters. Collien abundància de tants de fruits que 
decidiren tornar-se a reunir per saber què fer. Es creien els guardadors de la veritat. 
Si consumien sols una fruita com fins ara, se’n perdien moltes. Decidiren menjar-
ne més. Els santons varen objectar que la paraula de Déu determinava una per cada 
habitant. Cegats per aquesta paraula no foren capaços de reinterpretar-la en els 
nous temps. 
Així sortiren els rebels, els qui n’agafaren més...  
Els santons no es cansaven de condemnar i perseguir els infractors.    
  
Tenim un altre fet que ens perjudica com a testimoni i ens condiciona als que 
vivim a la base.  Quan St Pau diu “ja no celebrau el sopar del Senyor”  (1 Cor 
11,20) i ho expressa per una qüestió de diferent quantitat de menjar. Què diria quan 
les cadenes televisives ens mostren les celebracions al Vaticà amb riques 
vestimentes i amb diplomàtics de diferents Estats que no creuen? Llavors, cen-
suren i priven a  aquelles comunitats que celebren amb marginats del carrer que 
van bruts i desmenjats i immigrants acollits als locals d’una parròquia.  
Com justifica el poder la imatge oferta al món en les Celebracions de Setmana 
Santa on el Papa s’acosta damunt una catifa riquíssima a un Jesús nuu, sense 
ornament sinó la carn maltractada? Me pregunt, els qui cerquen a Déu, davant 
aquests signes el cerquen i troben per aquí ? 
Avui hi ha persones afectades pels distints grups que hi ha dins l’Església. Si són 
integristes, dogmàtics, profètics, progressistes… És una sort tenir una Església 
oberta a tots els grups mentre no s’absolutitzin i mentre tengui una mateixa vara de 
mesurar. Però en el Nou Testament ja ens manifesten greus problemàtiques per tal 
realitat : « Jo som de Pau; jo d’Apol.lo; altres : Jo, de Cefes; altres Jo de Crist. » (1 
Cor 1,12). Sempre hi ha hagut “capelletes” o “capellotes”. 
No puc deixar de contar una experiència molt actual que m’impactà perquè la vaig 
viure amb una comunitat senzilla i honesta. 
Viven en un poblet a unes muntanyes difícils. Tenien prevere. Ara ja fa anys que 
no. No estan contents ja que no poden celebrar l’Eucaristia més  que poques 
vegades.  
 
La reflexió que em férem era aquesta: Ho diré en castellà.  
“Antes, uds. nos decían que no ir a misa era pecado. Ahora no podemos asistir y la 
razón que nos dan es que no hay vocaciones. 
Fuimos a los responsables de nuestra Diócesis y nada de nada. 
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Con nuestro cura teníamos cursos de Biblia y los seguimos haciendo a distancia 
cuando se marchó y sabemos que S. Pedro no sabía leer ni escribir. No obstante 
presidió la Fracción del Pan. 
Aquí en  nuestro pueblito hay unas personas honradísimas, que saben leer, escribir 
y  hablan muy  bien. Son un verdadero testimonio cristiano por su ayuda y 
generosidad. ¿Por qué no les dejan presidir la Eucaristía que no tenemos?¿Tienen 
miedo a que digan inexactitudes? Nosotros, alguna vez que fuimos a la capital y 
aprovechamos para ir a misa, había algún cura que más le valiera que callara y se 
retirara. En otro pueblito donde vive mi hermana les pasa otro tanto. También 
tienen unas personas extraordinarias, pero por mantener una Ley implantada por 
este poder, prefieren dejarnos sin Eucaristía antes que fiarse del Pueblo de Dios. 
Nos reunimos varias veces los que creemos en Jesús. Leemos Pasajes de la Biblia, 
oramos, nos damos mutuo testimonio. Y acabamos nuestro encuentro preguntando 
al Señor: - Jesús ¿quién peca hoy por no poder ir a misa?    
              
Crec que basten aquestes reflexions d'entre altres per expressar com veig la nostra 
Església. Trob lògic que persones abandonin i altres no hi entrin. 
De fet el Vaticà II ja ens comunicava quan parlava de l’ateisme “ en la gènesi de 
l’ateisme pot correspondre als creients una part no petita, en quant que, per descuit 
en l’educació per a la fe, per una exposició falsificada de la doctrina, o també pels 
defectes de la seva vida religiosa, moral i social, pot afirmar-se que han entelat el 
vertader rostre de Déu i de la religió, més que revelar-lo” ( Gaudium et Spes, 19) 
A que els grups de poder no es veuen incluits en aquets feels que contribueixen a 
que neixi l’ateisme de certes persones! 
  
Com et trobes? Filosofia actual teva 
 
El meu referent és JESÚS qui dóna sentit al meu viure. 
L’Eucaristia, la pregària, l’estudi, l’escolta a les persones del poble senzill, obert a 
diferents Tradicions, dirigir Exercicis de Contemplació Cristiana, escriure llibres 
de poemes o d’experiències, compondre música, és la manera que tenc avui de 
viure.  
L’ Evangeli me recorda que “la veritat vos farà lliures” i de segur que també la 
llibertat ens acosta a la veritat. 
Aquest estil meu de viure vull que me condueixi a ser “nosaltres”, no “jo” 
solament .  
Per acabar, agrair-te, Antoni, la teva atenció de convidar-me a omplir unes pàgines 
de la vostra revista. 
Com a rúbrica del que he expressat,  vull recordar una redacció d’en Tagore en el 
llibre El Jardiner que jo  sempre sol repetir. 
“En un bosc hi havia dos ocells. Un tancat en una gran gàbia i l’altre lliure. Un dia 
es troben i s’enamoren. Tenien el mateix llenguatge però l’experiència era distinta. 
Deien “Volar” però l’un volava engabiat sense adonar-se ja que la gàbia era gran i 
subtil. ”Amor”…”Vida”… “Ensenyem el cant del bosc” però el qui volava lliure 
no li podia mostrar.  
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Anar pels carrers i fer-me topadís amb marginats me fa tocar la crua realitat i això 
m’ajuda a ser menys teòric. 
Gràcies una altra vegada. 
  
 
  Les respostes d’en Pere descriuen amb total claredat la seva manera de ser i de fer. 
No cal afegir res més que donar-li les gràcies per la confiança que ens ha tengut obrint les portes 
a la nostra modesta però cordial revista. 
 

Antoni Bennassar 
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CCCC rrrr oooo nnnn iiii cccc óóóó     
 

Per Jaume Gual 
 

REUNIÓ DE CONDEIXEBLES A BINISSALEM 

(a can Miquel Bestard i n’Antònia Nigorra). Dia 18 de juny (dinar de companys) 

 
   Seguint les instruccions, aparegudes al darrer Modèlics i modelicons, a la una en 
punt ens trobàrem al polígon industrial de Binissalem. Coincidírem a l’arribada els 
provinents del migjorn (Orpí, Fons i Rosselló), els que veníem del Raiguer 
(Amengual, Parets i Gual) i en Bauçà que venia de ciutat. Arribà en Jaume Sancho 
que ja venia de can Miquel Bestard on ja hi havia en Toni Mateu i en Català. Després 
d’esperar una estona per veure si venia en Tauler, partírem, seguint en Sancho, per un 
camí estret i entremaliat, però asfaltat, i arribàrem a la casa d’en Miguel i n’Antònia.  
   En Miquel mos va rebre i va seguir engrescat en la preparació dels fideus de 
veremar.   
   Començàrem amb un aperitiu molt complet i aviat s’encetà la conversa sobre temes 
d’actualitat diocesana.  
   Qualcú va parlar de l’encontre del bisbe amb els capellans d’entre 65 i 75 anys (tots 
els condeixebles estan entre aquestes edats). Varen sortir alguns comentaris, un fou el 
que digué en Biel Ramis, el postulador de causes de sants, no sabem si de bromes o de 
veres, en referència al bisbe:  “Idò, en el bisbe el mos hem de menjar amb patates 
frites”. També es va parlar d’alguna de les intervencions d’en Llorenç Alcina. 
   En Joan Bauçà va comentar el curset d’un mes que ha fet a Roma. El considera molt 
interessant, ja que els conferenciants són persones preparades. Ressalta la figura de 
n’Aguirre professor de Deusto. En Joan, analitzant els (participants al curs)  que 
convivien en el Col·legi Espanyol, diu que hi 
havia dos grups ben marcats: el grup de 
participants en el seu curset, on tots, manco dos 
en clergyman, apareixien descamisats i l’altre de 
seminaristes i capellans joves del Col·legi, on 
tots, manco dos, vestien clergyman (tot era negre, 
però amb tendència a vermell). És a dir, on tots 
només pretenen escalar posicions dintre de 
l’estament eclesial. En Joan diu que va quedar 
impressionat en la visita a les excavacions que 
s’han fet sota la Basílica de Sant Pere. 
   En Miquel Bestard treu de la cuina el calderó 

amb els fideus a punt. Tots, un rere l’altre, anem 

passant i ens serveix els fideus. 
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   En Pere Orpí ens conta la presentació que va fer de la darrera novel·la d’en Jaume 
Santandreu. Pel que diu, sembla que no va tenir pels a la llengua a l’hora de parlar i de 
fer una crítica a l’obra i a l’autor.  
   Ara arriba en Tomeu Tauler que, per imperatiu superior, ha assistit a la reunió de 

tots els arxiprestes on hi era present el bisbe. 

   En Joan Parets ens comunica que, a partir del proper dia 27, serà rector de quatre 
parròquies: Campanet, Mascari, Selva i Caimari i li entima a en Tomeu Fons que no 
va fer res quan fou rector de Selva. En Tomeu es mosqueja i li diu que haurà de córrer 
fort per arribar-li a les soles de les sabates. 
Arriba la fruita: uns plats plens de maduixes, albercocs, cireres, que eren una delícia. 

   Arriba el moment on es comenten els temes que havien de ser estel·lars:  
   La renúncia del nostre company, Joan Darder, a la cancel·laria del Bisbat. Poca cosa 
es va comentar perquè en Joan no va poder assistir a la reunió. Sí que es va dir que ja 
en el mes de febrer en Joan havia enviat la carta de renúncia al bisbe i que havia 
passat molt de temps sense rebre ni resposta ni citació per poder analitzar i dialogar 
sobre la situació creada (el bisbe va fer el paper de l’estruç). 
Això es va lligar amb les notícies aparegudes a Diario de Mallorca i Última Hora 
sobre la reunió del bisbe amb els capellans joves. Va haver-hi moltes intervencions.        
En Toni Mateu va referir el que li havia contat un dels darrers capellans ordenats, en 
Francesc Vicens, que fou present a la reunió amb el bisbe. El bisbe va dir als 
capellans que manifestassin i expressassin el que volguessin sobre la diòcesi. Pareix 
que els capellans joves es queixaren de la manca de comunicació amb el bisbe. Ell ho 
va prendre malament i es va cabrejar i començà a expressar-se amb unes paraules que 
varen ferir els mallorquins en general: “Els mallorquins sou persones de doble cara”. 
Fet que va enverinar encara més la situació. 
És curiós que la persona que va comunicar al periodista el que passà a la reunió, pocs 
dies després, pareix que fou un dels signants de la carta apareguda a la premsa, on 
s’acceptava el tarannà i es manifestava obediència al bisbe. 
   I ja en temps del cafè arriba en Guillem Ramon, que ve de la clínica per una revisió 

de problemes que té a sa pròstata. Sorgeixen diferents comentaris, que breument vos 

relat: 

   Parlant dels problemes d’en Guillem Ramon, en Tomeu Moll diu que és molt bo per 
la pròstata, menjar garbelló que es mescla a les ensalades (en venen al supermercat 
amb el nom de “palmitos”). En Joan Parets, per no quedar darrera, diu que també es 
molt bo el vinagre de poma, que també es ven als supermercats. 
   Parlant de l’Església Espanyola, concretament dels bisbes, es comenta que els dos 
lobbys de la Conferència Episcopal, Rouco Varela i Garcia Gasco, n’han fet molts de 
bisbes, tots de la mateixa corda; en menjarem per molt de temps. 
   S’enceta un altre tema, l’actuació en els mundials de futbol de la Roja (abans es 
parlava dels rojos, comunistes i ara es parla de la Roja, esportistes). El tema es 
dirigeix cap a comentaris sobre els poders de la informació a Espanya, Mediapro, El 
País, etc. 
   En Tomeu Català, en resposta quan se li demanà la seva opinió, diu sobre el jutge 
Garzon, que ell estima molt en Garzón. Que ha comès errors, no hi ha dubte, però ha 
lluitat molt sempre per la justícia. Ha estat víctima dels poders polítics d’un caire i de 
l’altre. 
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   Un dels darrers comentaris que es feren fou que sembla que ha arribat el moment 
que ja no necessiten sacerdots mallorquins ni a Burundi ni a Perú, (Sobretot a 
Burundi) hi ha moltes tasques que es poden deixar en mans (de seglars) dels natius. 
Veurem que ens diu en Sebastià Salom, quan ens tornem reunir i ell hi sigui present. 
   Abans que en Tomeu Català, que té feines precises, se’n vagi, acordam que en el 
mes (de juliol) d’agost, concretament dimarts dia 17, tendrem una reunió a la 
parròquia de San Alonso Rodríguez, a les 21 h. Hi serà present, si Déu ho vol, en 
Sebastià Salom i en Joan Sunyer. També s’acorda tenir la reunió de fi d’any, el dia 28 
de desembre a les 20,30 h. a la rectoria de Felanitx. 
   Poc a poc deixam la casa d’en Miquel i n’Antònia agraint de veres la seva acollida i 
la seva vianda. El retorn ja fou més fàcil, malgrat l’envitricollat camí de pedaç. 
 
Jaume Gual i Móra 

 
 

 
 
 
 
 

 
S. Salom 

 
 

 
Crònica de la reunió extraordinària de condeixebles de dia 17 d'agost de 2010 

                                                                                       
 Com s'havia acordat a la reunió del mes de juny, degut a l'absència 
obligada d'en Suñer i en Salom, ens trobàrem a la parròquia de Sant Alonso 
dia 17 d'agost a partir de les 21h. 
 
 Hi va haver poca concurrència. Alguns s'excusaren, com n'Orpí i en 
Rosselló perquè tenien un funeral cada un a la mateixa hora i viuen lluny 
de Ciutat; en Fons anava de metges després de la recent operació d'hèrnia; 
en Darder era de viatge; altres tenien obligacions o compromisos familiars, 
i algun d'ells com en Català, en Gual i en Moll havien avisat prèviament; de 
la resta no en sabíem noves, però suposàrem que l'estiu els tenia ocupats o 
que no es recordaren de la convocatòria. 
 
 Els presents, per ordre de compareixença en el plató foren: en Bauzà 
que era l'amfitrió, en Suñer, en Sancho, n'Umbert, en Tauler, en Salom, i en 
Bennàssar. 
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El tema de conversa preferent fou Cuba, d'on en Suñer ens explicà la 
situació del país.  Ens va fer gràcia que els cubans "resuelvan por la 
izquierda" els seus problemes. (Per als qui no hi éreu convé explicar-vos 
que "resolver por la izquierda" és un eufemisme que vol dir "robar",  
principalment a l’Estat,  però sense connotacions morals). També férem 
alguns breus comentaris sobre la nostra diòcesi i les darreres mogudes d'en 
Joan Darder i del nou rector de Pollença. També parlàrem d'altres temes, 
com per exemple dels darrers llibres llegits i en Bauzà ens recomanà la 
lectura d'una biografia de Sant Ignasi. 
 
 Continuàrem parlant, mentre sopàvem de kebap i pizza. No cal dir 
que, degut a l’escassa assistència, van quedar moltíssimes provisions de les 
que en Joan Bauzà tenia preparades i que al final va repartir entre els 
assistents. 1 
 
Sebastià Salom  
 

 
 

                                                 
1  NOTA DE  J. SANCHO:    Crec que ha arribat l’hora de plantejar-nos si no seria convenient 
ja a partir d’ara  programar les trobades als migdies en lloc de als vespres:  Els qui estam jubilats  
ja no tenim excuses de feina  i als clergues (aquests no se jubilaran mai)  sempre les solen sortir 
més inconvenients els vespres que els migdies.  Demés, a tots de cada vegada més  ens costarà 
conduir de nit, com és el meu propi cas. 
Anau-ho pensant  i a la propera reunió del desembre a Felanitx decidirem que en fèim. 
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iLlibresi  
 

 
 

"LLOBACARDA"   
de Jaume Santandreu. 

 
Una clerohistòria novel·lada 

 
 

Per Pere Orpi 
 

 
 

Composició de lloc 
 
 El diumenge 6 de juny, festivitat del Corpus, es desplaçà a s'Alqueria Blanca el bon 
amic Jaume Santandreu Sureda Collet, que participà tant a la concelebració eucarística del 
Cos i la Sang de Crist com a la presentació del seu darrer llibre "Llobacarda. Confessions 
d'un capellà terrol" (2010), editat per Lleonard Muntaner (col. Aliorna, 28). L'acte tengué 
lloc després de la missa en el local parroquial. Prèviament m'havia convidat a dir-ne algunes 
paraules, tasca que vaig compartir amb l'amic comú Jaume Mateu, president de l'Obra 
Cultural Balear i director de Can Gazà. 
 Responent a una suggerència feta a la darrera reunió de condeixebles, he repassat les 
quatre notes malgarbades de la meva intervenció i he mirat de refer-les i posar-les en net per 
als tolerants lectors de "Modèlics i modelicons". 
 
 Per començar, potser us preguntareu a què ve la presentació d'aquest llibre a 
s'Alqueria Blanca, quan l'autor no hi ha viscut mai ni ha tengut cap relació directa amb el 
poble com a tal. Hi veig algunes raons: 
 Per una part, tota una "tribu" de curiablanquers, encapçalats pels membres de la 
humanitària família Salom, cada any fan unes matances a Can Gazà, per omplir el rebost de 
la casa; després, a principis de juny, els tornen a fer una visita per a tastar la sobrassada. Idò 
bé: enguany varen decidir fer el tast a s'Alqueria Blanca, i de pas presentar el llibre d'en 
Jaume a benefici de la causa i convidar els assistents a menjar porquim. 
 Una segona raó és la meva amistat amb en Santandreu des dels anys que coincidírem 
al Col·legi de la Sapiència en qualitat d'externos. Allà compartírem moltes coses: la 
convivència, les inquietuds, la pregària, les converses, les discussions, els passeigs i jocs, les 
feines casolanes, les primícies literàries, les bromes, els acudits, els jocs de paraules... 
 
 En Jaume em va fer l'honor d'escriure "Unes paraules d'amic" com a pròleg al meu 
primer llibre de poemes "Encara que no em donin la paraula" (Ed. Moll, 1975), on recorda, 
entre altres coses molt ben dites: "Jovencells encara, estudiants encara, fèiem junts les 

nostres primeres il·lusionades incursions, talment lladres del coratge, a la casa de les muses. 

En aquell temps existien encara les muses..." 

 I després de trenta-cinc anys, fer la presentació d'un llibre seu a s'Alqueria Blanca ve a 
ser de qualque manera tornar-li el favor. 
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 L'autor 
 
 Des d'aquell temps de noviciat literari, jo sempre he vist en Jaume com un poeta 
sensible i cridaner, amb una gran facilitat d'imatges i d'expressions sovint barroques, 
espigolades pels sementers fertívols de la nostra terra. És un mestre indiscutible de la 
paraula, dotat d'una gran i perillosa habilitat per a "girar el calcetí" del raonament (no per a 
canviar-se la camisa, com fan molts de polítics oportunistes); o sigui: és capaç de fer veure 
blanc per negre al més pintat del món. Fent un malabarisme verbal, jo diria que porta dins ell 
un Sant-Andreu i un Dimoni-Andreu. 
 Per la seva trajectòria i producció, el podem catalogar entre els escriptors més 
prolífics i amb més cartell del supermercat literari de Mallorca. Potser per això necessita que 
de tant en tant es parli d'ell, com si cultivàs narcisos. Adopta sovint una actitud provocadora 
davant la societat que  l'enrevolta, i es mostra especialment crític enfront de l'Església. Com 
que no sempre distingeix entre la jerarquia eclesiàstica i els simples i terrassans capellanets 
de poble, a mi no em fa cap gràcia que em posin dins el mateix sac que alguns cappares com 
Rouco, Cañizares, etc. 
 

 Entre parèntesis, vull fer constar que 
darrerament m'ha semblat notar en en Jaume un cert 
canvi d'actitud dins aquest camp, com un reflexiu 
inici de "conversió". Ell mateix ho deixa entreveure 
amb ocasió de celebrar a Lluc les seves "noces d'or al 
costat del bisbe, els condeixebles i un centenar llarg 

de concelebrants". Entre aquestes i altres 
afirmacions, va publicar al Diari de Balears de dia 30 
de maig: "Em vaig sentir bé, a Lluc. La meva pell 

hipersensible no s'esgarrifà amb cap aire de rebuig. Vaig sentir necessitat de ser just amb 

l'Església de Mallorca. Reconec que cap altra institució no hauria aguantat  les meves 

envestides crítiques, sovint sarcàstiques, sense fer-me fora..." 

 
 El llibre 
 
 Però parlem del llibre. A l'hora de rellegir-lo i preparar-ne la presentació, vaig 
començar per fixar-me en l'eufònica paraula que li dóna títol: llobacarda. De tot d'una vaig 
pensar que era una síntesi de dos mots: lloba (per sotana) i carda (per Sant Llorenç des 
Cardassar, o potser pel verb 'cardar'). Com tenc per costum, vaig consultar el diccionari 
Alcover-Moll, que especifica: "Lloba o llobacarda: Planta tubiflora de l'espècie 'Cirsium 

lanceolatum', de fulles amb una ala espinosa, pinnatífides, de lòbuls desiguals i espinosos, i 

cabeçoles espinoses i solitàries; cast. cardo borriqueño". I segons la Flora de Mallorca del 
P. Bonafè, aquest card "és bienal, robust, alt, fins a un metre i mig... i es fa pel Pla i per la 

Serra". Això em confirmà l'agudesa d'en Jaume a l'hora d'encertar i fer filigranes amb les 
paraules, fins al punt que a la darrera pàgina del llibre en fa una síntesi metafòrica, definint el 
protagonista com un "card de llobada" (pàg. 245). 
 El llibre és una història novel·lada de mossèn Martí Rosselló Bauzà Garrover (Sant 
Llorenç des Cardassar 1903-1978), un capellà dretà i franquista, que fou consiliari de la 
Secció Femenina de Manacor dins la dècada dels anys 40 del segle passat. Sembla ser que 
tenia un notable èxit entre les dones, circumstància que despertà gelosies intrigants i 
injurioses entre el clergat manacorí, fins al punt que fou destituït del seu càrrec de vicari i 
confinat a ca seva, a Sant Llorenç. Durant alguns anys es dedicà a conrar les seves terres, 
llaurant i cavant llobades, sense llevar-se mai la polsosa sotana, després de celebrar missa a 
primera hora a la capella de les monges. 
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 L'estructura de l'obra presenta una sèrie de "confessions" o reflexions escrites, 
suposadament  autobiogràfiques, de mossèn Martí, dirigides al capellà Capirró mossèn 
Salvador Galmés i Sancho (Sant Llorenç des Cardassar 1876-1951), "el més il·lustre i 

universal dels llorencins" (p. 23), elegit com a confés i confident durant els darrers penosos 
anys de l'insigne narrador de "Flor de card". 
 Encara que es basi en fets i personatges reals, no es tracta d'una biografia pròpiament 
dita, ni d'un llibre de memòries, sinó d'una visió literària de l'autor sobre aquests fets i 
aquests personatges. Tampoc no és una novel·la en sentit propi, ni una novel·la històrica, sinó 
més bé una història novel·lada. Els personatges apareixen amb el seu nom, els seus llinatges 
i, si s'escau, amb el seu malnom, circumstància que dóna al conjunt un rigor històric aparent 
sota el qual s'intenta camuflar l'aspecte novel·lesc. 
 

 Ara bé: al meu veure, es tracta d'un gènere literari greument perillós, d'una tàctica 
almanco discutible. Des del moment que els personatges surten amb els seus noms propis, 
s'ha d'anar alerta a aplicar-los certes expressions i afirmacions marcadament fortes i sovint 
ofensives i/o denigrants. No només per respecte a la seva memòria (els morts no es poden 
defensar), sinó en atenció a familiars i amics que encara viuen. 
 Una vegada més, en Jaume Santandreu Sureda Collet no es mossega la llengua a 
l'hora d'escriure, i diu les coses sense anar a cercar revolts ni ditades de mel. Fent un esforç 
per assimilar el ressentiment i la ideologia de mossèn Martí, es deixa dur per un cert sadisme 
literari i una visceralitat retòrica. Molts de pics es fa difícil delimitar si el qui parla és el 
capellà Garrover o el capellà Collet, perquè aprofita per exposar certes situacions i punts de 
vista d'arrels autobiogràfiques, on s'hi pot veure reflectit el seu propi subconscient. 
 
 Els personatges clericals 
 
 Són molts els personatges que desfilen per les planes del llibre, catalogats com a bons 
o dolents d'acord amb el garbell maniqueu amb què balegen ansa per ansa l'autor i el 
protagonista. 
 

 El personatge principal, mossèn Martí Rosselló, és el qui maneja la lupa a través de la 
qual podem veure les intimitats dels altres i qualifica la seva tasca. Dels flaixos de la seva 
vida es poden distingir diferents èpoques i ambients: 

• Els seus anys de sapientí: "Els anys, sens dubte els més feliços de la meva vida, que 

vaig viure d'estudiant al Col·legi Major de la Sapiència..." (p. 28). En aquesta 
afirmació hi veig reflectida una convicció enyorívola d'en Jaume, que jo també 
compartesc. Record que durant la meva estada allà no s'hi feu mai present don Martí, 
ni tan sols per la festa de l'Esperança. La raó me la va donar ell mateix, l'única vegada 
que m'hi vaig topar, dins la sagristia de Capdepera: em digué molt emocionat que no 
venia perquè estava ressentit d'alguns antics col·legials que no li havien fet costat 
quan més ho necessitava. 

• El seu ministeri sacerdotal, sobretot quan fou vicari de Manacor, "la parròquia dels 
meus dolors" (p. 28), on va ser blanc d'enveges clericals i acusacions farisaiques fins 
al seu desterrament a Sant Llorenç. 

• El Moviment i la dictadura franquista, on s'emmarca bona part de la seva vida. Parla 
amb gran convicció del "providencial Alçament Nacional" (p. 151), de l'"ateu invasor 

     català", del "gloriós i benaurat Cabdill" (p.164)... Aquestes i altres expressions 
tòpiques ens mostren amb eloqüència l'esforç de l'autor, de tendència esquerranosa, 
per "girar el calcetí". 

 Un segon personatge prou rellevant és mossèn Salvador Galmés, a qui van dirigits els 
plecs de "confessions". Es manté parcialment dins la penombra, malalt i decadent, però així i 
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tot condiciona, en bé o en mal, el tractament d'alguns altres comparses de la desfilada clerical 
(posem per cas el seu valorat cosí mossèn Antoni Sancho o el seu rival en edicions lul·lianes 
mossèn Antoni M. Alcover). Dedica a mossèn Galmés alguns qualificatius heterogenis i 
remarcables: "caramull d'ossos i sofrences, tel·lúric claper inamovible" (p. 29), "home 

dolgut, gegant agonitzant, vell lleó" (p. 30), "august malalt" (p. 34), "jutge misericordiós" 

(p.135), "il·lustrat seguidor del món dels llibres" (p.158)... 
 

 Durant la seva estada al Col·legi de la Sapiència, per altra part, havia tengut de 
"confés i director espiritual" (p. 28) el pare Miquel Alcover, "germà del canonge de Santa 

Cirga" (p. 164). 
 

 Un altre religiós d'influència decisiva dins la seva vida, de cara a la seva rehabilitació, 
fou un tercer confés: el pare Gaspar Munar, dels Sagrats Cors, de qui parla com "advocat 
defensor, sant professor de moral" (p. 32) i "conseller episcopal" (p. 235). 
 

 Fou el pare Munar el qui intercedí per ell davant el nou bisbe Jesús Enciso, 
considerant-lo "víctima del secret de confessió i de la més terrible de les enveges" (p. 32). 
Del bisbe alliberador en caricaturitza la figura hieràtica que tots reordam: "minotaure basc" 

(p. 237), "oracle de marbre" (p.238), "cap quadrat del Nord, catedràtic que amb potestat i 

displicència dirimeix una brega entre alumnes" (p.239)... 
 

 D'altres capellans no en parla amb tanta benvolença, com és el cas de la figura grisa 
del rector de Sant Llorenç, el capellà Sobrassada, que simplement és presentat com un "ruc 
ensotanat" (p. 30). 
 

 Però el més controvertit és mossèn Antoni M. Alcover. Tot i les seves virtuts, es 
transparenta entre línies la famosa polèmica amb mossèn Galmés sobre l'edició de les obres 
de Ramon Llull, com també la dicotomia familiar entre els "Cirgues" rics i els pobres, que va 
esquitxar de qualque manera el parentiu de don Salvador, de don Martí i del mateix Jaume. 
De mossèn Alcover es fan descripcions sintètiques prou variades i burlesques: "bèstia negra" 
(p. 30), "pagès de potada, terròs de catedral" (p. 62), "mul de feina" (p. 165), "vicari 
generalíssim, traginera formiga enamorada dels nostres mots i tradicions" (p. 187)... 
 

 Ara bé: allà on carrega les tintes a la descosida és quan parla dels acusadors, "els 
envejosos i castrats capellans amb els quals compartia càrrec i apostolat a la capital de 

Llevant" (p.31). D'aquests i altres botxins que el degradaren a nivell diocesà, arriba a afirmar 
sense contemplacions:  

"Si ara mateix els pogués matar de pensament, els mataria. El tribunal de la meva 

justícia ha dictat quatre penes de mort inapel·lables. Els condemnats són: la fallera 

episcopal, monsenyor Hervàs i Benet; la seva secretària –la quica felanitxera-- 

l'il·lustríssim don Sebastià Gayà; el criminal requetè i coll-tort capellà Vives i la 

covarda maricona Barraquetes" (p. 199). 
 A més de les floretes esmentades, dedica a aquest quartet un rosari de títols honorífics 
de vertadera antologia: 
 

1. Bisbe Hervàs: "fallera valenciana" (p. 30), "estugosa i delicada dama" (p. 156), 
"lloca episcopal" (p. 234)... 

 

2. D. Sebastià Gayà: Coincidí temporalment amb don Martí a la Sapiència, on tengueren 
serioses divergències sentimentals. Anys més tard, quan el senyor Gayà fou nomenat 
Visitador del Col·legi, la "cabrona quica felanitxera" ordenà "la suprema venjança 

d'esborrar-me de la llista de col·legials habituals" (p. 156). Dins el mateix context el 
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qualifica de "saca de l'alçada d'un ca assegut farcida de vanitats i rancúnies" que "es 
va constituir, baix mà, en el meu implacable botxí". I la llista segueix: "menut avortó 

de geni, esquitx d'home..." (p.159). 
 

3. Amb el vicari D. Guillem Grimalt Vives, consiliari dels requetés, té don Martí una 
forta baralla que sembla inspirada en una estirada de moixell que segons referències 
tengué en Santandreu amb un altre prevere dins la mateixa sagristia de la parròquia 
dels Dolors. El capellà Vives és obsequiat amb tot un enfilall d'improperis que no 
tenen desperdici: "mosqueta morta, nyeu-nyeu, fariseu, coll-tort, verinós..." (p. 61); 
"fura beguina, canya de mig home, pèrfid detractor, envejós de merda, requetè del 

dimoni..." (p. 69); "escorpí, hipòcrita, maricó de la gran bagassa" (p. 136); "fura 
requetera" (p. 139)... 

 

4. El darrer condemnat, el rector D. Montserrat Binimelis Barraquetes, és tractat  
semblantment de "covarda maricona, escrupolós i maniàtic" (p. 136), etc. 

 
 Els rojos i els Collets 
 
 A més de la fauna de sagristia, apareixen en escena altres personatges. Alguns són 
igualment mal vists, almanco al principi, degut a les seves idees revolucionàries. Això no 
obstant, quan la situació de don Martí es normalitza comença a veure les coses amb uns 
altres ulls i a donar la passa, els darrers anys, des de la foscor de la dictadura cap a l'albor 
incipient d'una democràcia. L'autor hi treballa aquí una hàbil regirada de calcetí, deixant 
sortir a llum les seves simpaties i conviccions. 
 

 Entre aquests personatges hi destaca mossèn Jeroni Alomar Poquet, el "Capellà Roig" 
(1894-1937), "condemnat a mort, en bona hora, per traïdor al gloriós alçament nacional en 

ajudar a escapar els majors enemics de l'església com són els comunistes" (p. 40). Quan don 
Martí és rehabilitat, també ell rehabilita interiorment el capellà Poquet amb ocasió d'una 
visita a la capella dels Caputxins (vora l'antiga presó):  

"Comparant-me amb ell em vaig sentir afortunat. Des d'aquell dia el capellà Poquet 

ha  ocupat un lloc de preferència a la meva tendresa, pujant, a mida que passa el 

temps, la  meva reverència cap a ell i cap a la seva desafortunada peripècia fins 

al punt que, hores  d'ara, el consider un vertader màrtir de la caritat... Vaig plorar 

per aquell germà capellà  doblement afusellat: dia 7 de juny de 1937 a la tàpia del 

cementeri de Ciutat i al llarg de  tots aquests anys al silenci assassí d'una església 

que l'ha privat de qualsevol menció, fins i  tot d'un signe de pau i de reconciliació com 

és un funeral..." (p. 241). 
 

 Un altre cas notable és el del batle republicà de Manacor Antoni Amer Garanya i el 
seu entorn familiar. És presentat ofuscadament com a "femeller empedreït, cagat traïdor" (p. 
175), "agnòstic dirigent republicà" (p. 178), etc. Tant ell com el seu fill major, Jaume, 
"caparrut fatxenda" (p. 175) foren afusellats el mateix any 1936. L'any 42 morí a Ciutat el 
fill segon, Antoni, que "havia fet la guerra al bàndol nacional" (p. 176). Amb ocasió de 
l'enterrament, la viuda del batle Garanya, Magdalena Roig, "madura i cabal dona", digué 
unes paraules que foren tergiversades i duites a judici: "La cosa més trista d'aquest món és 

tenir un fill i un home assassinats sense saber on reposen" (p. 177).  
 El misser Josep Lluís Pinya  i don Martí Rosselló mogueren cel i terra per demostrar 
documentalment, amb èxit, "la bona conducta i el sentit cristià del batle esquerranós, el 
qual, com quedà patent en aquell judici, malgrat les seves diabòliques idees, mai de mai no 
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prohibí a la seva dona ni a les seves filles que anassin a l'església i que es comportassin com 

a fervents complidores de la moral catòlica" (p. 178). 
 

 Una relació especial i progressiva mantingué don Martí amb un carnisser manacorí de 
qui va rebre favors, l'amo en Miquel Bulla: "Tot i que males veus escampaven que l'amo en 

Miquel era roig, àdhuc comunista, jo el mirava com un home simpàtic, ocurrent, xerraire, 

però sobretot honrat" (p. 86). Amb aquell "roig detractor de la nostra santa creuada" (p. 
91) "es complí la paràbola del bon samarità, mentre desconfiava de demanar auxili als 

sacerdots i als servidors del temple" (p. 88). Amb ell arribà a mantenir "una autèntica i 
pregona amistat... Confés que m'ha guanyat el torcebraç. Ell m'ha fet entrar en les seves 

idees mentre que jo no he estat capaç de fer-li donar una passa cap a les meves..." (p. 244). 
 
 
 
  
 
 

Entre molts d'altres personatges i comparses que passen i fan mutis entre els bastidors 
o pel fòrum de l'escenari, apareixen alguns familiars d'en Jaume Santandreu Collet, que com 
és de suposar són aplaudits per mèrits propis i treuen bona nota: 
 

• La tia monja de la Caritat, sor Elisabet de la Milagrosa, que "fent honor al seu 
sobrenom de monja, era un autèntic miracle de caritat i d'alegria" (p. 220). 

 

• El pare d'en Jaume, l'amo en Mateu, que a l'estiu del 49 anà a fer feina amb una 
batedora a ca don Martí i li digué: "La gent pobra estam amb vós. Un dia Déu us farà 

justícia. Mai no heu de perdre el coratge" (p. 222). 
 

• El famós Mateu de Mendia, oncle seu, "bohemi personatge popular que, empès per la 

mandra, inventà una filosofia de vida basada en la transhumància i en el matar-se de 

feina per no fer-ne ni brot..." (p. 186). 
• Un fill de cosí d'aquest, l'amo Antoni Vicenç Santandreu i Font de Son Garbeta, 

"gran poeta popular, analfabet oracle terrassà". Mossèn Alcover el portà a 
Barcelona "perquè els incrèduls principatins recobrassin la fe en la vitalitat de la 
nostra llengua, capaç de convertir un venerable terròs en un excels poeta" (p. 187). 

 

• I sobretot fa acte de presència el mateix Jaume, que s'autodedica alguns elogis partint 
d'una trobada amb don Martí quan féu un recital de poemes a Sant Llorenç, pel juliol 
del 73, i suposadament rep un encàrrec que dóna peu al llibre: "Vull dipositar a les 
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vostres mans aquest centenar de folis. Només vós podeu entendre'ls. Una volta llegits, 

feis-ne l'ús que us sembli més adient..." (p. 223). 
 

 Un mascle entre femelles 
 
 Així com en el llibre queda tòpicament remarcada la ideologia dretana del 
protagonista, l'autor carrega també les tintes sobre la seva complexió sexual. Don Martí, per 
tant, a més de feixista era convençudament femeller:  
 "L'amor espiritual és un enganyapanxes. Almenys per aquest mascle empedreït i 

calent que som jo. La darrera paraula en l'amor la té el cos. Tanmateix, amor i sexe van 

sempre units.  Com la debilitat i la tendresa. Com la fe i les obres. Com la hipocresia i la 

institució. Com el poder i la corrupció. Com el celibat i la repressió" (p. 193). 
 Són paraules santandreuenques posades en boca de mossèn Martí. De totes maneres 
accentuen la condició sexual del capellà llorencí que tant va condicionar la seva vida i serví 
d'esca als seus adversaris. El coet de partida foren unes paraules dirigides a les joves afiliades 
a la Secció Femenina de la Falange sobre les finalitats del matrimoni: la procreació, la 
convivència... i el sexe. Acabava dient: "'Abans que tot, sou femelles. Vosaltres sou femelles i 

jo mascle'... Al cap de poques hores la notícia era que jo havia intentat violar les nines de la 

Falange..." (p. 58). 
 

 La "quefa" suprema de la Secció femenina era una neboda del canonge de Santa Cirga 
(filla del germà major degradat per haver-se casat amb una dona pobra), na Margalida 
Alcover, "fadrina, activista major de reraguarda" (p. 28), "valenta falangista que ha agafat 
la torxa de l'integrisme alcoverià" (p. 78). Quan feia prendre oli de ricí a les "bagasses 
republicanes", ella "explicava, malparlada com tota la seva nissaga", que "amb la diarrea, 

les someres roges caguen el comunisme" (p. 92). 
 

 Romanen dins una certa penombra, com àngels protectors, algunes figures femenines: 
la mare de don Martí, sempre al seu costat, i n'Elisabet, viuda d'un nebot de mossèn Galmés, 
que té cura del seu oncle amb exquisidesa. Per ella sent don Martí una espècie d'amor 
platònic d'adultesa, que al final s'arriba a esguerrar, quan intenta impulsivament posar-li mà: 
"Don Martí, s'aturi. No es faci més desgraciat encara" (p. 226). 
 

 Entorn d'ell revolotegen uns altres àngels, també femelles, de signe contrari, com és la 
fulana que provocà la calumniosa acusació de sol·licitació sacrílega, fet que li comenta 
mossèn Galmés: "T'han parat una trampa. Tots els seus acòlits en són testimonis. Tots 

t'espiaven. Tots veieren com la bagassa s'agenollava al reclinatori tot afuant la cara a les 

gelosies del teu confessionari..." (p. 34). 
 

 Sens dubte la fembra més femella, sexualment parlant, és una veïnada seva de fora 
vila, n'Orella d'Ordi, "una eixorca remolesta que porta de capoll tots els mascles del barri" 

(p. 87), que "segons les bones llengües patia més fam de mascle que una meuca en 

Divendres Sant" (p. 100). Un dia, horabaixa de tot, mentre el capellà camperol repassava les 
lloses vora els marges de la partió, ella li surt a l'encontre: "Un corb i una milana. Bona 

parella per cardar dins la fosca. Tot l'embolic serà negre" (p. 144). Així és com cometen 
"un acte, pur i dur, de bestioles afamegades" (p. 145). 
 Tant ella com l'eixorc del seu home anaven endarrer de tenir un fill, i una curandera 
els assegurà que "si aconseguien que un capellà els beneís quan tots dos es trobassin dins el 
llit matrimonial fent l'amor, ella quedaria embarassada, ja que amb l'aigua beneïda i la 

presència de la sotana, es desfaria el nus que el dimoni ha fet a la trompa de la concepció" 

(p. 202). Per intercessió de la seva mare, don Martí consent a dur a terme aquell acte ritual, 
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fent un esforç per no riure. I, mirau per on, "n'Orella d'Ordi va parir un infant robust i bell 

als vuit mesos de fer-li l'exorcisme" (p. 244). Una cosa que no queda explícitament clara és si 
l'exorcista obrà el miracle en virtut de l'aigua beneïda o d'una altra casta de salpasser. 
 

 Bé. Si voleu sebre més detalls sobre la persona i l'entorn de don Martí Rosselló, vos 
recoman que llegigueu el llibre. Potser vos serà difícil distingir fins on arriba la història i es 
dóna pas a la novel·la, però us puc assegurar, segons el meu parer, que es tracta d'una obra 
ben escrita i amb una gran dosi d'imaginació, com en Jaume Santandreu sap fer. Part damunt 
tot, el consider poeta, amb el que això suposa de barreja de realitat i fantasia. I sempre li han 
agradat les imatges fortes, el vocabulari exuberant i el llenguatge mordaç i sorneguer. Com a 
mostra, vull acabar amb uns versos amb què em va felicitar per Sant Pere del 1958, i que ara 
li retorn de bon grat: 
 

     "Que els bous de l'amistat 

     te llepin l'ànima, 

     i les vaques del goig 

     vedellin dins el teu cor 

     els braus de l'esperança". 

 

 Colofó gastronòmic 
 
 Tal com s'havia anunciat, els 
nombrosos assistents a la presentació de 
s'Alqueria foren convidats a beure un tassó de 
vi i tastar unes llesques de pa amb sobrassada 
de Can Gazà, pastada amb carn de porc 
curiablanquer de més de quaranta (40) arroves. 
La peça que encetaren va ser el bisbe de 
l'animal, que feia més comú que una pilota de 
bàsquet i pesava setze (16) quilos. Tothom se'n 
va llepar els dits, i en sobrà un bon talabant. Es 
va fer la repartidora, i a mi, fort i no et moguis, 
me'n donaren una rotlana com una roda de 
carro, de devers tres dits de gruixa. 
 Jo vaig trobar que allò era massa, que 
un home tot sol en tenia per més d'un any. En 
Santandreu, fent honor a la seva experiència 
de cuiner, m'aconsellà que en fes cinc o sis 
bocins i els guardàs dins el congelador, a fi 
d'anar-los traient tant com els hagués de 
menester. 
 
 Així ho vaig fer. 
 

 Però quan hi pens, amb perdó de la Conferència Episcopal, i valgui la metàfora, no 
deixa de provocar-me un cert escrúpol això de tenir dins ca meva un tros de bisbe congelat.  
 

Pere Orpí Ferrer 
S'Alqueria Blanca, juny de 2010 
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UUUnnn   lll lll iii bbbrrr eee   ddd’’’ uuunnn   pppooobbblll eee   qqquuueee   fff aaa   pppooobbblll eee   
 

Gent de ca nostra .   
Mancor de la Vall. 

Homes i dones que han fet poble.∗ 

 
 

Presentació d’un llibre de Jaume Gual 
 
 
El dissabte 19 de juny a l’església de Mancor,  plena de gom en gom,  se feu la presentació 
d’un llibre de Jaume Gual:  “GENT DE CA NOSTRA.  MANCOR DE LA VALL .  Homes 
i dones que han fet poble”. 
 
La primera cosa sorprenent en aquesta classe d’actes  - que solen ser de migrada 
concurrència - fou la participació massiva de tot el poble.  A mi em va sorprendre 
notablement quan a les 19’30 vaig entrar al temple i el vaig trobar ja ple de gent que 
gairebé ocupava tots els bancs de l’església.   Aquest fet  - i en aquest cas -  no resulta 
sols una curiosa anècdota irrellevant,  sinó que palesa ja una de les característiques de 
l’acte  i del llibre  que comentam:   se presentava un llibre de tot un poble  i de tota la gent 
del poble.   En Jaume n’és l’autor en el seu sentit literal,  però, per a mi,  l’autor real 
d’aquest llibre és el poble de Mancor;  encara més precisaria:  el poble “que fou”  Mancor. 
 
                                                 
∗  Edicions Documenta Balear.   Palma de Mallorca, juny 2010. 
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La presentació d’aquest llibre la feu el professor Felip Munar, avui per avui  probablement 
l’home més entès i erudit dins la tasca mai abastable de la nostra cultura popular,  La seva 
presentació fou una peça o una lliçó magistral dins aquesta matèria que tant domina  i dins 
ella hi va incloure  aquest llibre d’en Jaume, reconeixent-hi l’encert que va suposar la decisió 
de l’autor d’escollir per a les  seves entrevistes aquella gent del poble no destacable en cap 
altre tret que el de ser història viva i bategant d’un temps que anava fugint per a no tornar 
mai més,  del poble que fou Mancor,  però que ben bé hi podríem afegir  del poble que fou 
Mallorca. 
 

Crec que la millor descripció del llibre la podríem resumir amb les paraules que hi trobareu 
escrites a la seva contracoberta  i que ara m’abelleix de fer-vos avinents: 
 

“ Aquest llibre és el resultat d’un treball de camp realitzat durant 22 anys  i recull 
78 entrevistes publicades a la revista Montaura de Mancor de la Vall (Mallorca) d’ençà de 
l’any 1988.  Constitueix un mosaic que reuneix la història humana i social  dels mancorins 
del segle XX.. 

 

El propòsit de l’autor ha estat recordar fets passats i reflexionar sobre un seguit de 
problemes que varen condicionar la vida quotidiana dels homes i dones d’antany. 

 

Les respostes i els aclariments al qüestionari de l’autor  fan sentir el batec de la 
societat de sis dècades.  L’opció de l’autor per l’ús de la forma directa del diàleg  comunica 
als lectors el calor de les vivències i dels sentiments que no es poden transmetre quan la 
informació no prové de fonts vives. 

 

Hi trobareu relats de persones represaliades i condemnades en la Guerra Civil i 
postguerra; la descripció de la feina de carboners, calciners, sabaters, brodadores, miners, 
forners, fusters, terrissers i licorers;  la vida a les botigues,    les carnisseries i els bars;  la 
vida dels emigrants a França i a Veneçuela;  la vida   a les possessions, la dels pastors, la 
dels parellers i la de les religioses de clausura;  la collita de l’oliva,  fer oli  i totes les 
tasques cícliques del camp,  i oficis com el de comare,  metge  i  manescal. 

 

Cadascuna de les persones entrevistades ens trasllada a una Mallorca preturística 
que ja no tornarà,  però que cal conèixer i servar en la memòria de les generacions actuals  
com un tresor històric i documental. ” 
 

L’acte va concloure emotivament amb un gest de reconeixement i estima a la gent del seu 
poble  per part d’en Jaume:  Obsequià amb un exemplar del llibre a cada una de les 81 
persones entrevistades durant aquest 22 anys,  o als seus descendents, donat que 50 
d’aquestes persones entrevistades han anat quedant pel camí al llarg d’aquests 22 anys.   
Amb aquest llibre en Jaume ha aportat a la nostra memòria col�lectiva  pàgines vives del 
nostre passat irretornable.                           

J. Sancho 
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UUNN  LLLLIIBBRREE  SSOOBBRREE  EELL  BBIISSBBEE  CCAAMMPPIINNSS  
 

Per Damià Pons 
 

 El Seminari d’Estudis Històrics que va organitzar l’any passat la Societat 
Arqueològica Lul·liana dedicat a Pere Joan Campins (1859-1915), en ocasió del 150è 
aniversari de la seva naixença, va culminar, afortunadament, amb l’edició d’un volum que 
incloïa totes les ponències que hi varen ser llegides. D’aquesta manera, s’ha aconseguit que 
el contingut del Seminari pugui ampliar el seu àmbit de difusió i d’influència, i, a més a més, 
es garanteix que tot plegat pugui tenir una llarga perdurabilitat, en la mesura que les llibreries 
i les biblioteques durant molt d’anys podran fer possible la lectura del volum.  

Entre els col·laboradors, un total de set, hi trobam uns investigadors de llarga 
trajectòria i que han treballat a fons els temes que tracten. Tots ells, és clar, centrats en algun 
aspecte de la figura del Bisbe Campins. En primer lloc, en Pere Fullana, un historiador 
especialitzat en la història de l’església i la religiositat mallorquines dels segles XIX i XX, 
situa Campins en el context, d’una banda, de la Restauració Borbònica i, de l’altra, en relació 
al procés de modernització de la societat; també analitza les principals línies pastorals que va 
impulsar i explica algunes de les problemàtiques que afectaren el seu episcopat. En Joan 
March, biògraf d’Antoni M. Alcover i impulsor enèrgic aquests darrers anys dels estudis 
d’història de la ciència, parla de la relació del nostre Bisbe amb el coneixement científic, tant 
respecte a les matèries que hi havia en el pla d’estudis que va cursar com a les aportacions 
escrites -<<El treball en si és més de metafísica que de ciències>>, considera March- que va 
donar a conèixer. Josep Massot i Muntaner, el gran historiador de la Mallorca 
contemporània, tracta de la relació que va tenir el Bisbe Campins amb Antoni M. Alcover, al 
qual va nomenar Vicari general i, per tant, en bona mesura li va encarregar que fos l’executor 
principal del projecte diocesà que ell i els seus col·laboradors més pròxims pretenien dur a 
terme. L’escrit de Damià Pons situa la figura de Campins en el marc de l’intensíssim procés 
de modernització i de nacionalització cultural que va produir-se en la Mallorca d’entre els 
segles XIX i XX. L’arqueòloga de l’Ajuntament de Palma, na Magdalena Riera, subratlla 
l’afició que el Bisbe tenia per l’arqueologia i el suport que va donar a diverses excavacions 
fetes a diferents edificis religiosos de l’illa. En Guillem Rosselló Bordoy, especialista en la 
Mallorca prehistòrica, la islàmica i la medieval, documenta la gènesi del Museu Diocesà, 
mitjançant el qual Campins va voler garantir que el patrimoni històrico-artístic mallorquí 
seria degudament salvaguardat. En Gabriel Seguí Trobat, filòleg i membre de la comunitats 
dels Missioners del Sagrats Cors, a més de director de la Biblioteca Diocesana, documenta 
les múltiples i intenses relacions que Campins va tenir amb el Santuari de Lluc, al qual 
contribuí decisivament a restaurar i a convertir en el centre principal de l’espiritualitat 
mallorquina. 

Els estudis del volum són molt útils per conèixer les diferents facetes de l’obra de qui 
ha estat, sense dubte, un dels grans bisbes de l’església de Mallorca. Amb l’edició d’aquest 
llibre, hi ha l’oportunitat de conèixer més a fons la figura de Campins, però també tot el 
seguit de temes que, en les diferents col·laboracions, amb ell es relacionen. Cada vegada que 
apareix una obra d’aquestes característiques la possibilitat d’un millor autoconeixement és 
més al nostre abast. Una bona notícia. 
 
Damià Pons 
 
 
AADD.: Seminari d’Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins, Bisbe de Mallorca (1859-

1915) (2009). Palma. Societat Arqueològica Lul·liana. 112 p. 
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Domingo Mateu 

EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA      
   

aaa   

             JJaauummee  OOlliivveerr    
 
 

 
 

JAUME OLIVER JAUME,  MM EE SS TT RR EE   DD EE   MM EE SS TT RR EE SS  
  
 
 
Llucmajor, 1942. Pedagog. Des de 1955 i 
fins el 1963 estudiant i condeixeble al 
Seminari de Mallorca. El 1980 assolí el 
doctorat en Ciències de l’Educació per la 
Universitat de Barcelona. És catedràtic de 
la Facultat d’Educació de la UIB. S’ha 
especialitzat en història de l’educació a 
Mallorca durant el segle XX. 
 
 
L’expressió “mestre de mestres”, que es fa 
servir col·loquialment per referir-se als 
professors responsables de la formació i 
aprenentatge  dels aspirants a la professió 
de mestre, em sembla la més precisa i 
adient per definir el tarannà del bon amic 
Jaume Oliver, la dèria més apassionada i 
engrescadora del qual traspua de seguida 
quan la conversa es desplega a l’entorn 
d’allò que ha acaparat  tot l’interès i l’ànsia 
intel·lectual al llarg de la seva dilatada vida professional, la recerca, la gestió i la 
difusió del fet educatiu i de la curosa preparació dels futurs professionals que s’han 
de dedicar a conrear-lo. Mirau si no el que manifesta  quasi al primer instant 
d’iniciar la conversa: no hi ha res que m’agradi més que fer una classe o una 

tutoria amb alumnes o anar amb grup d’alumnes a visitar una escola.  
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Us diria que només de veure’l i escoltar-lo, la seva mateixa dicció, clara, ordenada, 
precisa, emesa lentament per una veu vigorosa i profunda, endevinaríem sense 
saber res d’ell que es tracta d’un home de lletres que es mou a plaer, com un peix, 
per les aigües fondes i  conegudes de la pedagogia i de la docència. Allò que sap, i 
sap molt, ho sap dir i transmetre d’una manera clara, planera i senzilla. Us assegur 
que no ens cansaríem d’escoltar-lo durant hores i hores parlant d’aquest pou sense 
fons que és l’educació d’ara i d’abans. 
 
La conversa que us transcric n’és només un tast que de ben segur us farà entrar en 
gana de saber-ne més. I probablement, com jo mateix, us afalagarà saber i ratificar 
que, un vell amic d’infància, a només dos anys de la seva jubilació, mantén intactes 
la il·lusió i l’afany, el ferm compromís, de  seguir fent feina per aconseguir els 
molts reptes pendents del sistema educatiu, entre d’altres, el d’assolir un pacte 
innegablement necessari i urgent entre l’educació pública i l’educació privada, 
religiosa o no. 
 
 
1. Em sembla que els lectors amics podran valorar amb més exactitud el teu 
parer i les teves reflexions sobre el nostre sistema educatiu si ens enumeres 
breument les tasques i els llocs on has exercit el càrrec docent durant el dilatat 
període de la teva carrera professional 
  
He estat professor no numerari de l’Institut Ramon Llull, amb destinació al col·legi 
lliure adoptat de Santanyí, del qual en vaig esser director; professor dels estudis 
universitaris de Pedagogia (quan eren una delegació de Barcelona) i de l’Escola 
Normal, de la qual en vaig esser vice-director i secretari, ara integrada dins la 
facultat d’Educació de la UIB. Som membre del departament de Pedagogia 

Aplicada i Psicologia Educativa; he estat director 
per la UIB de l’Escola Normal “Alberta Giménez”, 
ara convertida en centre d’estudis superiors adscrita 
a la UIB. He estat conseller del Consell Educatiu de 
les Illes Balears i membre de diverses comissions.  
Han passat molts d’anys des de l’any 1969, inici de 
la meva vida professional. En conjunt puc dir que 
he fet docència (no hi ha res que m’agradi més que 
fer una classe o una tutoria amb alumnes o anar 
amb un grup d’alumnes a visitar una escola), 
recerca, gestió i divulgació. He vist no sé quantes 
reformes educatives i plans diferents dels estudis de 

magisteri. He viscut moltes il·lusions, i també moltes decepcions, a nivell 
professional. Me falten, si no hi ha res de nou, dos anys per a la jubilació. La meva 
visió, naturalment optimista, ara, al final de la meva carrera, ha canviat bastant i 
s’ha de tenir en compte això quan s’escolta o llegeix alguna cosa meva. 
 

He vist no sé quantes 
reformes educatives i 
plans diferents dels 
estudis de magisteri.  
He viscut moltes 
il·lusions, i també 
moltes decepcions,  
a nivell professional. 
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2. Des de la teva privilegiada talaia professional, que s’estén aproximadament 
des de la promulgació de la Llei general d’educació  l’any 70 fins a les darreres 
lleis que han regulat el sistema educatiu,  LODE (1985),  LOGSE (1990) i la LOE 
(2006), ¿quines han estat, en síntesi, les característiques i tendències, incloent 
encerts i mancances, del nostre sistema educatiu durant aquests últims quaranta 
anys? 

 
 Aquesta pregunta únicament pot esser contestada molt resumidament. 
Efectivament, hem passat de l’època franquista a l’Estat de les autonomies i a 
l’obertura a Europa i a la globalització. Hem viscut un “turbulent” canvi social. 
Crec que el nostre sistema educatiu actual no té res a veure amb l’anterior a l’any 
1970. Ha sofert una gran modernització i millora tècnica, encara que insuficient. 
Ha faltat consens polític i social i ha sobrat manipulació de l’educació des de molts 
llocs. Hi ha hagut massa canvis legals. No s’ha connectat amb les necessitats de la 
societat. El retard que teníem no s’ha pogut 
eixugar com calia perquè això exigia molta 
inversió econòmica que no s’ha arribat a fer, i 
s’han afegit noves variables (transformació 
econòmica i social, amb greus crisis; immigració; 
globalització; canvis dels models familiars i 
inhibició d’aquesta institució en relació a 
l’educació; greu xoc i confusió en l’àmbit dels 
valors, manca de valoració social de l’educació i 
dels seus professionals, etc.) que no s’ha pogut 
atendre correctament des del propi sistema 
educatiu. I moltes coses més. És lamentable i em 
dol moltíssim la situació concreta de l’educació a 
les Illes Balears, encara que no s’ha de fer 
demagògia ni posar-ho tot dins un sac; s’han donat passes molt interessants i s’ha 
avançat en aspectes novedosos (educació d’alumnat amb alguna deficiència, gran 
millora de l’educació infantil de 0 a 6 anys, formació permanent del professorat, 
relacions internacionals i intercanvis, etc.). El sistema educatiu de Mallorca i de les 
Illes Balears té molts de problemes que li han arribat de la societat, del seu entorn. 
El sistema educatiu canviaria més aviat si canviava la societat, el pitjor que té 
l’educació nostra és la societat que l’envolta i el condiciona. 
 
 
3. Les successives reformes educatives iniciades l’any 70 amb a LGE i redefinides i 
reorientades, potser amb excessiva freqüència, que s’han portat a terme durant 
els darrers anys del període a què ens referim, ¿Han arribat a assolir els objectius 
marcats o s’han quedat a mig camí per manca de temps suficient per a 
l’adequada implantació, per manca de recursos o per altres causes? 
 

Efectivament, cap de les reformes que jo he viscut no ha assolit els seus objectius 
de forma satisfactòria, per manca d’inversió, per canvis polítics, per problemes 
d’increment demogràfic, etc… Una reforma educativa necessita vint o vint-i-cinc 

Ha faltat consens 
polític i social i ha 

sobrat manipulació de 
l’educació des de 

molts llocs. 
Hi ha hagut massa 

canvis legals. 
No s’ha connectat 

amb les necessitats de 
la societat. 
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anys per planificar-se, per dur-se a la pràctica en 
la seva totalitat i per avaluar-se. Això no s’ha fet 
en cap dels casos que hem viscut. A més, les 
principals reformes han estat acompanyades per 
fortes crisis econòmiques. Així el 
desenvolupament de la Llei General d’Educació 
de 1970 fou seguida per la crisi de 1973 (pujada 
del preu del petroli, etc.); la LOGSE de 1990  per 
la forta crisi dels ’90 ; la LOE de 2006, 
l’actualment vigent, no en parlem!!, és 
impossible que d’aquesta forma l’educació vagi 
envant. No es pot oblidar que una bona educació 
és cara i exigeix molta voluntat política i consens 

en el mateix sentit  durant un parell de dècades, i això no ho hem tengut mai. 
 
 
4. Parla’ns ara de la tasca pròpia de la teva professió, la formació dels mestres, 
en l’exercici de la qual hi has dedicat amb plenitud tota la teva vida professional 
i en la qual avui, als teus 68 anys, sembla que hi continues immers  amb l’afany 
il·lusionat de sempre i amb una envejable satisfacció i bona salut 
 

Estic d’acord que la formació dels mestres ha constituït la meva tasca principal i la 
meva major font de satisfacció. Pens que els mestres són la clau de volta dels 
sistemes educatius (encara que al mateix temps són febles si no hi ha una bona 
administració educativa que els recolzi, formació permanent, famílies implicades, 
recursos suficients i valoració social adequada). Ja he dit que he notat els meus 
anys - l’edat no perdona - i les conseqüències de frustracions professionals (per 
exemple, no hem aconseguit un pla d’estudis amb un any sencer de pràctiques, 
cosa que tenia el Pla professional de la Segona República i el Pla 1967). A més, 
patim tots moltes contradiccions. Únicament te n’esment una: com es poden 
formar mestres com cal amb classes de vuitanta o cent alumnes? Mai no haurien de 
passar d’una trentena. Ja t’he dit que la meva situació ideal seria estar sempre dins 
una escola d’educació infantil o primària amb un grup d’alumnes, mestres en 
formació, observant el que es fa, analitzant-ho, connectant teoria-pràctica i posant 
les bases per a una bona professionalització. 
 
 
5. En referència a les diferents generacions d’alumnat a qui has impartit la 
formació pedagògica com a aprenentatge previ d’un exercici competent i 
responsable de la funció de mestre, ¿quines característiques creus que diferencien 
el tarannà de les actuals generacions del de les primeres que tingueres al teu 
càrrec a l’inici de la teva carrera professional? 
 

No som dels qui diuen que abans tot era millor que ara. Sempre he vist grups 
d’alumnes de magisteri molt heterogenis. Sempre he trobat a faltar (en general) 
més convicció i decisió en l’opció presa: el que tradicionalment dèiem vocació. 

Una reforma educativa 
necessita vint o  
vint-i-cinc anys per 
planificar-se, per dur-se 
a la pràctica en la seva 
totalitat i per avaluar-se. 
Això no s’ha fet en cap 
dels casos que hem 
viscut. 
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Consider millor que els estudis de magisteri estiguin dins una facultat d’educació 
mentre es mantengui la seva especificitat. Trob a faltar més maduresa humana en 
l’alumnat (però abans també la trobava a faltar, encara que, a nivell col·lectiu, és 
veritat que ara s’han perdut molt les formes i la delicadesa en les relacions 
humanes) i més capacitat i maduresa acadèmica a nivell universitari. També veig 
alumnes cada curs que jo triaria per fer feina amb ells a una escola. Un bon mestre 
ha d’esser un professional ben preparat tècnicament amb un suport humà madur, 
ric i equilibrat. 
 
 
6. ¿Consideres encertada i positiva l’adequació acadèmica de la carrera de 
magisteri a les exigències de l’anomenat “Pla Bolonya”? 
 
Crec que ja l’he contestada. El pla d’estudis de magisteri dit de Bolonya, és a dir 
segons unes directrius generals d’harmonització europea, no ha satisfet les 
expectatives creades. No passarà a la història com un pla que marqui un  abans i un 
després. És veritat que dura quatre cursos en lloc de tres i pretén una metodologia 
més participativa i amb més protagonisme dels aprenentatges dels alumnes que de 
la tasca del professor. Això és positiu, però tenc els meus dubtes que hàgim 
encertat en allò que constitueix la millor formació per als mestres, a més d’haver 
incrementat un punt més la burocràcia acadèmica. De totes formes, jo que explic 
Organització Escolar tenc moltes possibilitats de fer coses interessants i pràctiques. 
Veus per què dic que el que m’agrada més és anar a veure escoles amb alumnes? 
 
 
 
7. Tenint en compte la importància, l’extraordinari desplegament i la gran 
influència social de l’ensenyament religiós a la Mallorca del segle XX, 
detingudament analitzat en les teves publicacions, ¿quin lloc ocupa ara 
l’ensenyament religiós en la secularitzada societat mallorquina i com és acceptat 
i valorat  respecte a l’ensenyament públic? 

 
L’educació religiosa a Mallorca ha tengut i 
té una importància extraordinària, per la 
tradició i pel percentatge (entre el 35 i el 
40% del conjunt del nostre sistema 
educatiu). Aquesta és una qüestió molt 
polièdrica i s’ha de parlar amb propietat, 
delicadesa i justícia, sense fer demagògia en 
un sentit o altre. És veritat que alguns 
fundadors o fundadores de congregacions 
religioses dedicades a l’educació que 
iniciaren la seva tasca durant el segle XIX 
potser no s’identificarien del tot amb el que 
ara fan els centres hereus de la seva 

L’educació religiosa a 
Mallorca ha tengut i té una 
importància extraordinària, 
per la tradició i pel 
percentatge (entre el 35 i 40%) 
Crec que el sector de 
l’educació religiosa 
enriqueix la nostra societat 
i mai jo no el suprimiria ni 
el consideraria negatiu 
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fundació. Potser els agradaria un major testimoni evangèlic i una clara preferència 
pels més febles socialment i culturalment. Però d’algunes coses n’estarien ben 
orgullosos i amb motiu. Però la societat ha canviat molt i també l’entorn polític, 
cultural i econòmic, fins i tot el religiós. I tot es mou dins un pluralisme a 
qualsevol nivell, on no hi cap la ingenuïtat ni la desinformació ni cap fanatisme. 
Crec que el sector de l’educació religiosa enriqueix la nostra societat i mai jo no el 
suprimiria ni el consideraria negatiu, però han de canviar moltes coses, i, sobretot 
s’hauria d’aconseguir un pacte entre educació pública i educació privada (religiosa 
o no) a favor de la societat i de la cultura. Però aquest desig s’haurà de treballar 
molt; jo m’apuntaria a fer-hi feina, i me donaria per ben satisfet si era una de les 
darreres coses que feia professionalment parlant. 
 
 
8. Per acabar, i si ho creus adient, en Jaume Oliver, el pedagog i l’expert en la 
formació de mestres, ¿quina valoració en fa avui d’aquell aprenentatge 
compartit i de la formació que rebérem junts en el Seminari de la Mallorca  dels 
anys 50 i 60 ? 
 

Ara si que me toques una de les qüestions més importants de la meva vida! Jo vaig 
estar en el Seminari Nou (Son Gibert, Es Vivero), com es deia llavors, des de l’any 
1955 fins l’any 1963, des dels meus tretze fins els vint anys. Jo ja havia fet tres 
anys de batxiller a Llucmajor i estant al Seminari vaig començar Magisteri. 
L’entorn en aquells anys era de nacionalcatolicisme i les metodologies eren, en 
conjunt, autoritàries i pròpies del moment. Però no tots els superiors o professors 
eren iguals, ni tots nosaltres vàrem viure allò de la mateixa manera. La formació 

formava un tot: religiós, humà i 
acadèmic. A mi me va aportar molt, 
sobretot una gran capacitat de feina i una 
forta disciplina personal que m’ha anat 
molt bé fins i tot per al meu matrimoni 
(del que ja en duc quaranta-un anys!), 
una certa habilitat per a les relacions 
humanes i una base considerable en 
relació a les cultures clàssiques. Tots 
hem hagut de canviar moltes coses, ens 
hem hagut de reciclar, però jo sempre he 
dit que el meu balanç és molt positiu i 
que no me va deixar cap trauma i estic 
molt content d’haver estat al Seminari. Jo 
tot el temps vaig actuar de bona fe, amb 

molta convicció i, crec, amb una gran religiositat. Me’n vaig anar (ara ja ho puc 
dir) perquè D. Guillem Payeras, director espiritual dels teòlegs en aquell moment, 
me va dir que no me veia de capellà (jo en aquell moment feia segon de teologia). 
Com és ben conegut, anys després he tengut responsabilitats com a seglar a 
l’Església mallorquina, fet que m’ha satisfet molt (amb algunes experiències no 

La formació formava un tot: 
religiós, humà i acadèmic.  
A mi me va aportar molt,  
sobretot una gran capacitat  
de feina i una forta disciplina 
personal que m’ha anat molt bé, 
una certa habilitat per a les 
relacions humanes i una base 
considerable en relació a les 
cultures clàssiques. 
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sempre rodones) i que he d’agrair al bisbe Teodor. Què hagués fet jo si m’hagués 
ordenat? Coneixent-me, crec que m’hauria arribat a secularitzar i potser ho hauria 
passat molt malament, però això és molt difícil d’esbrinar. Tots pensam que són 
moltes les coses que haurien de canviar a l’Església i a Mallorca. Ja és molt no 
quedar enfonsat al llarg de la vida per un motiu o altre i sobreviure’n. I encara és 
un miracle més gros mantenir la llàntia encesa i caminar sota la claror de la mirada 
del Déu que ens va acompanyar quan érem adolescents i joves. L’amistat que m’ha 
quedat amb els condeixebles del meu curs, i alguns amics més, és un dels actius 
més importants de la meva vida que no voldria perdre mai. 
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ACLARIMENTS IMPORTANTS DE LA REDACCIÓ 
 

1r. ACLARIMENT 
 

 Si no és en el cas que ens ho demanin expressament  ( i Déu vulgui que això no 
passi sovint),  la redacció de MODÈLICS i modelicons  no retoca ni corregeix  la redacció 
dels articles o altres escrits  ni en aspectes d’estil,  ni gramaticals  (morfològics, sintàctics 
o ortogràfics),  etc.  

Sí que ho solem fer “d’ofici” quan veiem que se tracta d’errades clarament 
involuntàries d’ortografia o mecanografia, etc.  Creiem que sempre s’han de respectar 
l’estil i les opcions gramaticals que cada autor vulgui emprar.   
 
2n. ACLARIMENT   
 

Aquesta revista només té sentit si és una revista DE TOTS, és a dir, si tots hi 
posam les mans i ENTRE TOTS la confeccionam.  No tendria cap sentit - i nosaltres 
deixaríem de tenir cap interès en fer-la -  si tots els companys no hi posassin les mans, si 
ens convertíssim en simples lectors i no també en escriptors i protagonistes de la mateixa.   

 
Així ho exposàrem fa dos anys a la reunió de condeixebles feta a can Toni Perelló 

a Portocristo.  Allà adquirírem per unanimitat el compromís de cada un dels condeixebles 
d’escriure un articlet almanco UN PIC CADA ANY.   

Aquest és l’únic preu que té aquesta revista per a cada un de nosaltres.   
Seria injust que, amb excuses de mal pagador, no complíssim TOTS aquesta 

obligació i ho deixàssim tot a càrrec dels altres.  Pagau aquest preu amb elegància  i no us 
faceu pregar !   
 

NO SIGUEU MALS PAGADORS ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

RECORDANÇA 
 
REUNIÓ DE CONDEIXEBLES 
 
Malgrat encara falti molt de temps, us recordam que sa propera reunió de condeixebles 
serà dia 28 de desembre a can Tomeu Fons,  a sa rectoria de Felanitx,  a les 20’30.  
Preneu-ne nota. 
 
Recordau també que els qui no pugueu venir-hi  heu d’encarregar algú que reculli el 
vostre Calendari 2011. 
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CCCaaavvviiilll···lllaaadddeeesss      
ddd’’’uuunnn   dddeeessseeennnfffeeeiiinnnaaattt   
  

CCoonnhhoorrttaattss,,  ccoomm  eenn  

BBeerrnnaatt  ddee  SSaa  GGaarrrriiggaa  ......  
  

oo    LLaa  vviirrttuutt  ddeell  ““mmeennooss  mmaall......””  
J. Sancho 

 

 

Els mallorquins,  no sé si a altres llocs passa el mateix,  tenim la virtut del “menos 
mal !”,  és a dir,  sempre sabem trobar un caire prenedor a les coses que ens 
passen:  “Ha fet una ventada que ens ha esbucat mitja casa !   Menos mal... que no 

teníem sa roba estesa !” - “L’han hagut de dur de quatres a Son Dureta!   Menos 

mal... que s’havia canviat ses espardenyes!”   - “Han trobat ton pare mort !!!   
Menos mal...  que l’han trobat !”...  Aquest “menos mal”  ens sol proporcionar 
aquell puntet de conhort o de treva a la que ens puguem aferrar sempre abans de 
glapir una mala depressió...  I és que els mallorquins, con en Bernat de Sa Garriga,  
solem ser gent bastant conhortada∗:  Aquí, qui no se conforma, és perquè no vol.  
D’aquesta manera ens solem estalviar moltes vegades haver de prendre decisions 
atropellades... que, a la llarga, ens poden estressar o malmenar-nos el fetge.  
 

“Aquí no hi ha un pam net !  La política és un merder...!   -  Manco mal... que 

d’aquí a dos o tres anys  hi haurà eleccions !”   I,   d’aquí a aleshores,  ja haurem 
tingut temps d’acostumar-nos-hi.  Com aquell metge mallorquí que deia als seus 
malalts:  “Haureu de tenir dos o tres anys de paciència...”  - Què és, que en dos o 
tres anys m’haurà fugit aquest mal ?   -  No, això no,   però ja vos hi haureu 
acostumat !    Manco mal... que un s’acostuma a tot ! 
 

Quan hi ha hagut una mort sobtada  o una desgràcia grossa dins la família, un 
mallorquí pot arribar a dir:  Això no té conhort !   però afegirà tot seguit: Menos 

mal... que no ha estat en temps de messes !   No té conhort,  però...  enmig de tot,  
manco mal... que ha estat una mort conhortada !   Deu ser per això que a Mallorca 
no hi havia vetllades més entretingudes que les que es feien a la casa del mort 
mentre es vetllava el difunt:  Menos mal... d’aquelles copetes de ressoli o 

aiguardent que ajudaven a parar el cop... 

                                                 
∗           “En Bernat de Sa Garriga                                      “En Bernat de Sa Garriga 

 és un homo conhortat,                                             és un homo conhortat, 

 té es pardal sempre arrufat                                     té es pardal sempre arrufat, 

 i ell diu  només  me fa figa !”                                  i ell diu  ben conformat: 

(Glosa mallorquina)                                                només és  que me fa figa !”   (Variant de l’anterior) 
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La filosofia del “Menos mal” se correspon amb la convicció tan nostrada que 
“sempre hi ha per afegir !”  Així que no et queixis,  que això teu ja és vici...   La 
vida és dura ?   - Idò que duri !   que  qui dia passa any empeny !    
Això és ben mediterrani.  I no hi ha ningú que ens guanyi a mediterranis, perquè 
els demès hi poden estar a la vora,   però nosaltres hi estam a dins ! 
 

Els mallorquins devem ser la gent del món  menys dotada per a la tragèdia. 
Si ens hem d’atendre a aquesta mena de llenguatge que ens és tan propi,  me 
sembla que l’expressió més adient per a definir la nostra filosofia de la vida podria 
ser aquesta:  “una vall de llàgrimes...  amb atenuants”,   tota mesella de “mals 
menors”:  Manco mal per aquí,  manco mal per allà... que jo ja no us sabria dir si 
tots plegats som un estol de  pessimistes  “amb l’optimisme incorporat de sèrie”  o 
una banda d’optimistes  amb l’engruna suficient de realisme  per a no semblar uns 
grillats...   
 

Però no voldria acabar aquestes cavil·lades convertint-les en unes vagues  
reflexions filosòfiques sobre la vida i el llenguatge.  Així que,  per acabar ara amb 
un tranc més anecdòtic i desimbolt,  dedicaré  - confidencialment, entre nosaltres  i 
sense que surti d’aquí -   el meu darrer  “menos mal”  a un home que  - dretament 
ho he de dir -  a mi no em va entrar mai per l’ull dret;  per tant,  preneu amb 
precaucions el que diré perquè probablement no sigui massa objectiu:  se tracta de 
D. Pere Sureda (a.c.s.),  el que fou en el nostre temps rector del seminari.   Com 
veureu,  un home audaç i optimista. 
 

Entre les moltes virtuts que ell indubtablement tenia,  jo  n’hi solc atribuir una altra  
pel meu propi compte:  la de   intel·lectualment valent !    Perquè se val tenir 
coratge i valentia - i sobrada fantasia -  per a posar-se a escriure tot un llibre,  de 
més de dues-centes i cinquanta pàgines,  sobre un home del qual,  reunint totes les 
fonts assequibles d’informació  - dubtosament històriques o fiables -  que qualsevol 
persona humana  en tota la vida sigui capaç de replegar, no podran passar mai... de 
la dotzena i mitja de paraules!    
MANCO MAL... manco mal !   que la víctima era el beneït Sant Josep,  que  - 
llego envant,  llego enrera -  deu ser calcat al de la seva inventiva:  “Un hombre 
para Dios”,  humil,  pacient, callat,  bon home ferm  i sofert com ningú...   i tot 
això;    perquè, si no,  si arriba a tractar-se de Sant Pere,  que té les formigues més 
al cap del tió,  ja li hauria sortit amb l’espaseta  per a demanar explicacions !    
Manco mal...  que sabia amb qui se posava !    
 

Un poc misteriós, D. Pere Sureda:  Elitista, barroc, retòric, solemnial... però, 
paradoxalment, devotíssim de Sant Josep,  un home que,  segons me contà  com si 
haguessin sopat plegats el vespre abans,  era callat ferm  i de molt poques 
retòriques...  Ara bé,  devotíssim i tot,  menos mal... que el cel deu ser molt gran  i a 
lo millor encara no s’han trobat,  perquè,  si no,  l’escomesa hagués estat de veure i 
n’hauríem sentit parlar !  Hi haguera hagut més que paraules !   Perquè... no són 
passades de fer !                                                                                          J. Sancho• 
                                                 
•  A  D. Pere jo li hauria de demanar perdó perquè, al marge de la moguda de Comillas que el va dur de capoll,  a 

mi sempre em va tenir una mica mal de manejar.  La seva bondat em perdonarà ara des del cel. 
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P e r  a c a b a r . . .  
RRRAAACCCÓÓÓ   DDDEEE   MMMNNN...   CCCAAAIIIMMMAAARRRIII   

   
RRReeecccooorrrdddsss   dddeeelll   mmmeeeuuu   SSSeeemmmiiinnnaaarrriii   

 

Per  Mn. Francesc Caimari Alomar 

 

 

55..  --    MMEESS  DDEE  FFEEBBRREERR  

Mes curtet,  però carregat de fred.  

Finestres tancades i baralles entre els 
“vitrícoles” i els “obertícoles” (els qui volien 
ses vidrieres tancades i els qui les volien 
obertes). Passàvem molts de dies sense 
“recreo”. 

Els dijous a la tarda no hi havia 
escola, però sempre plovia.  Per això les 
passàvem dins el corredor fosc, o tancats 
dins els “quartos” o tocant el piano... 

 

Els diumenges quan plovia, la Superioritat ja ho tenia resolt:  Cantar Vespres 
solemnes a la Capella,  amb foc i fum i sens deixar ni un “Quilisma” ni res per l’estil de 
quantes Antífones, himnes o jaculatòries se poguessin cantar. 

Així aprenguérem a alabar a Déu i aprendre el Cant Sacrosant Gregorià.  
No deixàvem res per verd. 

Començava el mes amb la Festa de la Purificació de la Verge o, com es diu 
vulgarment, de la Mare de Déu Candelera.  Per noltros era un petit descans.  Per començar, 
no hi havia “classe”.  Al dematí anàvem a la Seu i mos regalaven una bona candela que,  a 
força de donar-li voltes, en arribar al Seminari es convertien en tres.  Però tots la 
conservàvem, sencera o baldada, per encendre-la durant algun examen quan sabíem que el 
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Professor tenia la lluna en “cuarto creciente” i no hi valien ni Picards, ni martellets” (dibuixos 
que pintàvem en els Programes que mos suggerien alguna idea de la lliçó). 

Quants de miracles varen fer les candeles de la Mare de Déu Candelera ! 

A la Seu, lo més impressionant i festiu, era la volta que fèiem pel seu entorn interior,  mentre 
el Sotscabiscol Mn. Real i el seu company de fatigues Mn. Roig  envestien, bordó en mà, 
l’antífona pròpia del dia:  “Aadoorna thalamum tuum Siiiiioon”.  Allò era talment un bram 
d’ase catòlic que durava un quart d’hora,  tant com durava la processó. 

Un altre esdeveniment d’aquell mes, era la Quaresma. 

Cada vespre, anàvem al Refetor a escoltar els “predicadors”.  

Era una fira pels seminaristes petits, però un cop de puny a sa panxa pels grans.  
Tots dúiem una plagueta i un “lapitz” per posar nota al predicador de torn.  

N’hi havia que se lluïen, com el del Sr. Capó Villalonga, que sempre s’enduia un 10;  
altres acabaven amb bemoll, com la Simfonia inacabada del Beethoven; cal recordar com a 
més celebrats el del nostre condeixeble Nicolau Ollers q.e.p.d., que predicant de na Maria 
Magdalena, quan ja la tenia mig convertida, plorant..., es va aturar, va perdre es conill,  pobre 
Colau!   Està qui està,  i no li sortia res.   Amb això, sent la veu del President que presidia la 
Comunitat,  el Rector D. Bartomeu Torres,  que li diu:  “Sí, sí,  ya la tienes a tus pies,  dile 
algo...; vamos hombre...vamos !”. ¡Horror!  En Colau,  més compungit que la mateixa Maria 
Magdalena, va davallar de sa trona  i la va deixar que ploràs  fins l’any que va venir.  

Una altre dia, en va pujar un més fresc que una cama roja  i amb un llenguatge de lo 
més culte i fi, va voler fer una mena de plagi de Don Brú i, emprant frases rimbombants, va 
dir: “En el epicentro de la Plaza de San Pedro de Bernini,  se levanta un obelisco...”  i mentre 
alçava el dit imitant aquell grandiós supositori de 30 mtes. d’altura,  va quedar cop sec en 
blanc i amb el dit a l’aire com enrampat  i així va acabar el sermó...  Diuen que després del 
sermó, li varen haver de donar fregues pel dit.  

Tots els seminaristes, un darrera l’altre pujaven a la 
trona amb el cor estret i baixaven grocs, grocs.  

Enhorabona a tots.  Allò era com si torejàssim a la 
Fira d’abril de Sevilla dins la plaça de bous de “La 
Maestranza”.  

  

66..  --      MMEESS  DDEE  MMAARRÇÇ  

El mes de Març era el més indigest. No acabava 
mai.  Era pitjor que la travessia del desert del Sinaí pels 
Israelites.     ¡31 dies! 

Menjades cenobítiques i observant rigorós dejuni 
amb abstinència “cum tutta serietá e giusto rigore”, com 
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manaven aquells cartells estantissos que penjaven de la paret de les nostres aules.  

Seguien durant aquell mes els sermonets de cada vespre;  uns més florits i altres més 
mustiïs, malgrat que cada un feia tot quant podia.  

Els dissabtes, els venerables Diaques els feien dins sa Capella i a mitja llum.  

A meitat de mes, esdevenia lo més interessant de l’any:  ”El Día del Seminario”. 

Aquella era la festa més cultivada de nostra Santa Casa. 

Els més savis feien, a les ordres del “Presidium”, una mena de “bocetos” dels 
sermonets que cada seminarista completava després, segons les idees que sortien del seu 
capoll.  Hi havia sermons pels grans i pels petits. 

El dia abans de San Josep partien pels quatre vents de Mallorca, uns en camiona i 
altres en tren.  Mos presentàvem als Rectors del poble talment fóssim els coremers de l’any. 

Visitàvem també les monges i altres famílies catòliques, apostòliques i romanes.  Els 
al·lots del poble i les nines mos corrien al darrera como si fóssim el Bisbe.  Sopàvem aquell 
vespre amb el Sr. Rector del poble, quasi de res,  i desprès anàvem a dormir (dormíem o no 
dormíem).  

Repassàvem el sermonet al davant el mirall per veure si fèiem planta  i, si he de dir 
veritat,  en fèiem i molta.  

El dia següent, ben dematí nos aixecàvem ben prest i anàvem a la Parròquia  i fèiem 
“oficialment” la meditació  que aquell dia consistia en repetir “sotto voce” dues o tres 
vegades el sermonet.  

Quan sortia la Missa, nos començaven els calfreds i, després de l’Evangeli, 
arrancàvem el trot passant per davant tota la feligresia  amb el bonete en la mà i el sermonet 
a dins ell,  per por de les mosques,  i pujàvem lo que se diu ben engrogats.  

Tothom mos mirava com si fossem Arquebisbes.  Noltros començàvem pausadament 
amb  el Nom del Pare  i del Fill...  Estimadíssims...  avui celebram el “Dia del Seminario”... 
el cor de la Diòcesi... la nineta dels ulls del Sr. Bisbe...  noltros cada dia... i voltros avui...  
Amén.   Després passàvem el bacinet que aquell dia s’omplia de sobres amb papers de cent 
pessetes,  un bon caramull,  i així en totes les Misses.  

A l’Horabaixa tornàvem tots al “Cor de la Diòcesi’ i dins “els ulls” del Sr. Bisbe.  

A fi de mes,  solia començar la Setmana de la Passió,  cosa que en el Seminari no 
passava així com així.  

Durant tota la quaresma, la Schola Cantorum ja assajava els “motetes” de la Setmana 
Santa a cantar a la Seu:  Responsoris,  Himnes... i, al començar aquella setmana,  es feia la 
funció de la Vera Creu a la capella del Seminari.  

Allò era sacratíssim ! 
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Els fontaners de sempre, posaven altre vegada l’adomassada morada davant el retaule, 
la creu grossa i els ciris gruixuts.  

Desprès del rosari, començava es “Vexilla Regis”.  

La Schola Cantorum entonava el “Vexilla Regis” de n’Ett,  mentre de la sagristia 
sortien un estol de “catetos” que anaven davant del Pare Superior que portava la Vera Creu 
ben tapada amb un caputxí morat. S’apagaven els llums de les columnes i sols quedava 
il·luminat el Presbiteri.  Quan la Schola cantava: “Oh Crux ave spes unica”,  el Rvd. Pare 
aixecava la Vera Creu, després de llevar-li la camiseta morada, i mos beneïa “urbi et orbi”,  
mentre l’encenser feia una nuvolada de fum impressionant.  Els “catetos” no hi veien ni hi 
sentien. Quedaven com dins un llimbs. Quan es cantava la darrera estrofa: “Te fons Salutis 
Trinitas” tot era un barullo.  Els “catetos” prenien el trot, el Pare Superior encaputxava la 
sagrada Creu i tots,  de rigorós “a minoribus”,  retornaven a la sagristia.  

Així acabava aquell mes,  el més sant del curs.  

  

77..  --      MMEESS  DD’’AABBRRIILL  

Abril,  mes lluminós,  camps 
verds,  arbres que brosten,  i... els 
primers ametllons.  

No mancava tampoc alguna 
pluja inesperada, per allò de poder dir: 
“Per abril cada gota val per mil”.  

Noltros també trèiem el cap 
quan plovia, perquè algú no mos 
digués algun dia que mos faltava 
s’aigua d’abril. 

Es podria dir que era un mes 
alegre, final d’un llarg trimestre i quan 
ja ho dúiem pràcticament tot dins es 
covo. 

Els qui no arribaven a punt a aquell mes, podien ja començar a assajar el “Libera me 
Domine” de Don Toni Sancho. 

A aquest mes tots ja sabíem “els preterits i supins” (1010), calcular els “idus i 
calendes” llatines i gregues.  S’Eneida d’en Virgili era tan sabuda com el Parenostre. Amb 
una paraula, sols faltava femar caps i cues que per això encara restava un darrer trimestre. 

Acabava aquest mes amb unes funcions litúrgiques que podrien dir “extres”.  
Una molt entranyable era la del Divendres de Passió (Dia de la Verge dels Dolors) que era el 
dia en que sortia “de la parròquia” la plana major subterrània del Seminari: el cuiner gros, un 
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altre més prim, en Corpus, mestre Llorenç, es porter BicI i altres rates malsofrides que no les 
veiem mai sa pell, més que aquell dia beneït.  

Se confessaven ben dematí, duien es traje nou posat, anaven nets, sobretot es cuiner 
gros que al vespre abans, es rentava els peus,  lo que noltros endevinàvem, perquè el puré 
d’aquell dia era més espès (per qualque cosa havia de ser!).  

S’asseien davant de tot.  Celebrava la Missa el Rector en persona. 

La schola Cantorum entonava un dels càntics més hermosos que he sentit en la meva 
vida: “Stabat Mater Dolorosa”.  El final seu era apoteòsic quan la Capella repetia: “Ad 
palmam, ad palmam, ad palmam victoriae”.  

Combregaven com uns sants, i és que ho eren, fona ! 

Pobres homes de les cavernes del Seminari !  Vagi per ells el nostre record i una 
pregària.  

Dos dies després, venia la “Dominica in Palmis” o “Dia dels Rams”.  

Anàvem a la Seu (no sabíem anar a lloc més).  Aquest dia el Sr. Bisbe mos donava un 
bon ram, com una granera verda i ben plantós, amb llorer, que portàvem “manos arriba” per 
l’entorn de la Seu. 

Quan retornàvem de la processó, venia lo bo. Els de dins la Seu, seguint les normes 
litúrgiques d’aquell temps, no mos volien deixar entrar, fins que l’escolà major amb la Creu 
alçada pegava tres cops amb aquella rabassa gòtica i mentre el Sr. Bisbe deia unes paraules al 
Degà en llatí i amb veu baixa i que ens pareixia que li deia: “ A  r.p.t.s., si no obriu!”.  
Després de sentir aquella jaculatòria, les polles de dedins, obrien de pinte en ample i ben 
aviat aquelles portasses, i noltros ben contents cantàvem: “Gloria laus...”  

Seguien els tres primers dies de la Setmana Santa i cada capvespre tornàvem a la Seu 
a cantar matines (La Parasceve). 

El Cor quedava mig a les fosques , menys el llumeners de quinze ciris que restava 
ansés i a cada salm, un ciri menys.  Se cantaven els Responsoris i els Improperis dels millors 
calops de la Polifonia clàssica: Victória, Palestrina, Perosi...  

Al final, a un toc del Majoral, vull dir, del Degà, se feia un terratrèmol de lo més 
esgarrifós que podeu sentir.  

Dos-cents Seminaristes, més els Canonges i Beneficiats alçaven i baixaven com a 
locos ses “misericòrdies” del cadiram de la Seu i la resta que seia en els bancs amb s’Usualis 
donaven un tocs en els seients que feien igualment feredat.  Ai, si en Gaudi hagués tret el cap ! 

Hi havia un Beneficiat mig cego i mig sord (noltros li dèiem s’òliba) anomenat Sr. 
Oliver que allò el sulfurava del tot i amb “s’Hebdomada Sancta in musicis” mos donava pel 
cap  i mos deia: “grossers !”.  – Mul !  li dèiem noltros.  

Seguía el “Triduo Sacro”.   
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EL DIJOUS SANT.    

Venien els oliers de sempre,  vestits de blanc:  un gras,  un prim  i un alt.         Ave 
sanctum oleum ! bramava en Bisellach.  Ave sanctum oleum ! deia amb so nas embossat en 
Bennássar.   Ave sanctum oleum ! rebent com un p. cantava en Ginestra.  Després tots tres 
pegaven un bon brufol i ben pudent dins aquelles gerres d’oli. 

El Sr. Bisbe feia finalment un caramull de benediccions per damunt s’oli.  Per tot hi 
havia morques amb tantes gerres, bòtils i àmfores com es beneïen.  Amb mitja llimona i un 
tros de pa, tot quedava net.   Seguia el Pontifical.   Total,  tres hores.  

EL DIVENDRES SANT.  

A les tres de la tarda, “Les set paraules” y el davallament.  Quan el predicador ja ho 
trobava ben trempat, deia: “i després, en Josep d’Arimatea i en Nicodemus... “, llavores 
sortien tot rebent de dins la Sagristia les santes polles Bonnín i Lladó,  pujaven unes escales 
caic no caic i amb quatre llongs desenclavaven aquell pobre Bon Jesús, mentre el Predicador 
les anava dient: “jueus, israelites, “palestinos”, sarraïns,  mirau, mirau  què heu fet,  
condemnats !”.  

Més tard se feia la processó de l’Enterro. S’obria el sant Sepulcre que mitjançant una 
trampilla li posaven encens a dins,  i allò rebentava en fum, talment sa bomba atòmica.  

En aquell moment la Schola Cantorum cantava el Responsori millor de la Setmana 
Santa: “Sepulto Domino”,  mentre D. Paco Esteve, q.e.p.d., emocionat pels compassos 
d’aquell extraordinari Responso,  rompia en plors. 

Així acabava la Setmana Santa per noltros. 

 

El DISSABTE SANT  

Ben dematí,  com no hi havia Missa,  partíem cap a casa nostra a menjar panades i 
rubiols  i a jugar amb els amics d’infància del nostre poble.  

 

 


