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«  …de la infantesa qui s’enfila, 
de la vellura qui s’en và » 

(Joan Alcover) 
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Oh Far de l’Orient, 
Estel del nostre mar, 

qui reps sobre les costes 
nostre primer homenatge, 

tu guia nostres passes 
per ton terrer nadiu. 

 
(M. Costa i Llobera.  Visions de Palestina) 
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Amb motiu de la meva jubilació m’agradaria poder fer una reflexió conjunta 

amb vosaltres. Malgrat els sacerdots es jubilin als 75 anys - i com digué en Sebastià 

Salom aviat es passarà als vuitanta - tots els que seguírem el curs normal d’edat segons 

el nostre ingrés al seminari, ens trobam a l’edat forçosa de jubilació, els 65 anys. El 

passat dia 31 d’agost vaig passar a engrossar la nòmina de classes passives de l’estat.  
 

La jubilació i els canvis familiars sens dubte influeixen notablement en 

l’envelliment, junt amb els canvis endògens de l’individu. 
 

La jubilació suposa un canvi important en les persones que deixen el seu treball. 

Davant d’aquest fet hi ha dues actituds en certa manera contraposades: la dels que 

reben amb «joia» la jubilació i els que l’assumeixen amb sentiment. 

Octubre  2008                  Espècie de revista, butlletí o lo que sigui                     nº  18 



A primera vista, als que s’alegren amb la jubilació caldria augurar-los una vida 

de jubilat joiosa, i, als que deixen amb pesar el seu treball professional, se’ls podria 

predir un temps d’enyorances i desil�lusió. 
 

Vos puc ben assegurar que he rebut amb molta satisfacció la meva jubilació. Em 

sent totalment complit, he procurat sempre fer feina amb total dedicació, 

professionalitat i procurant ajudar a totes les persones que s’han creuat en el meu 

quefer diari. L’administració és una gran màquina molt mala de moure i que, amb 

molta facilitat si no estàs atent, t’absorbeix i t’origina tot un seguit de vicis i costums 

malsanes, que fan que l’administrat sigui malmès i se senti indefens davant els 

problemes que planteja. He intentat, amb les meves relacions amb els companys 

professors/es, fer-me com un d’ells, assessorant, col�laborant amb els equips directius 

dels centres, però també actuant amb rigor quan ha estat necessari, sempre escoltant i 

respectant les persones. 
 

Crec que el pitjor que li pot passar a un jubilat és no saber que fer amb l’immens temps 

lliure de què es disposa. És freqüent veure jubilats que dediquen —sense cap 

discriminació— hores a la televisió, sestegen o passegen amb altres jubilats, dediquen 

hores a llegir el diari no perdonant les esqueles mortuòries. Si aquesta situació es 

prolonga indefinidament resulta molt perjudicial; augmenta amb rapidesa la falta 

d’interès per les coses, la vida apareix buida i el cervell envelleix de forma accelerada. 

 

El millor que té la jubilació, segons la meva curta experiència, és el poder fer el 

que vulguis cada dia, no tens cap fermall que t’obligui. Amb freqüència han demanat a 

n’Antònia, la meva esposa, “com li va a en Jaume, no s’ha deprimit”. He de dir que no 

enyor gens la meva feina i no m’he deprimit, no tenc temps per fer el que vull. Som  

conscient que encara puc fer moltes coses útils en tasques que sempre em varen 

interessar i que, per no disposar de temps, no vaig poder dedicar-m’hi. Vull que la meva 

vida de jubilat tengui sentit i el meu envelliment es desenvolupi de forma normal. 
 

Déu ha volgut donar-me una família que m’estima i adora, la meva esposa, les 

filles, gendres i sobretot els meus tres néts que són la nostra alegria i satisfacció. 
 

Un dels fets que vull esmentar i que es produeix entorn de l’edat de jubilació 

són els canvis familiars. Els nostres pares ens han deixat —crec que només viuen els 

pares d’en Tomeu Tauler—; molt sovint també, altres persones del nostre entorn 



familiar ja no hi són —la pèrdua d’éssers estimats pot ser una de les causes de 

trastorns depressius—. En el cas dels casats, els nostres fills han deixat la llar. És un 

greu perill refugiar-se en la solitud i caure en la sensació de què ja hem acabat la nostra 

missió i que la vida ha perdut una bona part del seu sentit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar m’atrevesc a reproduir-vos uns consells que vaig llegir a un llibre que 

també vos recoman  (Tercera edat y calidad de vida, Aprender a envejecer, de Luís Maria Gonzalo 

Sanz. Editorial Ariel, Barcelona 2002): 
 

1.-  Tenir el dia ocupat. Per a això és necessari tenir fixes una sèrie d’ocupacions i el 

temps en què s’han de desenvolupar. 

 

2.-  Les ocupacions han de ser tant en el camp físic com en l'intel�lectual 

(lògicament, la història prèvia a la jubilació determinarà la proporció de temps dedicat 

a unes i d’altres). 
 

3.-  Sempre que es puguin escollir les ocupacions, s’han d’elegir aquelles que reportin 

un servei als altres (participació en alguna ONG, en voluntariats per a l’assistència a 

persones amb grans limitacions, etc.). Aquestes activitats produeixen en el que les 

practica la profunda satisfacció que segueix a qualsevol obra en favor del proïsme. 
 

4.-  S’ha de reduir en la mesura possible el temps del lleure «poltrón» (televisió, llit, 

converses insulses). 



El passat dia 31 d’agost, el dia que complia els seixanta-cinc anys, tenguérem 

un dinar familiar i una de les meves filles, la major que té el cor més fort, em llegí el 

següent text: 
 

 

“Amb molta alegria i certa nostàlgia arriba el dia tan desitjat per tu. S’acaba una etapa, on 

has assolit tots aquells objectius que t’havies marcat, estàs satisfet de la feina feta, i els teus 

companys guardaran un molt bon record, i t’enyoraran. Has fet molt bé la teva feina sempre amb 

molta d’il�lusió i optimisme. Dedicant-hi to el temps que fes falta i sense cansar-te mai. 
 

Avui fas els 65 anys i arriba el dia de la teva jubilació. Volem començar amb tu aquesta nova 

etapa plena d’il�lusió i salut, on podràs dedicar tot el temps a la mare, a nosaltres, als teus néts, 

família, amics i aficions. 
 

Per això volem que comenci amb un viatge amb la mare, que tu triaràs, i que serà el regal que 

et feim la mare i nosaltres. 

Estam contents de poder compartir aquesta alegria amb tu, i orgullosos de tenir-te com a 

espòs, pare, padrí i sogre. 

Molt d’anys.   T’estimam molt. 
 

Antònia, Maria Antònia, Joana, Guillem, Margalida, Gemma, Miquel i Rafel”. 
 

Jaume Gual. 
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Amb una setmana de retard perquè jo hi pogués esser,  ja que vaig 
arribar de Burundi fa uns dies, ens reunírem a c’an Toni Perelló, a 
Portocristo. 

 
 Per començar i,  malgrat les indicacions i el mapa del darrer número 
de la revista, ens va costar trobar-ho.  I vàrem haver de cridar en Toni per 
telèfon,  perquè ens orientàs  i ens sortís a camí. 
 
 Ens va rebre en el seu xalet on hi havia els seus fills,  el gendre i la 
néta. Tots estaven pendents de preparar-nos el sopar,  però sobretot en 

          CCCrrrooonnniiicccóóó   
                                          S. Salom 



Toni, que quasi no es va poder seure a la taula, ocupat com estava en 
servir-nos i cuidar-se de la torrada. 
 

 Els assistents fórem, seguint l’ordre de llista: Amengual, Bauzà, 
Bennàssar, Bestard, Fons, Gual, Mateu, Moll, Orpí, Parets, Perelló, Salom, 
Sancho, Tauler i Umbert .  En J. Sunyer havia avisat que no hi podria esser. 
 

 Un dels temes més recurrents de la conversa fou el dels 
nomenaments de capellans.  Els únics afectats, entre nosaltres, són en 
Tomeu Fons  que se’n va d’Inca a Felanitx,  i en Tomeu Tauler,  que a més 
de Sant Josep Obrer  s’haurà de cuidar de Corpus.  Parlàrem també de les 
jubilacions,  ja que alguns estan a punt de començar-la,  com ara en Jaume 
Gual i en Tomeu Moll. També parlàrem d’en Joan Sunyer que anirà 
pròximament a fer uns mesos de servei a Cuba. 
 

 En Tomeu Moll va dur exemplars del seu voluminós llibre sobre les 
Visites pastorals de Montuïri  i ens en va donar un de dedicat  als qui 
encara no el teníem. 
 

 També en Joan Bauzà  ens va donar un exemplar del CD editat seu 
(Una illa, una vila),  als qui encara no el teníem. 
 

 I la conversa continuà sobre diversos aspectes de l’actualitat tant 
política,  com social i eclesiàstica. 
 

 Al final,  em donaren a mi la paraula, per a explicar quatre coses de 
la meva experiència a Burundi,  i sobretot dedicàrem temps a parlar del 
futur de la revista “Modèlics i modelicons”, ja que en Jaume Sancho va 
demanar que qualcú el substituesqui com a director o coordinador, tot 
oferint-se ell mateix  a continuar fent la feina material de la composició 
dels materials i de la impressió.  Així,  després d’un estira-i-amolla, en 
Toni Bennàssar es comprometé a coordinar els escrits amb l’ajuda d’en 
Jaume Gual, i tots els altres ens comprometérem a escriure almanco un 
articlet cada any per a la revista.  Valgui també aquest compromís per als 
qui no hi eren presents  i ara llegiu aquesta crònica. 
 

 La pròxima trobada es va acordar que es farà,  si no hi ha canvis,      
dia 29 de desembre  a les 20’30,  a can Jaume Gual,  a Mancor,  (*)  
( PRENEU-NE NOTA,  perquè només se tornarà a avisar abans  als que teniu internet ). 
 

 A l’hora d’aportar una petita quantitat per ajudar a les despeses del 
sopar,  en Toni Perelló m’ho va donar tot a mi  perquè ens serversqui  per a 
qualque cosa  als mallorquins que estam a Burundi. 
 

Sebastià Salom 
 

 
(*)   L’adreça de c’an  Jaume Gual a  Mancor  és:  Carrer Son Tomeu, nº 2 
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SShheejjoorraahh......  
  

Era el curs 1961-1962, érem alumnes de  tercer de filosofia, estrenant 
professor d'hebreu, Mn. Llorenç Tous, acabat d'arribar de Terra Santa i 
carregat d'il·lusió. Entre les activitats de classe aprenguérem de memòria en 
hebreu el salm 116, el més curt de tots "Alabau el Senyor tots els pobles...", 
el text  Dt. 6,4-7 "Escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu..." la professió 
de fe dels jueus,   i la cançó de Càntic dels Càntics "Shejorah..."  

En Sebastià Salom en va treure la música.  

A una vetlada de les convivències, davant l'entrada del Seminari 
Menor, un grup, vestits de pastors israelites la cantàrem al voltant d'un 
fogueró i acompanyats amb el tambor p'en Miquel Bestard.    El Rector 
Don Pere Sureda en quedà al·lucinat. 

            Ja fa un grapat d'anys que vaig tenir la idea de cercar aquesta cançó. 
Mn. Tous creia que havia donat el disc a Ràdio Popular. Vaig parlar-ne 
amb en Nicolau Tous i no va trobar res. Aquest estiu m'he posat en contacte 
amb en Parets i amb en Salom però que tampoc no han tingut la partitura. 
Finalment he tornat demanar a Llorenç Tous si per casualitat havia sortit el 
disc i, sorpresa, l'ha trobat i a més còpia en CD. Aquí la teniu  i, al mateix 
temps, la transcripció feta per ell, amb la traducció i un breu comentari. 

            Estic segur que vos n'alegrareu. 

            Per altra part he cercat també la crònica humorística dels nostres 
temps de Seminari d'en Joan Rosselló "firella," "Botxinant per dins ca 
nostra" per fer-ne una edició, però ni ell, ni el Senyor Reus ni en Domingo 
Mateu saben qui la pot tenir. Si algú en té noves li agrairia que m'ho digués. 

Bartomeu Moll 

 



 

  CÀNTIC  DELS  CÀNTICS  1, ,5-6 

v. 5  Shejorah'aní wen'awah 

benot Yerushalaim 

ke'ahale Qedar 

kiriot Shelomoh. 

 v. 6  'al tir'uni she'ani shejarjoret 

sheshezafatni hashemesh. 

 Traducció el P. Luís Shökel 

 v. 5  Morena soy y agraciada, 

muchachas de Jerusalén, 

como lona de tiendas de beduinos, 

como cortina del palacio de Salomón. 

 v. 6   no os extrañéis de que esté tan morena, 

que me ha mirado fijamente el sol. 

            Les joves de Jerusalem consideren que la pell blanca fa la nina 
encara més guapa. La protagonista, que ha fet feina a fora vila, té la pell 
morena, colrada pel sol i s'excusa davant les companyeres. 

            Se compara a les tendes de Cadar (Qedar) que era una tribu de 
beduins; les seves tendes eren de lona aspra  i obscura. En canvi els 
cortinatges del palau del rei Salomó eren elegants i vistosos. 

              Benvolguts companys: Aprofit per enviar-vos un saludo ben 
cordial.   Cantant  "Shejorah"  recordam aquell temps en què fórem capaços 
de cantar en hebreu. 

Un abraç ben fort.                                                          
                                                           Llorenç 

Adjuntam una còpia del CD.    I donam les gràcies  tant  a B. Moll  com a en l.. Tous. 
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Jo crec que les persones a qui ens ha tocat viure en el segle XXI de cada 
vegada som menys naturals, i també crec que, per mantenir el que ens 
queda de naturalitat,  sovint hem d’anar contra corrent. 
 

Ningú deu tenir cap dubte que el valor primordial de la nostra societat és 
“tenir”, no “ser”.  Els que tenen poques coses,  se senten poca cosa.     
Per això és tan important aparentar,  fer creure que hom té. 
 

La poca importància del “ser” fa que aquella sensació interior,  que et diu 
clarament que estàs en el bon camí, sigui quasi inexistent. I a falta 
d’aquesta veu interna,  es fa necessària l’opinió dels altres.  Som el que 
els altres ens diuen que som.  El tribunal són els altres, no la pròpia 
consciència. ( Estic generalitzant,  però sé que no tothom ha caigut en 
aquest parany). 
 

Tot això suposa un procés subtil  que pot passar desapercebut a la pròpia 
persona. 
 

Aquesta és l’explicació que trob com a justificació d’aquest procés:::: 
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En una reflexió anterior vaig al�ludir a un pensament d’un sociòleg alemany 
( Bauman ), el qual defensa que vivim en una societat líquida, sense 
formes definides,  sense principis,  on tot és adaptable i modificable. 
 

Dins una societat líquida és impossible definir què és l’home,  qüestió  que, 
com sabem,  ha omplert moltes pàgines de llibres en tots els moments 
de la història.   Racionalistes,  empiristes,  idealistes,  cristians, etc.  
Tots  s’han atrevit a definir-lo. 
 

Avui, qui és el valent que s’atreveix a contestar la pregunta “què és 
l’home”  sense el temor de provocar una bona i sonora rialla ? 
 

Però el que sí sabem és que l’home és com l’aigua que,  si li tanques el 
camí,  n’obrirà un altre.  Per això,  quan l’home perd la seva naturalitat      
(conviccions, principis, sentiments, etc), cerca un substitut que el 
tranquil�litzi, que el salvi del nihilisme, de sentir-se perdut i sense direcció. 
 

I quins són els  substituts que ha trobat l’home d’avui ?  
El primer que vull citar és  ”la paraula”. 
 

Efectivament,  jo pens que moltes paraules han substituït els sentiments 
vertaders. .Algunes paraules són com a talismans que, en dir-les o en 
evitar-les, exerceixen una funció salvadora, però sense canviar gens el 
fons de les persones. 
 

L’altra dia em passà un cas que exemplifica el que dic sobre les paraules. 
 

A una sessió d’avaluació un professor va suspendre dues germanes amb 
una qualificació de 3.  A l’Institut tenim una normativa que ens possibilita 
discutir l’aprovat d’un 4,  però no d’un 3.  Per tant, aquestes dues 
germanes estaven ben suspeses,  i no hi havia possibilitat de discussió. 
 

Alguns professors protestaren, i deixaren entendre que el professor les 
havia posat un 3  per evitar una discussió que el podria dur a haver-les 
d’aprovar.   Aquesta protesta a mi em semblà un atac a la professionalitat 
del professor  ( valgui la redundància ), un acte de desconfiança , 
suposant-li una intenció una mica perversa. 
 



Després de la reunió,  una professora de les que havien protestat em 
demanà què en pensava jo  d’això.  Jo li vaig contestar que em pareixia una 
desconfiança cap al professor en qüestió. 
 

Ella,  amb veu ferma i taxativa,  contesta: ”No, jo mai no desconfio de 
ningú.   Però…  pensa que són dues germanes les suspeses”. 
 

Aquesta professora sentia la prohibició de dir la paraula “desconfiança”, 
però de fet desconfiava.  La desconfiança no és una paraula políticament 
correcta. 
 

Podia sentir desconfiança,  però no podia nomenar-la.  Evitar la paraula la 
salvava de sentir-se culpable. 
 

Veis que vull dir quan afirm  que les paraules són substituts de la 
realitat,  dels sentiments,  de les conviccions…? 
 

I aquesta substitució es relaciona amb el que he afirmat abans: que per a 
l’home d’avui el que compta és el judici dels altres,  donada la quasi 
inexistència de la pròpia consciència . Els altres no poden percebre les 
intencions ni els sentiments,  però sí, les paraules.  Per aquest motiu, 
l’únic que cal cuidar són les paraules. 
 

Per una altra banda, abans ens deien que ens havíem d’esforçar ( recordau 
el llibre “El joven de carácter”).  Però,  esforçar-se, per a què ?....  Que 
havíem d’anar contra corrent.   Però, cap a on ?...  Que havíem de lluitar. 
Contra què ? 
 

I quan tots els idealismes han caigut, la societat líquida ha 
sobredimensionat  un altre substitut:  el de posseir. 
 

Avui en dia es fa difícil fruir d’una cosa si no la posseeixes.  No n’hi ha prou 
en contemplar-la. 
Però,  per què he titulat aquest articlet  “ l’home artificial”? 
 

Perquè aquesta societat provoca un trencament entre les potencies 
naturals de l’home:  veure,  olorar,  tocar,  sentir,   i les consignes que ella 
ens dóna. 



Les ideologies  (o consignes de la societat líquida ) són tan poderoses 
que pot passar davant teu  un immigrant famolenc,  i només veure que va 
brut   i que és d’una altra raça. 
 

Recordau la llegenda de l’emperador nus.  Tothom el veia vestit, manco 
aquell nin,  que el veia tal com anava.  L’únic que no tenia adulterada la 
percepció. 
 

Quines són les conseqüències d’aquesta artificialitat ? La indefensió. 
L’home viu pendent de moltes coses creades  artificialment, i quan 
aquestes entren en crisi,  l’home es desfà. 
 

Aquest és el panorama actual:  un home fràgil,  que es jutja a si mateix 
pel que té  i que de cada vegada s’allunya més de la seva naturalesa, 
cuidant  les paraules com a única defensa. 
 

Un home que també és fòbic.  (Les fòbies són estratègies que utilitzen 
les persones per fugir d’allò que temen).  L’home d’avui fuig de tot el que 
li pugui produir dolor,  malestar,  inquietud… 
 

Com en fuig ?   No pensant-hi i creant valors que facin girar la mirada   
cap a una altra banda. 
 

L’home líquid és fòbic.  No es planteja les coses fonamentals,  les obvia. 
 

Jo crec que aquesta opinió també es pot aplicar al tema de la religió.   
Els ateus d’avui, ho són per motius filosòfics, o per una simple 
despreocupació  d’un tema que els inquietaria massa ? 
 

Som conscient que el problema és molt més complex, però crec que 
l’artificialitat de l’home líquid és un obstacle per a la vivència cristiana 
autèntica. 
 

I el preu d’aquesta artificialitat és una vida estreta i avorrida.  I aquí és on 
entren les compensacions i substituts que abans he citat. 
 

Es tracta del peix que es menja la cua. 
 

Toni Bennasar 



 
 

 
 

REFLEXIONSREFLEXIONSREFLEXIONSREFLEXIONS    
 

PER A UNA PASTORAL DE MISSIÓ 
    

 

per  Antoni Mateu Brunet 
 

 
  
 
 

En motiu dels darrers nomenaments a la nostra diòcesis  en els que, 
cada vegada més,  hi ha pobles que se queden sense capellà,  constatàvem   
un grupet, quatre, d’amics capellans,  que per aquest camí resulta evident 
que la vida pastoral del capellà estarà centrada en les celebracions: 
“assegurar la missa en cada poble”.  

 O sigui, que  la dimensió evangelitzadora del nostre ministeri  quedarà 
“estrangulada”... 
  
 Una de les causes,  segons la meva opinió,  que ens han düit a aquesta 
situació  és la inadequació de l’organització de l’Església,  deguda a la seva 
estructura piramidal i centralitzada,  que,  entre moltes altres coses,  cega     
la possibilitat d’adequar permanentment els recursos a les necessitats que 
se’ns presenten.   
 
Una organització col�legial,  present com coneixem  dins la tradició de 
l’església,  facilitaria la solució;  però això  no està en les nostres mans 
canviar-ho. 
  
 El que es presenta a continuació és simplement la contemplació d’un 
escenari de futur  que ens ajudi a veure aquesta realitat,  la que tenim,  amb 
uns altres ulls,  així com diu Jesús als deixebles en el relat de la samaritana: 
“alçau els ulls i mireu els camps;  ja són rossos,  a punt de segar”  (Jo.4,36). 
 
    I si parléssim d’evangelitzar ? 
  



 

 

 

 

 Aparentment pot parèixer contradictori  perquè, com dèiem abans, si 
s’incrementa el treball sacramental,  amb lo que comporta de desplaçaments  
i cansament,  “el temps per estar amb la gent”  patirà.   
Però, per ventura,  el que hem de fer  és una conversió de mentalitat.   
Això no ens traurà la feina,  però la viurem d’una altra manera,  perquè ho 
veurem d’un altre manera,  i això ens pot dur a preparar un altre futur,  
perquè  sabrem  el que és important cuidar. 
 En resum:   

EEEEs tractas tractas tractas tracta     d’anar  d’anar  d’anar  d’anar     reconduintreconduintreconduintreconduint     una pastoral de cristiandat una pastoral de cristiandat una pastoral de cristiandat una pastoral de cristiandat            
cap cap cap cap a a a a una una una una     pastoral de missió.pastoral de missió.pastoral de missió.pastoral de missió.    

    
 Tots constatem  que els medis pastorals que hem rebut  responien  a 
una pastoral de cristiandat, o sigui,  una pastoral de segles,  que partia del 
fet que casi tota la població estava batejada  i que,  per lo tant,  la nostra 
responsabilitat era la del  manteniment de la fe...   però, això ja no funciona. 
SSSSimplementimplementimplementimplement        perquèperquèperquèperquè        la base socialla base socialla base socialla base social     no é no é no é no és la mateixas la mateixas la mateixas la mateixa....    
    

        Pensem en algunes mediacions d’aquesta pastoral:  les primeres 
comunions  o  la catequesis de postcomunió,  sols per posar un exemple;      
els nins ja no continuen  i després ja no hi ve ningú.   I així podríem seguir... 
Això s’ha acabat. 
 

 El que ha passat és que ens trobem ja en una societat secularitzada,   
en que la jerarquia dels seus sistemes de valors  ha canviat  i que, per lo tant, 
la fe  és un valor per a uns pocs,  però no per a tothom.  
  

 Aquí, a Mallorca, el factor d’aquest canvi social, ha estat bàsicament 
econòmic, el naixement de l’industria turística,   i traumàtic,   per la 
rapidesa amb que s’ha donat.   A altres societats Centreeuropees,  on també 
es dóna el fenomen de la recristianització ja fa anys,  las causes han estat 
múltiples  (naixement de la classe obrera,  las guerres mundials,  etc...) 
     

EVANGELITZACIÓEVANGELITZACIÓEVANGELITZACIÓEVANGELITZACIÓ    
 

 Arribats a aquest punt  ens podem demanar,  què hem de fer ?   
Amb tota humilitat però també amb rotunditat  el que hem de fer  dins una 
societat que “ha perdut la fe”  o,  per esser més exactes,  que no és creient,  



 

 

 

 

és, com ja he proposat,  complir l’encàrrec que Jesús ens va donar abans de 
partir:  
 
 “Jesús s’acostà i els va dir:  He rebut plena autoritat al cel  i a la terra. 
Aneu, doncs,  a tots els pobles i fes-los deixebles meus, batiant-los en el nom 
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant  i ensenyant-los a guardar tot allò que 
us he manat.  

Jo som amb vosaltres  dia rere dia  fins a la fi del món.”  (Mt.28,18-20) 

  

La pastoral de missió La pastoral de missió La pastoral de missió La pastoral de missió     tététété com com com com objectiu  objectiu  objectiu  objectiu     l’evangelitzaciól’evangelitzaciól’evangelitzaciól’evangelització    
 

 Per a veure per on hem de començar  ens hi poden ajudar alguns països, 
sobretot França,  que ja fa molts d’anys va començar una renovació 
teològica-pastoral (1935-1945) influenciada per una teologia alemanya 
((((jesuïtes de la Facultat Teològica d’Innsbruck ))))     concebuda en funció de la 
predicació de la paraula de Déu.  
 

 El P. M.D.Chenu, dominic francès, professor de la Historia de la 
Teologia medieval,  i un dels millors especialistes en St.Tomàs,  consultor en 
el Concili Vaticà II,  va ser un dels principals impulsors,  com també després 
el pare Congar.  
 

 Alguns eixos de la seva obra,  extrets del llibre del P. E.Vilanova 
citada més endavant,  són aquest: 
 

 - Atenció a la presencia de l’Esperit de Déu sempre actiu en la historia. 
 

 - La lògicalògicalògicalògica de l’encarnació de l’encarnació de l’encarnació de l’encarnació el conduïa a reconèixer  no sols la 
historicitathistoricitathistoricitathistoricitat de la teologia,  sinó també de les formules dogmàtiques  i de la 
mateixa Revelació.  
 

 - La seva “teologia dels signes dels temps”, present en el Vaticà II, 
troba el seu fonament radical  en el  rrrrealismeealismeealismeealisme        de de de de l’Encarnaciól’Encarnaciól’Encarnaciól’Encarnació.  
 

 - Les aplicacions son enormes   i  el pluralisme teològic,  segons ell,   té 
les seves arrels  en la pràctica concreta  de les esglésies locals o de les 
comunitats cristianes  solidàries amb els homes i les dones,  víctimes d’una 
opressió  econòmica  o cultural  discriminatòria. 
 



 

 

 

 

 - La superació de la disjunciódisjunciódisjunciódisjunció entre la creació, que fonamenta l’ordre de 
la natura malmesa pel pecat, i la Redempció,  principi de gracia alliberadora. 
El vell dualisme matèria-esperit, així com un humanisme individualista        
i estàtic  quedaren desbloquejats en benefici d’una conscienciació de la 
historicitathistoricitathistoricitathistoricitat        i de la        dimensió social de l’home. 
  

 “Per comprendre l’abast de la doctrina de Chenu, cal referir-se no sols 
als seus escrits, sinó també a la seva acció. La solidaritat cultural i teològica 
amb els grups de la JOC, iniciada els anys trenta, el portà a unir-se a les 
causes de la Missió de França  i a les de la Missió de Paris  i a la dels 
capellans obrers.  La idea inspiradora era l’evangelització dels ambients 
socials on el missatge cristià resultava estrany. El manifest d’aquesta 
consciencia missionera   fou el llibre dels abbés Godin i Daniel   “France 
pays de missión ?” (1943).  Amb una perspectiva metodològica netament 
encarnacionista,  hom hi reconeix la fonamentació teològica de Chenu;        
el mateix cal dir  pel que fa al ministeri dels capellans obrers.”  
( E.Vilanova.  Historia de la Teologia Cristiana. Vol III. pag.633 ) 
  

 Concretant, en la teologia pastoral  hi ha un punt clau a retenir i 
pensar:   No hi ha No hi ha No hi ha No hi ha     evangelitzacióevangelitzacióevangelitzacióevangelització, , , ,     anunci,anunci,anunci,anunci,        sense encarnaciósense encarnaciósense encarnaciósense encarnació.  
I si dèim  encarnació  també dèim  historicitat,  “lo concret”.  
  

 Mirem l’evangeli: 
 “Joan, que era a la presó, 
va saber les obres que feia el 
Messies i va enviar els seus 
deixebles a preguntar-li:   Ets 
tu el qui ha de venir, o n’hem 
d’esperar un altre ?  Jesús els 
respongué:  Anau a anunciar a 
Joan el que sentiu i veis:       
els cecs hi veuen, els coixos 
caminen, els leprosos queden 
purs,  els sords hi senten,  els 
morts ressusciten, els pobres 
reben l’anunci de la bona 
nova...  I feliç aquell que no 
em rebutjarà.” 
 (Mt.11;2-6) 



 

 

 

 

 
 Jesús  a les preguntes que li fan els deixebles de Joan Baptista,  
referents a la seva identitat,  es defineix a si mateix ,  citant a Isaïes,  amb 
accions  de curació  que aporten alegria i vida.  Remarca “el que sentiu i 
veis” (encarnació),  i són accions de curació del sofriment d’aquell moment 
(historicitat). 
 
CONCRECIONS. 
     Els cecs..................llum 
 Els coixos..............autonomia 
 Els leprosos...........salut 
 Els sords................llibertat 
 Els morts...............vida 
 Pobres...................alegria 
 
 La nostra vida pastoral  dins una societat secularitzada ha de tornar 
al principi de l’evangeli: 
 

- Cercar i acollir a Déu  que ens surt a camí  en la vida de les 
persones i de la societat.  Hem de ser contemplatius de la vida. 
L’Esperit actua en cada persona. 
 
- Estar a prop del sofriment, de tota classe de sofriment: malaltia, 
soledat, preocupacions, etc... 
 
- Tot això suposa renuncies:  no anar a la massa, sinó un per un, 
estar a prop del que es viu  i  acompanyar-lo amb el seu procés, 
etc... 

 

 En resum: 
 

la nostra vida de fela nostra vida de fela nostra vida de fela nostra vida de fe     s’ha d’ s’ha d’ s’ha d’ s’ha d’alimentaalimentaalimentaalimentarrrr        d’d’d’d’ununununa a a a aaaatenció a la vidatenció a la vidatenció a la vidatenció a la vida,,,,        
llegida des de la fellegida des de la fellegida des de la fellegida des de la fe,,,,        en especial el en especial el en especial el en especial el sofrimentsofrimentsofrimentsofriment....    

 
 Per acabar voldria senyalar i proposar dos nuclis de sofriment, al 
voltant dels quals les nostres parròquies hi haurien d’estar atentes en el 
moment actual: 



 

 

 

 

 
- La soledat de la persona.      

En els pròxims cinquanta anys  el problema social més greu de la 
persona  serà la seva soledat  i no només els vells.  Evidentment no 
està amb les nostres mans solucionar el problema,  com tampoc Jesús 
amb els miracles va solucionar els problemes dels leprosos del seu 
temps,   però sí  que  creava signes  que Déu  ens estimava.  
Les accions Les accions Les accions Les accions gratuïtesgratuïtesgratuïtesgratuïtes  són el gran si  són el gran si  són el gran si  són el gran signe  que gne  que gne  que gne  que     Déu éDéu éDéu éDéu és viu. s viu. s viu. s viu.     

    
- Per què des de les Parròquies, amb les nostres possibilitats, no 

intensificam la visita, “dur la comunió”, als malalts i d’aquí 
continuar cap aquells que se senten tot sols ?  siguin vells o no tant 
vells. 

 
- Un altre signe,  més complex en la seva realització,  serà amb els qui 

ho passen econòmicament malament amb aquesta crisis  i no tenen 
feina.   Pensem amb els immigrants sobretot. 

 
 Evidentment no està en les nostres mans la solució,  però sí  oferir la 
nostra col�laboració real,  des de cercar feina  i oferir els nostres recursos: 
revistes,  cancells de la parròquia,  voluntariat,  magatzem de Caritas,  sales 
de reunions, etc... 
  
 A aquesta nova època que hem començat  hi haurà dues actituds que 
haurem de cuidar amb atenció:  
 

La confiança amb la persona  
( “sou fills de Déu”,  els hi deia en Cardjn als joves de la JOC )     
i   
La confiança amb les  paraules de Jesús,  
quan,  després de l’encàrrec que ens fa d’evangelitzar,   ens diu:  
 

”Jo som amb vosaltres  dia rere dia,  fins a la fi del món”  Mt.28,20. 
  
 Tenim la garantia de la presèTenim la garantia de la presèTenim la garantia de la presèTenim la garantia de la presència del ncia del ncia del ncia del RessuscitatRessuscitatRessuscitatRessuscitat fins al final. fins al final. fins al final. fins al final. 
 

 
Toni Mateu Brunet 
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PREGÓ FESTES DE SANT MIQUEL 
 

7 maig 20077 maig 20077 maig 20077 maig 2007    

 

Rafel Umbert i SuredaRafel Umbert i SuredaRafel Umbert i SuredaRafel Umbert i Sureda    
 
 

 Les festes patronals dels pobles de Mallorca comencen amb la 
nostra, Sant Miquel. Tenim, per tant, els carrioners el privilegi d’obrir la 
porta i amollar el primer coet. A mi, enguany, em correspon l’honor de ser 
el coet-pregoner que anuncia amb un tro clamorós a llevant i a ponent que 
Son Carrió un any més està en estat de festa, un honor que vull agrair ben 
de cor als qui el m’han ofert. 



  

 Si tingués la corneta d’En Salvador Torro, aquella corneta que 
sonava escanyada a la sortida de missa per recordar-nos que ja era hora 
d’anar a pagar el “retorial” o per a fer avinent als homes quins dies els 
tocava sa feixina o qualsevol altre nova interessant, vos assegur que també 
ara la faria sonar amb força per a dir a tots els carrioners: “Ala, a festa s’ha 
dit!”. Tothom al carrer i a gaudir dels actes que se’ns proposen que són 
molts i variats. La festa la feim tots. I tots, petits i grans, hi hem de 
participar. 

 
 Però, 

aquest vespre 
entenc que se’m 
brinda, sobretot, 
una oportunitat 
per a donar pas a 
records i 
vivències que, a 
lo millor, d’una 
forma molt 
personal, han 
teixit la meva 
vida de fill 
d’aquest poble. 
Malgrat molts 
anys he viscut 
lluny d’aquí, per 

motius de la meva vocació, mai he renunciat al meu ésser carrioner i mai he 
deixat de sentir les arrels d’un poble que em va veure néixer, m’ajudà a 
créixer i mai ha deixat d’acollir-me. 
 
 Record i enyor el temps de la meva infantesa, records que el pas del 
temps han deixat una mica emboirats i que van lligats especialment a 
l’església: amb la llet pels morros ja servia la missa i era tan petit que no 
arribava a l’altar per canviar el missal de banda. La comprensió del 
recordat D. Jordi Pascual i l’ajuda de qualque mà generosa suplia les meves 
deficiències. Rodolar per dins l’església era el que a mi m’agradava, 
sobretot quan compareixien les grans festes, especialment les de Pasqua, 
amb els centurions. Si en aquella època m’haguessin demanat ‘que vols 
ésser de gran’ ben segur hauria dit: centurió!  
 
 També record i enyor el meu gran amic de la infantesa, En Xisco 
Font. Amistat que va durar tota la vida fins que li esdevingué la mort. En 
Xisco i jo formàvem un tàndem perfecte, ja fos fent voltes per la plaça i pel 
poble amb la bicicleta un davant i l’altre darrera, ja fos partint-nos les 



  

feines a l’hora de cantar l’Àngel o la Sibil·la per Nadal, ja fos jugant amb 
qualsevol cosa i a qualsevol lloc, absorts en el nostre món i perduda la 
noció del temps, sense donar-nos mai compte que ja havien tocat migdia o 
les avemaries del vespre i ja era ben hora d’anar a “retiro”. I si no hi 
pensava jo, ja se’n cuidava En Tomeu Llullo d’anar a cercar en Rafalet i 
clavar-li una bona batculada per ses anques que el feia fregar les parets de 
Can Pi i que tenia com a conseqüència el pitjor dels càstigs: un dia arrestat. 
Aquella infantesa... tan feliç, tan despreocupada...! Dos amics corals als qui 
començava a bellugar ja per dins el cap la idea d’anar al seminari, un, o de 
ser frare de Lluc, l’altre. 

 
 I el record d’una 
adolescència eixancada: 
amb un peu al Seminari 
i un altre a Son Carrió. I 
un amic entranyable: el 
tren. Un tren que sonava 
trist quan xiulava devers 
les trinxeres de Son 
Violí i s’acostava a 
l’estació decidit a 
enviar-nos a mi i als 
altres seminaristes de 
bell nou cap a Ciutat. 
Un tren que es convertia 
en el bon amic que em 
portava al meu estimat 
poble per les vacances. 
Després de tres mesos 
de viure lluny, el 
moment de l’arribada a 
l’estació quan, deixades 
les trinxeres de Son 
Puça, apareixia de cop i 
volta el campanar i les 

cases, suposava una emoció indescriptible que omplia el cor de felicitat. 
 
 Sens dubte, l’ocasió en què em vaig sentir més recolzat i estimat pels 
meus paisans carrioners fou el dia de la Missa Nova. Un capvespre de juny 
allà pel 67. El carrer emmurtat, el repic de les campanes, el cor parroquial 
de Sor Joana, la gent a l’església, els companys capellans, el refresc a ca 
ses monges... una jornada plena d’emocions i vivències que encara ara em 
dóna goig recordar repassant les fotografies d’aquell dia inoblidable. 
 



  

 I, ja capellà, 
l’eixancament continuà: un 
peu a Cala Rajada, Son 
Servera, Artà, Santanyí, 
Manacor i l’altre peu a Son 
Carrió. I a l’entremig, entre 
Artà i Santanyí, una etapa molt 
significativa per a mi. Degut a 
la jubilació de D. Gabriel 
prenia durant quatre anys la 
responsabilitat de la Parròquia. 
Fou per a mi una retrobada 
amb el meu poble i la meva 
gent. La distància havia anat 
tapant els noms i les fesomies. 
I ara, lentament, jo anava 
recuperant la memòria. Fou 
una època de trulls, 
d’activitats: una confirmació 
nombrosa de joves i al·lotes, 
unes reformes al presbiteri de 
la nostra església recolzades 
per tots. Qui no recorda amb 
delit aquelles grandioses tómboles que, a més d’aportar molts dobberets per 
a les obres, provocava una convivència i una amistat profunda entre els 
col·laboradors i una participació clamorosa de tots. Més enllà del premi que 
podíem obtenir hi havia la satisfacció d’haver col·laborat. La cotxera d’En 
Bernat de Ca Na Mac i N’Antònia Confit representarà sempre un punt de 
comunió dels carrioners en torn d’una gran obra: les reformes del nostre 
temple.  
 
 I qui no recorda també les excursions per la Serra de Tramuntana en 
què gairebé tots els participants posaven per primera vegada el seu peu al 
Camí de l’Arxiduc, al Teix, al Massanella i a altres indrets de la nostra 
estimada illa. Era una forma divertida de fer poble. 
 
 Vos deia fa poc que la meva vida a Son Carrió va girar sempre en 
torn del temple. No havien arribat encara els avanços tecnològics que 
permeten avui tocar les campanes sense pujar l’escala de caragol i sols 
picant un botó. Em deman quantes vegades hauré pujat l’escala del 
campanar per repicar, per tocar de mort, sobretot aquella nit màgica de Tots 
Sants que tocàvem gairebé tota la nit donant-li al poble un aire tètric i 
fúnebre que, just pensar-hi, se’m gela l’ànima. Això sí, una nit ben 
endolcida pels preciosos bunyols amb forat o sense que feien més 



  

reconfortant aquella nit de morts. Abans les campanes sonaven d’una altra 
manera. Jo crec que els enginys moderns no els satisfan massa a les 
campanes. Elles demanen l’esforç del qui tira la corda. Solament llavors 
amollen amb força el seu plany o els seus cants de festa. Però, temps són 
temps. I avui vivim l’època de pitjar botons. 

 
 L’orgull del bon 
carrioner el constitueix 
sens dubte el temple 
magnífic que la 
tenacitat i l’esforç -i jo 
diria la caparrudesa- de 
Mn. Antoni Maria 
Alcover fa fer possible. 
Quina sort haver pogut 
tenir un manacorí 
empeltat de carrioner 
que va estimar tant 
aquest indret i que, 
aprofitant el seu càrrec 
de Vicari General, 
aconseguí portar 
endavant la seva 
curolla: un nou temple 
que substituís la 
capelleta d’abans. Ell 
féu els plànols, dirigí 
l’obra, cercà dobblers i 
n’hi posà dels seus. 

Sempre Son Carrió estarà en deute de gratitud amb Mn. Antoni Maria. I no 
podem deixar d’esmentar D. Montserrat Servera, animador de la nova obra, 
home feiner i arromangat. Ell, segons he sentit contar, animava les 
caravanes de carros que anaven els diumenges a cercar cantons a les 
pedreres de Ca N’Amer. Què bella devia ser l’estampa de la taringa de 
carros carregats de cantons en direcció al poble. Conscients tots que 
estaven fent un temple, gran, preciós, una catedral. Tinc encara ben gravada 
a la meva memòria la imatge d’aquell dia que D. Monserrat, retornat 
d’Amèrica i amb els honors de Prelat Domèstic del Papa, rebé l’homenatge 
que li reté el poble de Son Carrió. Una missa solemne, un besamans 
emotiu, un acte de parlaments entranyable a la plaça a l’ombra del lledoner 
que encara en pot donar testimoni i del poll que fa temps va passar a millor 
vida. I l’aplaudiment sincer i generós de tot un poble que reconeixia la gran 
contribució d’un home que no es va plànyer gens ni mica a l’hora d’aixecar 
els murs del que és avui i serà sempre la nostra joia i el nostre orgull. És de 



  

justícia recordar-lo amb agraïment. I sobretot enguany que hem viscut el 
gran esdeveniment del Centenari de la benedicció d’aquest temple. Un 
temple que ha aguantat hores difícils: l’ocupació horrible i la destrossa 
aquella segona quinzena d’agost del 36 amb motiu de la guerra civil, però 
també ha aguantat com ha pogut els llamps i les tempestes i ha acollit -i no 
li feia gens de bé- milers de coloms que han ocupat les seves voltes, fins 
que unes inoportunes reixes els privaren de la seva llar. Però, el temple ha 
aguantat i aguantarà. I tot per a seguir aixoplugant els seus fills en els 
moments de joia i en els moments trists. Ell sempre disposat. Pens que si 
pogués parlar ens diria: “no em deixeu buit, tornau, veniu, estic aquí per 
acollir-vos i crear l’ambient propici perquè visqueu la vostra fe”. Quina 
llàstima que aquest temple ens hagi quedat gran! 
 
 Sens dubte, però, la persona que més ha marcat la vida del nostre 
poble els darrers 50 anys ha estat l’entranyable i recordat Mn. Gabriel 
Frontera. Tota una vida entregada al poble. Vivint sempre aquí. Amb la 
mare i la germana. Com el bon pastor que no deixa les seves ovelles. Ell ha 
marcat la meva generació. I a mi especialment. Home intel·lectual. 
Pensador. Conversador. I, sobretot, home de Déu. Jo li dec en gran part la 
meva vocació i l’anada al Seminari. Ell fou el meu conseller i pens que cap 
al final de la seva estada aquí jo també el vaig acompanyar i ajudar en tot el 
que vaig saber, especialment a l’hora d’encarar la reforma de les teulades 
de l’església. Ell hi era en tot i hi deia la seva. Però, no s’atrevia a dur el 
capdavant. Encara record aquelles reunions amb els responsables i 
picapedrers a l’hora d’enllestir com portar a terme una reforma tan 
necessària i urgent. Tots els picapedrers del poble hi deixaren la seva 
empremta. Tothom col·laborà. També les tómboles i les rifes i les col·lectes 
solidàries de les parròquies veïnes. Emulant l’esforç que molts anys abans 
havien fet els constructors de l’església que ara intentàvem conservar. I  D. 
Gabriel cada dia de feina, a mitjan matí, panteixant ferm, pujava per 
l’estreta escala de caragol fins on eren els picapedrers i els portava el 
cafetet i les herbes dolces, sempre de Llubí, que havia preparat N’Antònia. 
És el que ell podia fer i ho feia de gust. 
 
 I qui no recorda el salpàs? Constituïa tot un ritual, una litúrgia. El dia 
de Pasqua i el sen demà, les cases del poble. El resta de la setmana els 
diferents barris del terme. Sense oblidar el poalet amb l’aigua beneïda, el 
salpaser i la panera pels ous, per si al cas. I entre altres, el carretó o el 
cabriol de l’amo En Jaume Fava de Sa Caseta, de l’amo de Ses Talaies, de 
l’amo En Toni de Sa Marineta, de l’amo En Francesc Mac o de l’amo En 
Biel Pitxoc. Sa Gruta, Son Tovell, Sa Marineta, Son Berga, Ses Talaies.  I 
D. Gabriel, ruquet posat i salpasser en mà, emprenia la tasca. I l’escolanet 
ben alerta a vessar una gota de l’aigua beneïda. Una casa darrera l’altra 



  

sense deixar-ne cap “ni per vergonya ni per malici” com ens ensenyava la 
pregunta llarga de la Doctrina.   

 
Bé, així mateix, 
record que una 
vegada l’amo En 
Pitxoc, supòs que 
esgotat ja de tanta 
trescadissa i quedant 
una casa allunyada de 
remei, li va enflocar 
aquesta: “D. Gabriel, 
aquella casa la 
podríem deixar per 
ses ànimes del 
Purgatori”. En vàrem 
riure molt, però, no la 
deixàrem. Totes les 
famílies eren 
igualment importants.  
 

A més, era l’ocasió, per recollir algun dobberet per pagar les reformes o les 
compres que la parròquia anava fent. Ja cap al final de l’època, els 
carretons i els cavalls i les someres anaren desapareixent i el salpàs es va 
motoritzar. Aquella Iso blava de D. Gabriel... La recordau? Segur que la va 
comprar per necessitat. Li permetia anar a n’es Port a fer llargues converses 
amb el capellà D. Pedro, de tan bona memòria. Ell li aportava humor i 
optimisme. I la pobre Iso hagué de travessar camins i camades, deixant-se 
manejar per les inexpertes mans de D. Gabriel, per fer el mateix que feia la 
somera d’En Pitxoc. Però ell tenia bo amb tots els àngels i els sants. Mai li 
passà res o, millor, mai ens passà res. Perquè en una ocasió se li va ocórrer 
convidar-nos a n’En Toni Mossegat i a mi, encara al·lots pucers, a anar a 
passar dos dies a Lluc. I, escoltau-ho bé, amb sa moto. I ell de xofer. Tots 
tres damunt. I partírem, però vàrem deixar les nostres mares i padrines 
resant a Déu i a tots els sants perquè no ens passàs res i tornàssim sans i 
estalvis.  
 

L’únic que ens passà fou que a la primera de les voltes pujant a Lluc 
trabucàrem i el menjar que dúiem l’haguérem d’encalçar costa avall. Tot 
quedà amb una petita esgarrinxada i amb el susto dins el cos. D. Gabriel, 
damunt els papers, havia dissenyat la forma d’agafar les voltes, però una 
vegada més, la pràctica li havia fallat. Després d’aquest baptisme de sang 
d’esgarrinxada, tot va anar damunt rodes. I encara que no ho cregueu 
arribàrem a Lluc i retornàrem a Son Carrió. Entranyable D. Gabriel. Es 
sentia un carrioner més. Estimava tant Son Carrió que hagués volgut 



  

quedar-se aquí, malgrat la jubilació; ocasions en tingué, però el no voler fer 
nosa al successor i la cama llubinera que també li bategava fort el féu 
decidir a retornar a la terra que l’havia vist néixer i a la que havia cantat en 
tantes ocasiones en els seus poemes. Cap al final dels anys vuitanta li 
vingué la vena poètica. I tot allò que ell sentia i vivia començà a plasmar-
ho en forma de glossa poètica damunt un paper. Després de la seva mort 
vaig composar un índex de les glosses que ell tenia en plaguetes, en folis o 
en retalls de diaris. En sortiren unes 380. Com sabeu, enguany, gràcies a la 
iniciativa de l’Ajuntament, se n’han editat una selecció de les millors. El 
llibret que molts teniu ja a ca vostra vol ésser una recordança de D. Gabriel 
i un homenatge a la persona que entregà lo millor de la seva vida al poble 
de Son Carrió. Llegiu aquestes glosses. Assaboriu-les i deixau-vos 
impregnar pel seu missatge que sempre és el mateix: un amor intens a les 
coses de Déu, una gran devoció a la Mare de Déu i un reconeixement 
apassionat a la bellesa d’un poble, Son Carrió, que va estimar amb deliri. 
 
 Benvolguts paisans carrioners de naixement i d’adopció: estimem la 
nostra història. I per això, mirem de conèixer-la. A mi m’agrada repassar 
adesiara els inicis del nostre estimat poble, aquelles dades i dates que estan 
escrites en lletres d’or a l’acta fundacional del nostre poble. Dades i dates 
que amb tanta paciència i esforç ha anat recollint Mn. Llorenç Miquel en 
els dos toms de la Història de Son Carrió. M’agrada recordar una data -
1810, han transcorregut gairebé 200 anys- data que roman encara gravada a 
la façana del que va ser el primer oratori de la contrada: l’oratori de Son 
Tovell. M’agrada recordar el nom de les 16 possessions que acudien a 
missa els diumenges a aquest oratori: Son Tovell, Sa Marineta, Sa Carrotja, 
Sa Gruta, Sa Punta, Ca n'Amer, Can Duai, Son Moro, Ses Talaies, Son 
Carrió, Es Molinet, Rafal Sec, Boscarró, Rafal de Sa Riba, Son Manxo i Son 
Berga. Per a mi, passar per devora la possessió de Son Tovell em produeix 
una misteriosa impressió i una espècie de calfred que em fa connectar amb 
els inicis d'un poble i d'una fe. Jo, com a cristià i com a capellà carrioner, em 
sent fill d'aquest indret i de la fe de les gents que allà s'hi reunien. M’agrada 
també recordar que 50 anys després, cap al 1860, el noble senyor Nicolau 
Dameto dividí la seva finca de Son Carrió en petites propietats, les quals 
foren adquirides pels habitants de la contrada i pels dels pobles veïns. Naixia 
el poble de Son Carrió. Les primeres cases, la primera capella, el primer 
cassino, la primera botiga. I més tard la nova església, l’actual, la catedral de 
la pagesia, construïda en vuit anys i beneïda pel bisbe Campins el 14 d’abril 
de 1907, fa 100 anys. M’agrada recordar que les obres del nou temple 
costaren 36.777,58 ptes. (221 € d’avui) i que l’Arquebisbe Miralles va erigir 
la vicaria en parròquia l’any 1934, tot just dos anys abans d’esclatar la guerra. 
I em plaurà recordar també mentre Déu em doni vida que l’any 2007 els 
carrioners, amb la presència del Bisbe Jesús Murgui, celebràrem 
solemnement el centenari de la seva benedicció. 



  

 Tot plegat vol ésser una petita mostra dels molts records, vivències i 
enyorances que mai em deixaran i que integren la meva vida de carrioner. El 
càrrec que el Sr. Bisbe ha dipositat a les meves espatlles aconsellaria fixar la 
residència a Ciutat. Però, per sort, em deixaren triar entre un pis de Palma i la 
casa pairal de Son Carrió. I no ho vaig dubtar. Ja sabeu quina fou la meva 
elecció. Després de córrer i trescar pels pobles i parròquies de Mallorca 
durant el dia, poder retornar aquí sols sigui per a dormir, respirar l’aire de la 
nostra pagesia i olorar els saborosos perfums que m’arriben del forn o saludar 
la gent pels seus noms en sortir al carrer, vos assegur que compensa 
quilòmetres i camins. 
 

 Perdonau que hagi  convertit un pregó de festes en una manifestació 
dels propis sentiments. 
 

 I ara sí.  Carrioners tots:  
 Veniu a festa.  Participau-hi. 
 

 I que la festa ens apropi més a tots. Si hi ha qualque diferència 
arraconau-la aquests dies, millor encara, aprofitau per a borrar-la del tot. En 
torn de la taula de la festa tots ens hem de sentir més germans, més amics, 
més bons. 
 En l’avinentesa del Centenari i de les festes patronals 2007, i per 
acabar, vos deman per a tots els qui han teixit la nostra història, per a tots els 
qui han treballat pel nostre poble, i en agraïment als seus afany, el més fort, el 
més profund, el més sonor aplaudiment. 
 Visca Son Carrió! 

Rafel Umbert Sureda 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                      
 

 
¿ MAMÁ ? 

Cayetana Guillén Cuervo 
 

Se cruzan el mundo. Cuidan a nuestros hijos para poder mantener a los suyos. Y 
gracias a eso nosotras podemos continuar nuestras vidas. A costa de las suyas. La 
inmigración femenina cubre nuestra conciliación  a costa del desarraigo, la culpa y la 
depresión.  Cada mañana, acarician unos mofletes que les recuerdan el olor de otra 
piel y el tamaño de otras pestañas. El pañal, la pomada, los cereales y el cuento, 
son de otro.  Y el tiempo que ve crecer a ese niño sano y sonriente,  es el mismo 
que pasa  por la memoria de su hijo,  que no recordará a quien le trajo al mundo,  
ni a quien le mantiene a costa de frío y soledad.  Los locutorios se llenan de mujeres 
que lloran de añoranza, que escuchan la voz de alguien que les llama mamá con 
extrañeza  y que pregunta, una vez más, por su dinero. Porque esa voz que les 
llega desde el otro lado  no es la del calor, ni la de los mimos, ni la que mitiga su 
miedo a la temprana oscuridad,  es sólo una voz que llama los jueves por la tarde, 
entrecortada, y que asocian a una cantidad que les permite comer, y con un poco de 
suerte vestirse o estudiar.  Sus hombres normalmente se cansan. Desaparecen o se 
emparejan con alguna amiga. Demasiado tiempo sin afecto, sin sexo y sin 
atenciones.  Pero nadie se paró un instante a preguntar y tú ¿qué necesitas? ¿Te 
puedo ayudar? ¿Estás bien? ¿Qué esperas, para ti, de la vida?   En su casa 
aprendieron a vivir sin ellas.  Y ellas, poco a poco, aprendieron a caminar con otro 
ritmo, por otros valores, con una libertad que a veces les pesa y que siempre las 
separa de lo que fueron,  porque allí no hay opción para la voz y el voto, para la 
independencia y las ideas claras.  Pero sí para los gritos, la bebida o la infidelidad.  
 

En un universo que busca la igualdad,  y que lucha contra los hábitos, la naturaleza 
y la memoria, para conseguir que la mujer camine fuerte, protegida, segura de que 
su vida le pertenece, nosotras sacamos de vez en cuando la cabeza y respiramos 
hondo (aunque todavía con dificultad) gracias a ellas. A su ayuda. Una ayuda 
remunerada, sí,  pero eso no zanja la deuda.  Nuestra deuda.  Si una inmigración 
escogida y de carácter profesional las excluye de nuestras vidas, y reduce al mínimo 
la posibilidad de que se reúnan aquí o allí con sus familias,  si las nuevas propuestas 
las borran de todos los mapas, como si todo el esfuerzo que han hecho durante 
todos estos años no hubiera servido para absolutamente nada, habremos clavado el 
puñal en nuestro propio corazón. Allí no las recuerdan, y aquí no valoramos ni 
reconocemos nada a nadie, no vaya a ser que eso nos haga más débiles de lo que 
somos.  
¿Selección de inmigrantes?  Ojalá encontremos entre los más cualificados el amor 
con que han cuidado a nuestros hijos  algunos de los que sólo cuentan con su fuerza  
y sus manos para trabajar.  Ojalá podamos desvelar ese falso sueño que confunde, 
por necesidad, a la mayoría del planeta.   Ojalá nunca tengamos que estar en su 
lugar. 

El Mundo.  31-05-08 

 



Des de la finestra del càncerDes de la finestra del càncerDes de la finestra del càncerDes de la finestra del càncer   
 Diari d’un Sézary,  2005-2007 

  

Bartomeu BennBartomeu BennBartomeu BennBartomeu Bennààààssar Vicençssar Vicençssar Vicençssar Vicenç    
 

Alguns textos pellucats del llibre 
 
 Amics: Com sabeu, En Tomeu ha patit un estrany càncer de pell, anomenat 
Sézary, i durant dos anys ha anat fent unes anotacions, que no són un diari 
qualsevol. Allà hi sura una ànima i una vida carregada de vivències, de lectures, 
d’estudi, d’un caramull d’obres escrites, ben compromeses, de relacions fecundes, de 
lluita interior, d’experiències pastorals i socials, de crítica responsable enfront 
d’institucions civils i eclesiàstiques. La riquesa, la densitat, l’autenticitat, la fe i 
l’esperança que traspuen aquestes pàgines corprenen; no deixen indiferent; són un 
símbol de ferma resistència, en moments com els nostres, de pensament i de praxi tan 
feble. 
 En Tomeu ha millorat en la seva salut, però la  forta empremta d’aquesta 
experiència haurà marcat la seva vida, i segur que haurà fet llum també per als qui el 
coneixen i l’estimen. 
 Per a aquells que no coneixen el llibre,  pot servir de tastadeta.  
 

Tomeu Tauler 
 
 

4 març  2005,  divendres 
 
 És el vespre; tenc poques ganes d’escriure, ni que siguin unes línies. Em trob com 
a buit, tenc la sensació de suro, sense massa sensibilitat ni idees. He de remuntar l’esperit, 
però hi ha el que hi ha. Segurament avui exageram la igualtat entre el que sentim i allò 
que som. Som el que sentim. Exagerat, segurament. Però conté molta veritat. 
  
 Com tels 
 que es multipliquen 
 entenebrint la mirada, 
 són els dies i les hores. 
 L’horabaixa de la vida, 
 hora foscant,  
 és posta i albada; 
 posta certa, 
 alba albirada. 

________ 
 
  

23 juny  2005,  dijous 
    
 Davant una situació com la que visc, malalt de càncer, es fan i em faig preguntes, 
no massa, i el resultat ha estat reconèixer errors en la vida. És dur reconèixer-ho. No 
sempre errors greus, però reconèixer-los obri la porta a noves energies. No són un fre, 
són marxa. He de reconèixer també que hi ha hagut moments de ficció, de mentida, 



d’intentar salvar-ho tot alhora. És un mal de l’església, molt encomanadís; però la recerca 
de més veritat, lliure o obligada per circumstàncies, torna col·locar les persones al seu 
lloc. Cada bri cap a la veritat que cada un fa, enrumba un poc més el conjunt de la 
societat o de l’església. Molta energia positiva de part de molts m’arriba, perquè pugui 
viure encara serè i amable. Que aquest condicionament és un repte? Segur. Així voldria 
viure-ho. No com a grans plantejaments, sinó en la quotidianitat petita, insignificant 
potser, però significativa. 
 

 Els cristians que vulguin viure l’Absolut de Déu, o Déu com Absolut (certes 
tendències d’espiritualitat i de teologia) hauran de fer-ho dins de la humanitat que més 
pateix d’inhumanitat. És així des de Crist... 
 

 Tenc la temptació de viure fins i tot la malaltia amb aburgesament. Si correm el 
perill de passar d’una religió de la creu a una religió del benestar, fins en la malaltia puc 
intal·lar-me en allò correcte, com a malalt, massa còmode i aburgesat. No és només 
prendre la creu, es tracta de seguir en el camí. 
 

 
4 agost  2005,  dijous 
 
 Als teus anys, 
 la cargoladissa posició fetal 
 és un anhel impossible. 
 El teu futur fatal 
 és una caixa, 
 i tu, dintre 

- tan llarg com ets –  
si cal, amb una estiradeta. 
 

 
 
 
  

 
Sense retorns a la infància, 
sense miraments, 
cap tort, cap dret, 
cap allà, cap aquí, 
també ara – ja em direu! – 
en contradicció existencial,  
home, ni més ni manco,  
cap a la fossa. 
 

 

11 març  2006,  dissabte 
 
 S’acabarà formalitzant el “cisma silenciós” de milers de catòlics que, o se’n van 
sense pegar una portada, o viuen al marge de normes vaticanes i abandonen la pràctica 
religiosa, incrementant la indiferència ?  L’Església, cap a un guetto sectari dels qui 
queden ?   Tant li costa a l’Església escoltar de veres i adaptar-se a l’entorn o assumir la 
cultura contemporània ?   L’Església oficial, aturada a la Revolució Francesa,  veu passar 
la dona,  els científics,  els laics,  els capellans abandonats,  els homosexuals, etc.   
Com pot manifestar-se bel·ligerant i triomfalista ?    
 

La malaltia – ja fa anys que en parlava – és greu i perillosa, un càncer al que no 
s’aplica la medicina moderna. L’autoritarisme que genera desconfiança, les condemnes, 
la manca de veritat i de caritat en moltes paraules, la manca de respecte per al pluralisme, 
la por a la laïcitat de les institucions públiques dins la llibertat religiosa, el pas de país 
majoritàriament catòlic a indiferent, essent el catolicisme una gran minoria religiosa 
practicant, enmig de grups religiosos diversos i d’immigrants variats, la reconnexió de 
l’Església amb la dreta i la desconnexió de l’Església o del fet religiós amb l’esquerra...,  
tot plegat en un clima de forta secularització,  que implica la pèrdua de rellevància de les 
institucions religioses que,  a més,  afavoreix l’esperit crític i el qüestionament del paper 
de l’Església en la societat. 



16 abril  2006,  Diumenge de Pasqua 
 

És Pasqua! És necessari que la Bíblia es faci paraula viva, aigua viva, llum nova. 
Els esdeveniments memorats s’actualitzen quan parlen avui, quan apenen o alegren, quan 
canvien pensaments, sentiments i comportaments. Del relat a l’experiència. De la 
professió a la confessió de fe esperançada.  Pasqua actual.  

 

Obrir portes a la claror del dia, a l’amistat guaridora, a un esperit ample i lliure, al 
goig trasbalsador d’una flor, d’una música, d’un sentiment de pau, d’una abraçada 
reconciliadora. Treure lloses, foragitar pors, vestir a l’ample, encendre llums, amorosir 
ferides, fer volar utopies, obrir mentalitats, eixamplar cors, agermanar pobles, multiplicar 
el perdó, mirar als ulls dels altres carinyosament, deixar-se mirar amb estimació, no donar 
per feta la història, gaudir, lloar, agrair, treure noses per a l’encontre entre esposos i pares 
i fills i germans, eixamplar la família, encoratjar desanimats, aixecar els caiguts, enfortir els 
dèbils, fer fàcil la ruta, encendre en la foscor llumets d’esperança, empeltar tanyades de 
futur, cantar himnes de pau, estalonar els arcs de Sant Martí, espargir millors notícies, 
oferir el pa i el vi de la companyia, tocar campanes de bons desigs, fer veres els “molts 
d’anys” i les felicitacions.   Bona Pasqua de Resurrecció. Al·leluia ! 
 
 

18 juny  2006.  Corpus 
    
 He recordat a l’homilia que l’exposició del Santíssim Sagrament o Jesús exposat 
vol dir quelcom semblant a allò d’ ”aquesta persona s’ha exposat molt, acabarà malament, 
li faran llenya a sobre, acabarà a la creu...”  Exposició no és exhibició entre or i plata         
i pedreria,  no.   És exposició d’un entregat a la creu,  i hi resta fins a morir.  La processó 
no és exhibicionisme,  sinó record de l’existència donada del tot.  Per a no oblidar,  per a 
aprendre,  contemplar i viure. 
 

 
 

25 juny  2006,  diumenge 
    
 Ens entestam a mantenir o a viure en la nostàlgia quasi rural, passada, és a dir fora 
de la realitat, de la realitat cultural ?  No són el mateix la processó del Corpus o les 
cabrioles de Sant Joan Pelós. No afirm que estiguin avui encara al mateix nivell, però 
d’aquí a uns anys... L’emoció suscitada serà la mateixa ?   Fe, Déu trinitari, Evangeli, 
Jesús, Eucaristia, conversió, creu, germanor, amor-justícia:  hauran desaparegut com a 
referències fonamentals ?   Hi haurà més ritus que fe,  més cultura que espiritualitat,  més 
estètica que ètica,  més neotradicionalisme (prop dels neocons) que renovació creient, 
més imposició doctrinària que diàleg acollidor,  més cristiandat allargada que vivència 
cristiana,  més envoltori que bessó ?   Per tot això,  els esperits actuals estan farts i cansats. 
 

 Es podran seguir fent processons col·lectives que acompanyen sants i sant-crists; el 
que no haurien de mancar -  i ara falta quasi del tot – són processos personals 
d’acompanyament.  La nostra rellevància es jugarà també on es juga la humanitat a ser 
humana o inhumana,  solidària o atropelladora,  mortífera o vivificadora.  És a dir, Déu 
en la profanitat, encarnat en la realitat. Creim en un Déu profà, profanat quan se’l 
sacralitza,  i que se’l sacralitza  quan se’l viu secular,  profà, mundà, humà.  Podríem 
afegir que la desacralització pitjor  es produeix en  l’espectacularització  d’allò més sagrat. 
Corruptio optimi, pesima.   Corruptio spectacularis, pesima. 
 

Textos seleccionats  per   Bartomeu Tauler 



 

 
Article recollit per  Joan Bauzà 



QQuuaattrree  ccoosseess......  
  

En Joan Sunyer.  Com sabeu,  en Joan és a Cuba  per 
a donar una maneta ajudant en lo que pugui a l’Església de la 
Havana. Va partir dia 20 de setembre i estarà allà,  si Déu 
ho vol,  fins devers Nadal. Ara viu en el Santuari de “Virgen 
de Regla”  i,  per si li voleu escriure, la seva adreça 
electrònica és:  mariano@iglesiacatolica.cu (a la atenció de Joan). Jo procur estar en 
contacte amb ell  i tot sembla que li va bé..   A sa propera reunió ens contarà coses. 

 

En Sebastià Salom.  En Sebastià,  altra volta a 
Burundi des de la segona quinzena d’agost, ja està 
embolicat altre vegada amb totes les seves tasques 
del curs  tant escolar com de parròquia, colines, etc.  
Ja el coneixeu :  no deixa mai les manades pel rostoll. 
 

En Joan Darder.  En Joan també ha estat una 
temporadeta a fora:  a Puerto Rico. 
Esper que també a sa propera reunió ens contarà la 
seva experiència del viatge. 
 

Jubilatas.   Com ja heu vist,  en Jaume Gual  va 
passar “a millor vida” a finals d’agost i el seguiran per ordre de preferència els 
següents elements :  En Tomeu Moll,  a finals de novembre ;  en Toni Bennassar,  
pel desembre  i  en Toni Mateu, dia 30 de gener.   Això són bones  i males notícies :  
Bones,  perquè hi trobaran una “millora” substancial  en això de poder badar tant com 

vulguin ;  i  dolentes,  perquè...   al�lotets,  tornau vells !al�lotets,  tornau vells !al�lotets,  tornau vells !al�lotets,  tornau vells !    
 

En Tomeu Moll.   A en Tomeu Moll  anau-li vius,  perquè per a la seva 
memòria  els fets no prescriuen ! :  Se recorda si jo,   fa 50 anys !!!! , , , ,  un dia vaig 
berenar en temps de classe ;  qui va tocar el tambor a les convivències de l’ any de 
la picor;   qui va dir tal cosa (“amb paraules textuals”) i  a qui ho va dir ;  on érem quan ho 
va dir  i,  si l’estrenyeu un poc,  fins de quin color dúieu els calcetins tal dia i tal hora.  
He dit  “...fa 50fa 50fa 50fa 50    anys !anys !anys !anys !    ”.   Segur que ell precisarà:  “ No !  No !  No !  No !      En fa 48En fa 48En fa 48En fa 48     i set mesos... ! i set mesos... ! i set mesos... ! i set mesos... !    ” 
Hi ha memòries que haurien d’estar prohibides ! 
 

En Jaume Sancho.  Vaig  coixeu coixeu !   però no amoll !   Per mi seré mal de 
pelar... 
 

... i  En Tomeu Fons.  En Tomeu...  pastura per Felanitx..     Aquest sí que 
ens n’haurà de contar de coses ...  si s’amolla  i  li ha espassat el cabreig ! 

 

Con veieu,  la propera reunió pot ser ben entretinguda.                     J. S. 



 

 

EEuuttaannaassiiaa......      ¿¿  SSii  oo  NNoo  ??    
CCCuuueeennntttaaa   uuunnn   aaammmiiigggooo   :::   

“ Anoche,  mi mujer y yo  estábamos sentados  en casa  
hablando  de las muchas cosas de la vida.    
Estábamos hablando   de la idea de vivir  o de morir .... 
 

Le dije :  “Nunca me dejes vivir en estado vegetativo,  
dependiendo de máquinas  y  líquidos de una botella ...   
Si me ves en ese estado,  desenchufa los artefactos  
que me mantienen vivo,   prefiero morir. “ 
 

 Entonces ..  ella se levantó con cara de admiración .....  desenchufó el televisor,  el 
ordenador,   el CD,   el equipo de música,   la play station ....   
Y me quitó la cerveza ! 
 

Qué cabrona !    Casi me muero !!! ” 
 

 

 

CCoonnvvooccaattòòrriiaa  
RReeuunniióó  ddee  ccoonnddeeiixxeebblleess  

Mancor.   Dilluns,  29 de Desembre,  a les 20’30 
 

 



IIIIIIIIIIII            ppppppppppppeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr            aaaaaaaaaaaa            aaaaaaaaaaaaccccccccccccaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr………………………………            
            

CCCaaavvviiilll···lllaaadddeeesss      
ddd’’’uuunnn   dddeeessseeennnfffeeeiiinnnaaattt   
  

  

RRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeccccccccccccoooooooooooorrrrrrrrrrrrddddddddddddssssssssssss            
gggggggggggguuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrddddddddddddaaaaaaaaaaaattttttttttttssssssssssss            
dddddddddddd’’’’’’’’’’’’uuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnssssssssssss            tttttttttttteeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmppppppppppppssssssssssss            ppppppppppppeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrdddddddddddduuuuuuuuuuuuttttttttttttssssssssssss....................................            
que conformaren el meu ésser per bé o per mal ! 
 

J. Sancho 
 
 

 Jo, en el Seminari,  no estudiava. 
 És a dir,  estudiava només allò que m’interessava, que no eren gaire 
coses:   Història,  Literatura,  Física,  Lògica,  Història de la Filosofia...   
I de teologia (o lo que allò se pogués dir)  només m’interessaven les classes 
d’en Llorenç Tous i d’en Garcies Palou...  No record haver estudiat res més.  
    
Del demés  m’ho llegia per damunt o en passava totalment,  i el darrer mes 
abans dels exàmens, o quan pensava que em podrien demanar la lliçó a 
classe,  m’ho mirava una mica més arreu per a sortir del pas  i tirar avant.   
Hi havia assignatures que ni tan sols això, perquè sabia que, de totes 
formes,  m’aprovarien...  
 

Jo no estudiava seriosament.  No valia la pena perdre el temps amb tantes 
bajanades  - pensava jo -  quan hi havia tantes altres coses que m’agradava 
fer i que jo podia fer.  Per exemple:  m’interessava molt investigar pel meu 
compte,   participar a Certàmens,  Concursos Literaris de l’Obra Cultural, o 
de la Fundació Cala Murta de Formentor, etc...  en els que en solia obtenir 
bons resultats,  perquè m’hi dedicava amb gust i entusiasme...  Fins que una 
vegada, a un concurs de la Fundació Cala Murta sobre “LES FONTS 
LITERÀRIES DE COSTA I LLOBERA”, (on va obtenir el primer premi el 
P. Rafel Ginard Bauzà,  i a mi me daren el primer accèssit),  vaig “topar” 
amb un membre egregi del tribunal del concurs: D. Bartomeu Torres Gost...  
 

Em va recriminar públicament dues coses molt greus que, segons ell,  
impedien al tribunal  poder-me atorgar el primer premi:   
 



1ª.-   Que un seminarista no s’havia de dedicar a participar en concursos, 
sinó a estudiar Teologia,  que era lo propi... 

 ( En teoria,  ell no tocava ni sabre qui era l’autor del treball  abans d’obrir la plica ...) 
2ª.-    Que en tot el meu treball no havia citat ni una sola vegada  cap estudi 

seu  sobre la matèria estudiada.   
 

En això darrer sí que,  amb sentiment,  li havia de donar la raó  per dos 
motius:  primer,  perquè era cert que no el citava ni tan sols en feia cap 
referència;  i segon,  perquè ara reconec,  per vergonya meva i sense cap 
mena d’ironia,  que un treball seriós sobre aquell tema del concurs  no se 
podia fer bé  sense haver llegit els treballs de Torres Gost sobre el poeta.  
D’en Costa i Llobera  aquell home en sabia un ou...  I he de reconèixer que  
sols la petulància d’un al·lotot  intel·lectualment presumptuós i poc madur  
com era jo aleshores - i pot ser que encara ara - se podia permetre, per 
motius estrictament personals  (a mi me queia molt emplomat aquell home, 
com a persona i com a pèssim professor), no voler reconèixer-li ni tan sols 
aquell per ventura  únic mèrit  que tenia ben merescut.   Li en deman perdó. 
Per altra part,  - com podeu suposar -  quan jo vaig escriure el treball  no 
sabia que ell  formaria part del tribunal...  Si ho hagués sabut,  supòs que 
l’instint de conservació  hi hagués posat algun remei ... 
 

A partir d’aquí les nostres escasses relacions d’aquell any varen ser molt 
poc amistoses i amb ressentiments mutus, que ens feren entrar a tots dos en 
una mena de joc infantil:  Per part seva,  i a partir d’aleshores, va començar 
a demanar-me més sovint la lliçó, i ho solia fer d’una manera bastant 
sorprenent, com és ara, dues vegades en una mateixa setmana,  etc...  Supòs 
que,  a la seva manera,  em volia alliçonar que el que calia era deixar-se 
estar de concursos literaris  i de tenir més esment a lo seu...  i, per part 
meva,  també vaig entrar infantilment en aquell joc:  Vaig calar aviat el que 
passava i, a partir d’aquell moment, no tan sols no me va poder trobar mai  
sense sabre la lliçó del dia, ans el contrari,  la quasi memoritzava, amb cites 
incloses... però no vaig  aconseguir que la nota final  milloràs gens ni mica.  
  
El curs següent les coses milloraren entre nosaltres,  perquè  - una vegada 
acabat el curs -   jo,  ben aconsellat per Garcies Palou  i amb l’excusa  
d’una consulta sobre Costa i Llobera,  vaig fer-li una visita a ca seva  - un 
pis magnífic per el Passeig Sagrera -  i aquesta vegada  sí que parlàrem dels 
seus estudis sobre el poeta...    Jo ja els m’havia llegit tots !!    Se veu que la 
cosa li agradà,  perquè aquell segon curs seu  vaig estudiar encara manco...   
però ja  me va posar un “Valdemeritus”.     Així anaven les coses !      
 

I  jo, veient com funcionava tot allò, tira tira m’anava convertint en un cínic. 
 

Un conco  meu,  quan moria algú que no li queia de lo millor,  solia dir:  
“Al cel sia !...   o allà on hagi cabut... !” .    
Jo a D. B. Torres mai no l’he enyorat gens ni mica, però esper que Déu el 
tingui a la Glòria...  i que allà  s’hi trobi tan bé que mai no decideixi tornar. 
Com veieu, d’aquell cinisme encara ara no me n’he pogut recuperar del tot... 


