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De sobte, la fragilitat, la vulnerabilitat i la por han pertorbat pregonament les nostres 
vides. Una pandèmia universal, inimaginable en el si de les nostres societats avançades 
del segle XXI,   malauradament acaba de deixar en el camí una allau immensa de gent, 
i, segons les previsions dels científics, sigui aquest maleït virus o una altra bactèria letal, 
en el futur sembla que els cicles pandèmics ens seguiran colpejant  fins a límits impen-
sables. Ara mateix, i sense entreveure’n la fi, estam immersos en la mar embravida d’una 
crisi sistèmica de caràcter global: sanitari, social, econòmic, ambiental, educatiu... 

La Pandèmia Covid-19 ens colpeja amb tota la seva virulència. Alguns  han arribat 
a considerar que aquesta pandèmia  és tan singular i excepcional que sens dubte farà 
època, que hi haurà un abans i un després d’aquest cicle pandèmic. El  risc de contreu-
re’l s’ha fet tan global que a tots ens pot afectar i a tots ens té atemorits. Aquest possible 
contagi ens  imposa sens dubte l’aprofundiment d’una detinguda reflexió. Què ens ha 
aportat aquesta situació?  Com la vivim personalment cadascú?  Com la viu el col·lectiu 
de l’Església? Com la viu la nostra societat? Com plantejar el després de la Pandèmia?

És obvi, atesa la importància cabdal i la transcendència de les qüestions assenyala-
des, que l’eix central dels continguts del número que teniu a les mans no pot ser altre que 
l’atapeïda garba d’entenimentades reflexions que tertulians i col·laboradors ens posen 
gentilment al nostre l’abast. 

Llegiu amb calma i sense presses l’extensa i intensa aportació d’acurades anàlisis, 
dades contrastades, visions i opinions que, des del seu bagatge personal i professional, 
ens ofereixen sàviament els tertulians presents a la taula rodona. Amb l’encert i saviesa 
de sempre, el nostre ben reconegut Gabriel Amengual Coll, en l’article que ens va reme-
tre des de la recent estada d’estudis a Roma, afirma que la pandèmia, com tota prova, no 
fa més que mostrar el que som, però també pot significar una reflexió i fins i tot podria 
propiciar canvis.  Això ho podrà fer si realment esdevé una experiència.

Assaboriu també l’amorosida tendresa que traspuen els corprenedors testimonis per-
sonals dels nostres amics corals, Jaume Obrador i Maria Sastre i de l’admirada Maria 
Oliver Oliver, de Can Majoral. Tots tres han tastat les amargues incerteses d’haver de 
creuar la colpidora experiència de contreure el virus de la Covid-19 i de sortir-se’n afor-
tunadament.

A més de les reflexions entorn al tema central, gaudireu de la transparent franquesa 
i de l’acollidora bondat de les persones entrevistades: Tomeu Català, l’admirat amic 
modèlic, l’home sense res amagat  i les tres afectuoses monges, filles de la misericòrdia, 
que comparteixen, amarades de pau, la tendra quietud del convent de Pòrtol. L’entra-
nyable amic Llorenç Tous ha confegit un apropiat comentari al tema del cristianisme del 
segle XXI i Toni Bennasar, a l’article Què podem esperar, intenta expressar el que ell 
pensa sobre el món futur. Per la seva part, Toni Pol, en un relat magistral, ens descriu les 
singulars vivències del seu primer trimestre en el Seminari l’any 1947. 

Cal destacar finalment la densa i substanciosa dissertació del dilecte amic Bartomeu 
Bennàssar sobre Turisme i ecologia. Entenedor i diàfan com sempre i amb l’hàbil en-
giny creatiu de saber jugar amb la polivalència de selectes paraules i expressions ens 
regala tot un bagatge d’innovadores propostes sota l’eix El turisme és per a l’home i no 
l’home per al turisme i sobre els punts cardinals que en són referència: paisatge, país i 
paisanatge.

LES NOSTRES VIDES 
EN I DESPRÉS DE LA PANDÈMIA
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Mentre preparàvem el núm. 54, al restau-
rant Hom, ens posàrem d’acord per tractar 
el tema del Coronavirus, la pandèmia que 
ens ha mantingut en Estat d’Alerta i que ha 
afectat  molta gent. Moltes persones han es-
tat infectades i moltes han mort. La malaltia 
ens ha arribat per sorpresa i ha atacat for-
tament a les residències de majors, on han 
mort moltes persones.

Per tal de concretar les persones i la data de la trobada i atès que havíem acordat 
demanar al bisbe que hi volgués participar, d’allà mateix en Jaume Sancho el va cridar 
per telèfon i ja va concretar que podríem convocar la taula rodona per al dia 9 de juliol, 
a les 17 hores, al Palau Episcopal.

Acordàrem convidar, a més del bisbe, les persones següents: Na Isabel Moll Blanes, 
professora emèrita de la UIB, n’Antoni Tarabini-Castellani, sociòleg, el metge Francesc 
Albertí Homar i en Ferran Bellver Silvan, psicòleg. Tots acceptaren de participar-hi.

El dia 9 de juliol, tots els assistents acudírem al Palau. A més dels convidats, hi 
fórem presents en Pere Amengual, na Margalida Moyà, en Domingo Mateu, en Joan 
Martorell, en Miquel Jaume i en Jaume Gual, membres de l’equip de redacció. Ens 
acomodàrem en una sala ampla i espaiosa del Palau per poder servar les distàncies.

La trobada es desenvolupà en dues parts: A la primera, els convidats exposaren, 
d’acord amb el que havíem acordat amb ells, la seva reflexió sobre la pandèmia. A la 
segona part tenguérem un col·loqui entre tots els assistents.

Com sempre posam, en primer lloc, unes referències biogràfiques dels convidats. 
Són les següents.

sobre 
la pandèmia

Isabel Moll Blanes
Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universidad Complutense de 
Madrid i doctora en Ciències Polítiques por l’esmentada Universitat. 
És catedràtica emèrita d’Història Contemporània de la Universitat de 
les Illes Balears, on va impartir docència de 1971 a 2012. La principal 
línia de recerca seguida en la seva trajectòria professional s’ha centrat 
en diversos aspectes de la història social y demogràfica de la població 
als segles XVIII, XIX, i principis del XX, especialment en l’estudi de 
com els canvis en les formes de l’Estat (especialment el pas de l’estat 
absolutista a l’estat liberal) han pogut influir sobre els processos de re-
producció social. De 1987 al 2012 ha participat a vuit projectes de re-

cerca finançats pel programa estatal de I+D, cinc dels quals com a investigadora principal. Ha 
estat coordinadora de l’edició dels 5 volums de Història de la Ciència a les Illes Balears (2004-
2017). Actualment forma part del Grup d’Estudis d’Història de la Salut Pública, integrat en 
l’Institut Universitari de Ciències de la Salut ( (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears.  

Antoni Tarabini-Castellani, Sociòleg. President fundador de Fundació Gadeso des de 
l’any 2001 
Estudis: Filosofia (UPB). Sociologia (U. Roma). Teologia (Gregoriana 
Roma). Organització d’empreses (ESADE)
Publicacions: Col·lecció de llibres “Recerca”. Director de la  Col·lec-
ció llibres de butxaca “Andreu Ferret”. Director de la Col·lecció “El 
Carrer”. Director de la revista “Quaderns Gadeso”. Editor de la  WEB 
Fundació Gadeso
Càrrecs públics: 1982-1983 Assessor del Ministre de Turisme. 1979-
1983 Tinent de Batlle d’Urbanisme i Turisme de l’Ajuntament de Cal-
vià. 1986-1989 Tinent de Batlle de Turisme, Transports i Circulació de 

l’Ajuntament de Palma. 
Des de 1990 col·laborador permanent amb Diari de Mallorca. Col·laborador habitual en dife-
rents mitjans de comunicació de les Illes Balears (diaris, ràdios i televisions). 
Distincions: 2018 Medalla d’or de la Ciutat de Palma

Mons. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe de Mallorca
Va néixer a Ciutadella de Menorca el 28 de gener de 1948. Després dels 
primers estudis a la Companyia de Maria i al Col·legi salesià, l’any 
1959 ingressa al Seminari diocesà de Menorca i cursa els estudis d’Hu-
manitats, Filosofia i Teologia. El 23 de setembre de 1972 rep l’ordena-
ció sacerdotal a la Catedral de Menorca, després de cursar estudis a la 
Facultat de Teologia de Catalunya i obtenir la Llicenciatura en Teologia 
dogmàtica
Després d’exercir diversos càrrecs parroquials i en altres organismes 
diocesans, formador, professor i rector del Seminari diocesà, el 23 de 
setembre de 1989, és nomenat Vicari general de la diòcesi de Menorca i moderador de la Cúria, 
càrrecs que exerceix fins l’any 2002, quan és nomenat rector de Ntra. Sra. del Roser de la Ca-
tedral i de Sant Francesc d´Assís de Ciutadella i elegit degà-president del Capítol i Penitencier 
de la Catedral (2002-2005). 
Va formar part del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC), dedi-
cant-se especialment a la catequesi d’adolescents, joves i catequesi familiar.



6 7

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

Va ser nomenat bisbe auxiliar de Barcelona per Benet XVI el 28 de gener de 2009 i va rebre 
l’ordenació episcopal el 21 de març del 2009. A la Conferència Episcopal Espanyola des de 
l’any 2002 va ser membre del Consell Assessor de la Subcomissió de Catequesi i director del 
Secretariat de la Comissió Episcopal de Pastoral fins al seu nomenament com a bisbe. Des de 
2009 fins 2011 va ser membre d’aquesta comissió i al 2011, va ser nomenat President de la Co-
missió. El 13 març de  2014 va tornar ser elegit president de la Comissió Episcopal de Pastoral 
a la CIII Assemblea Plenària.
Dia 8 de setembre de 2016 el papa Francesc el nomenà administrador apostòlic de Mallorca, 
càrrec que exercí conjuntament amb el de bisbe auxiliar de Barcelona. Dia 19 de setembre de 
2017 el papa Francesc el nomena bisbe titular de la Diòcesi de Mallorca, de la qual pren pos-
sessió i n’inicia el ministeri episcopal el 25 de novembre de 2017.
Actualment, a la Conferència Episcopal, forma part de la Comissió Episcopal de Pastoral Soci-
al, amb l’encàrrec del Departament de Justícia i Pau. També és membre de la Comissió Episco-
pal de Mitjans de Comunicació Social.

Francesc Albertí Homar, metge internista.
Nascut a Palma al 1955.
Llicenciat en medicina y especialista en medicina interna.
Formació:Diplomat per l’escola d’alta direcció i administració de Bar-
celona (EADA) en el curs superior per a cap de serveis sanitaris.
Màster en recursos humans sanitaris per la UIB.
Màster en gerontologia i malaltia crònica avançada per la UIB.
Diplomat en Direcció de serveis integrats de salut (DSIS) per ESADE 
business school.
Durant els anys d’exercici ha ocupat els següents càrrecs: Cap de servei 
de medicina interna de l’Hospital General de Mallorca.

Director mèdic de GESMA: Complex hospitalari de Mallorca (Hospital General i Juan March).
Coordinador d’atenció a la cronicitat i atenció sociosanitària del Servei de Salut de les Illes 
Balears.
Actualment és Subdirector d’Atenció hospitalària i salut mental del Servei de Salut.

Ferran Bellver Silvan
Estudià filosofia, teologia i ciències catequètiques a la Universitat Pon-
tifícia de Salamanca (1965-1970). Després estudià psicologia a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (1970-1975).
Viu dedicat en cos i ànima a diversos projectes i organitzacions sense 
afany de lucre de les que ha estat fundador: la Cooperativa SI, d’Ini-
ciativa Social, d’àmbit local, i l’Asociación Española de Empleo con 
Apoyo, la FUNDACIÓN EMPLEA, i la European Union of Supported 
Employment (EUSE), d’àmbit nacional i internacional, organitzacions 
totes que promouen el treball amb suport, sobretot per a persones amb 
discapacitat, a Espanya, a Europa i a Amèrica Llatina. Li agrada molt tot el que fa i també la 
música i cantar. Ha participat vàries vegades a les jornades per a animadors del cant litúrgic al 
Monestir de Montserrat i presta serveis com a animador del cant a les parròquies de Campanet 
i de Santa Margalida.

Primera Part: 

APORTACIONS DE CADASCUN DELS CONVIDATS

Isabel Moll Blanes, UIB, IUNICS-GIHS

Pandèmies més virulentes a les Illes Balears i les se-
ves conseqüències

Com a introducció a la meva participació a la present taula 
rodona m’agradaria aclarir el significat de dos termes que molt 
sovint s’utilitzen de forma alternativa, quan el seu significat re-
sulta prou diferent. Quina és la diferència entre “pandèmia” i 
“epidèmia”? Per epidèmia s’entén una malaltia de caire infecci-
ós que ataca al mateix temps i al mateix lloc a un gran nombre 
de persones, mentre que una pandèmia és una malaltia epi-
dèmica que afecta a grans extensions de territori, a molts de 
països o a tot el món. De l’Edat Mitjana a finals del segle XVIII a 

Europa es varen produir diversos cicles pandèmics d’una malaltia que en termes gene-
rals es coneixia com a “pesta”, o també “pesta del bubó”. Altres malalties com la variola 
o la malària tenien comportaments més de tipus epidèmics que pandèmics, i els seus 
efectes sobre la població eren força importants, essent dues de les causes de mortalitat 
més rellevants del període. Entre 1780 i 1830 aparegueren dues noves malalties que en 
un principi es qualificaren com a exòtiques –la febre groga i el còlera– generant grans 
pandèmies que afectaren a tota Europa. Les Illes Balears al llarg dels segles s’han vist 
afectades per diverses d’aquestes pandèmies, essent les més virulentes les produïdes 
per la “pesta”, l’últim episodi de la qual es va produir ara fa exactament 200 anys, del 
mes de maig al mes d’agost de l’any 1820, i es va localitzar a la comarca del Llevant 
de Mallorca on Son Servera i Artà foren els municipis més afectats i en menor mesura 
Capdepera i San Llorenç.

Tot i la importància d’aquests episodis, els historiadors fins fa relativament poc no 
han evidenciat un interès envers les epidèmies. La historiografia general de les Illes Ba-
lears no compta amb treballs per poder fer una síntesi del fenomen. La major part de la 
informació que tenim procedeix dels historiadors de la medicina, alguns dels quals han 
fet una excel·lent aportació al tema. Ens referim a E. Fajarnés, J. Escalas, P. Servera, G. 
Fuster o J. M. Rodríguez Tejerina. A l’actualitat el Grup d’Investigació de la Salut Pública 
(integrat al IUNICS) ha generat una línia de recerca sobre aquesta temàtica que s’ha 
traduït amb un seguit de publicacions centrades bàsicament en les epidèmies del segle 
XIX, la qual cosa me permet proporcionar un breu resum del que varen suposar les 
pandèmies al llarg de la Història de Mallorca. Malauradament tenim poc coneixement 
sobre les situacions a les altres illes, per manca d’estudis sobre la temàtica.

1.- La cronologia de les epidèmies
En termes generals sabem que els grans cicles de la pesta al període medieval i 

modern foren presents a Mallorca, tant la Pesta Negra de 1348, com la gran pandè-
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mia de 1647-1652. Sembla que els seus efectes en termes de defuncions foren força 
importants i que les autoritats prengueren totes les mesures de què disposaven al seu 
moment, essent l’aïllament la més efectiva. La gran pesta de Marsella del 1720 no va 
arribar a l’illa, però la seva virulència i impacte fou l’inici d’una sèrie de mesures sani-
tàries que l’Estat va iniciar amb la creació de la Junta Suprema de Sanitat a la qual tots 
els regnes de la Corona havien d’informar de manera periòdica de la situació als seus 
territoris. Però la responsabilitat efectiva es mantenia en mans de les autoritats locals 
que comptaven amb els cordons sanitaris com la principal mesura preventiva.

La situació va experimentar un canvi al segle XIX amb la construcció de l’Estat liberal 
i amb el procés de medicalització de la sanitat. La ja esmentada epidèmia de pesta de 
1820 va significar un punt de partida de les noves polítiques sanitàries de l’Administra-
ció Pública. L’aïllament es va mantenir com la principal mesura amb els cordons com a 
forma d’actuació per possibilitar l’aïllament dels territoris afectats i evitar que la malal-
tia s’estengués per tota l’illa. Es militaritzaren els cordons i la coordinació entre les insti-
tucions va generar polítiques sanitàries que es varen mantenir tot al llarg del segle XIX. 
L’any següent -1821– Palma va experimentar un episodi de febre groga i amb menys de 
tres dies es va organitzar un conjunt de mesures higiènic-sanitàries que a l’episodi de 
l’any anterior es varen destorbar quasi trenta dies per aplicar-les. 

A partir d’aquests dos episodis l’organització sanitària presenta dues formes d’actu-
ació relacionades amb el que Joana Maria Pujades ha qualificat com a epidèmies visi-
bles i epidèmies invisibles. Les primeres identifiquen els episodis que es varen produir 
a Mallorca al llarg del segle XIX: el còlera a Andratx el 1854, el còlera a Palma el 1865 i 
la febre groga de Palma el 1870; episodis que es caracteritzaren per un notable descens 
de les defuncions al llarg d’aquest període. Les segones manifesten el perill d’epidè-
mia i s’aplicaven al moment en què es tenia coneixement de l’existència d’epidèmies a 
regions properes a Mallorca; en realitat eren mesures de prevenció que evidenciaren 
ser altament eficaços, ja que els episodis epidèmics d’aquest tipus de malalties foren 
realment molt pocs i foren controlats immediatament. 

2.- Medicina i Ciència 
A l’hora de valorar les conseqüències de les pandèmies s’han de tenir en compte 

almanco dues qüestions. En primer lloc la població total de Mallorca i el nombre de de-
funcions, a més de la capacitat i possibilitat de mobilització d’aquesta població. En se-
gon lloc els coneixements mèdics del moment, especialment dins el marc de la ciència. 

A finals del segle XVIII (cens de Godoy de 1797) hi havia 186.979 habitants a les Illes 
Balears, el 1850 n’hi havia 262.893 i l’any 1900 el total era de 311.649. Les defuncions 
durant la pesta del 1820 foren 2.419 per una població de 6.489 (la suma dels habitants 
dels 4 municipis més afectats). Les defuncions a Palma per el còlera del 1865 foren 
unes 2.600 i les de febre groga del 1870 també a Palma no passaren de 200. Aques-
ta disminució creixent del número de morts cal aplicar-lo a l’actuació conjunta de les 
autoritats públiques i les institucions sanitàries que paulatinament anaren aplicant els 
coneixements mèdics del moment. Convé recordar que no fou fins el 1860 que Pasteur 

va iniciar els estudis de bacteriologia i a partir d’aquest període comencen a aparèixer 
les vacunes que varen suposar el gran avenç medico sanitari: la vacuna del còlera es va 
descobrir el 1885, la de la pesta el 1896 i la de la febre groga el 1905. És a dir, de l’Edat 
mitjana al darrer terç dels segle XIX, la medicina i els metges no tenien ni les eines ni els 
coneixements per poder frenar l’expansió de la malaltia. Foren les mesures d’aïllament 
altament coercitives, i la progressiva medicalització i estatització que varen fer possible 
la modernització sanitària en termes actuals, coincidint amb la gran innovació que su-
posaren els avenços de la ciència mèdica i la progressiva aparició de les vacunes. 

De fet, les estrictes mesures d’aïllament 
imposades per les autoritats locals el 1820 i 
1821 a Mallorca varen impedir la propagació 
d’aquestes dues epidèmies més enllà dels lí-
mits dels municipis afectats. De fet, l’acció al llarg de l’epidèmia del 1820 de les auto-
ritats locals i provincials (tan civils com militars) fixa les premisses del reforçament de 
la intervenció pública en termes sanitaris que s’anirà consolidant al llarg del segle XIX, 
intervenció i polítiques sanitàries que es troben rere l’important descens de la mortali-
tat ocasionada per les epidèmies

Antoni Tarabini-Castellani
Una aproximació a la nostra realitat des de la pan-
dèmia 

A certes edats, inclosa la meva, fer projectes de futur és 
una simple utopia. Però alguns de nosaltres, malgrat les nos-
tres edats, estam ocupats i preocupats pel futur que ens està 
perfilant com una sortida a la crisi provocada per la pandèmia 
del coronavirus. Em preocupa, ens preocupa, per la societat 
que deixarem en el meu cas als meus nets, i en general a les 
generacions futures, la meva percepció és que heretaran una 
societat pitjor que la que heretam. M’explicaré.

El filòsof i jurista italià Luigi Ferrajoli reflexiona sobre com prendrà el món quan 
passi la pandèmia. El canvi climàtic, les armes nuclears, la fam, la manca de medicina, 
el drama dels migrants i, ara, la crisi del virus, mostren un desajust entre la realitat del 
món i la forma jurídica i política en què cercam governar-nos a nosaltres mateixos. Els 
problemes globals no estan en les agendes nacionals. Però la seva solució “depèn de 
la supervivència de la humanitat”. Recorrem a les nostres realitats socioeconòmiques.

A partir de la crisi del 2008 comença a sorgir la idea d’un estat molt minvat però molt 
intervencionista; un Estat del qual es preveu realitzar funcions absolutament auxiliars 
de legalitat, seguretat i infraestructura. Però, sobretot, es dibuixa un estat que propaga 
la ideologia del mercat a tots els organismes socials: l’educació, la salut, les relacions, 
la identitat, els comportaments més individuals estan contaminats per aquest discurs 
de mercat, amb un benestar massa sovint consistent en càrregues de treball cobertes 

La gran innovació que suposaren 
els avenços de la ciència mèdica i 

la progressiva aparició de les vacunes
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per contractes temporals i/o precaris. El nostre model productiu requereix (continua 
requerint) aquesta contractació. Per a més inri l’estructura socioeconòmica no facilita 
un ascens social representat per les classes mitjanes. Hem construït una societat pro-
fundament desigual.

La crisi del coronavirus influirà en el model de gestió neoliberal de l’economia euro-
pea, que ja fa gairebé 40 anys que està en marxa? L’abril passat, iniciat el confinament, 
el nombre d’aturats d’ocupació registrats va ser de 72.542 persones, un 62% més que 
el registrat a l’abril de 2019. Una situació tan insostenible, juntament amb la precarit-
zació, ofereix una menor capacitat de generar itineraris d’inclusió social, permetent així 
un major “empobriment de la pobresa” i que posa en qüestió els pilars de l’estat del 
benestar.

Millor que qualsevol crítica ideològica o política, va ser precisament el caos causat 
a Europa pel coronavirus el que està demostrant el perill immanent d’aquest projec-
te. Per combatre la pandèmia, s’erigeixen barreres nacionals, les poblacions senceres 
estan dràsticament aïllades, els hospitals cruelment debilitats s’estan desbordant en 
les últimes dècades per l’absència d’inversió, s’esgota i se sacrifica el personal sanitari. 
Governs desesperats que prenen decisions desordenades, la por constant d’una ciu-
tadania esperant amb incertesa el seu torn, i institucions europees “comunes” que es 
mostren impotents i silenciades.

Estats d’ànim a la nova normalitat
Des del 14 de març vàrem patir el confinament, és a dir la quarantena, passant per 

les quatre fases que formaven part del camí fins arribar a un Nova Normalitat. Se supo-
sa que, amb prudència, podem anar recuperant les relacions humanes i socials, i a la 
vegada reconquerir l’activitat socioeconòmica. Sense passar per alt que el virus segueix 
viu i no s’atura, la qual cosa ens obliga a seguir prenent mesures preventives fins que 
puguem accedir a una vacuna eficaç.

Des del Fundació Gadeso hem desenvolupat una recerca amb l’objectiu de conèixer 
quins són els principals problemes que tenen els nostres ciutadans; i, al mateix temps, 
detallar quin és l’índex de confiança, a curt i mitjà termini, en la superació de les dificul-
tats, especialment en l’àmbit socioeconòmic. Potser el més valuós de la recerca és que 
s’han filtrat les respostes a través de les tipologies de les classes socials (alta, mitjana/
alta, mitjana/mitjana, mitjana/baixa i baixa) la definició de les quals es pot trobar a Qua-
derns Gadeso núm. 393, juny de 2020. De tots els factors, les preocupacions tenen una 
càrrega mitjana molt elevada per a les classes baixes i mitjanes/baixes: crisi econòmica 
del 78%, atur del 70%, inestabilitat laboral,65%. La seva situació és d›exclusió real o de 
risc. A l’altre extrem, a la classe alta i mitjana/alta cap indicador supera el 50%. Crida 
l’atenció la baixa preocupació pel virus, el 32%.

Les classes mitjanes experimenten nivells baixos de confiança, i entre les classes 
més baixes les seves perspectives són molt negatives. Les classes socials, altes i mitja-
nes/altes tenen un nivells de confiança millors, però no positius. El nivell d’incertesa, 
sobretot a mig termini, és molt notable.

On ens duu aquesta percepció a curt i mig termini? A un estat d’ànim negatiu. Ana-
litzem els fets. Un factor determinant en el trasllat dels joves a l’edat adulta es va vi-
sualitzar en la voluntat i capacitat d’emancipació. Una presa de decisions que no im-
plicava una ruptura amb les arrels de la seva família, sinó un viatge a una vida pròpia i 
diferenciada de la convivència. Entre els 19 i els 25 anys es va començar a entreveure i 
consolidar una vida autònoma (personal, professional, econòmica, social...) que va fer 
possible (amb o sense parella, sols o amb amics) formar un habitatge propi i diferen-
ciat, encara que inicialment fos amb suport familiar en la hipoteca o lloguer. Aquest 
model se va anar en orris quan l’obra es va convertir en un bé escàs; i avui, si és així, és 
de poca estabilitat, qualitat i salaris baixos. No només és impossible l’accés a un habi-
tatge, sinó que també és inviable complir els compromisos ja adquirits a través d’una 
hipoteca o lloguer. 

De la nova normalitat al Segon Onatge
Després del confinament i de l’Estat d’Alarma, ateses les corbes de contagis que a 

la fi de maig s’apuntaven, se’ns garantia una Nova Normalitat que implicava una pro-
gressiva disminució del coronavirus i una certa recuperació de la nostra activitat pro-
ductiva, especialment la turística. Però la realitat s’ha transformat en un Segon Onatge, 
un període negre de consolidació de la pandèmia. Els registres han empitjorat fins a 
coronar una perspectiva infausta inimaginable en el pitjor moment del Primer Onatge. 
Hem igualat en una setmana els malalts registrats durant els sis mesos anteriors en 
què es van comptabilitzar infeccions. Al negatiu juliol ha seguit un agost desbocat. La 
temporada turística ha acabat. La nostra Comunitat ha deixat de ser un destí segur, la 
qual cosa explica la reacció del Regne Unit i Alemanya en prohibir de facto el turisme 
cap a Mallorca.

Avui, en ple Segon Onatge, podem constatar, amb matisos, un ampli consens social 
en el fet que la pandèmia provocada per Covic19 no és una mera circumstància que 
afecti amb més o menys intensitat la nostra vida quotidiana sanitària. La realitat és que 
estam immersos en una crisi sistèmica no només de caràcter sanitari, sinó també de 
caràcter social, econòmic, ambiental, educatiu i molt etcètera. Aquestes realitats han 
creat un clima de desconfiança, inseguretat i falta de perspectiva, especialment en els 
segments socials mitjans/mitjans i mitjans/baixos.

Les causes del Segon Onatge, la pandèmia sanitària, són múltiples. Les infraestruc-
tures sanitàries i els equips són certament millorables, però no són la primera causa. El 
contagi majoritari és de caràcter “social”, llegir reunions de diversos tipus entre fami-
liars i/o amics; un notable passotisme ciutadà (no només els joves) en referència a les 
defenses essencials (les tres M); sense passar per alt els contagis col·lectius en residèn-
cies de gent gran. Un altre aspecte a tenir en compte és el nivell de contagi en barris 
i/o poblacions els residents de les quals formen part de segments socioeconòmics mit-

La rrealitat és que estam immersos en una crisi sistèmica 
no només de caràcter sanitari, 

sino també de caràcter social, econòmic, ambiental, educatiu ...
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jans/baixos i baixos. El Govern incrementarà les restriccions a les zones més afectades 
per la pandèmia. Ara adoptarà una resolució per implementar diferents mesures en els 
quinze municipis i barris més afectats pel coronavirus en funció de la gravetat, inclo-
ent la reducció de les reunions a cinc persones i la prohibició de sortir de nit. Però a la 
vegada, s’han d’aplicar, d’acord amb els ajuntaments, actuacions dirigides a causes de 
tipus social. 

Les conseqüències socials són clares. L’atur registrat a les Illes Balears corresponent 
al mes d’agost és de 73.753 aturats. Ara l’urgent, ha dit la Presidenta Armengol, és sal-
var les famílies, i això vol dir protegir les empreses i els treballadors. Però alerta que 
l’arbre no ens deixi veure el bosc. La imprescindible Reactivació Transformació Socio-
econòmica i social (a curt, mig i llarg termini), en el ben entès, que l’inici d’una “nova” 
normalitat, no hauria d’implicar un retorn al model econòmic basat en un turisme gai-
rebé “monocultiu que no té ni present ni futur”, la qual cosa ens fa vulnerables, a més 
d’insostenibles.

Atès que la temporada està pràcticament finiquitada. Com plantejar el futur? No 
té sentit, ni cap possibilitat d’èxit, intentar recuperar una Nova Normalitat anhelant i 
mirant enrere amb nostàlgia; ens hem de plantejar, a curt i mig termini, la recuperació 
dels mercats en funció dels criteris i models del súper exitosos anys 2017, 2018, 2019. 
Però les circumstàncies, no només conjunturals, són absolutament diferents.

La pandèmia ha afectat directament als nostres clients reals i potencials; a les nos-
tres estructures (negoci, comercial, transport...) i a les pròpies en els països d’origen. 
La recuperació de connexions aèries òptimes no serà fàcil. Les destinacions alternatives 
seguiran vives i en peu. S’hauran de definir nous productes i reactivar noves estratègies 
de màrqueting. Espanya pot tenir accés a 140.000 milions d’euros de profunditat perdu-
da també de la UE, però difícilment serà possible si els nostres “projectes empresarials 
turístics” pretenen recuperar la nostra activitat productiva basada en models antiquats 
i insostenibles. No oblidem que l’accés a aquests fons europeus no serà exclusiu del 
sector turístic, i que no només les Illes Balears dissenyaran projectes turístics d’interès. 
Sense passar per alt que, tot i que la nostra principal activitat productiva continua sent 
el turisme, cal tenir en compte altres activitats d’alt valor afegit.   

Mons Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe de Mallorca
L’església de Mallorca i la pandèmia

He de començar dient, com han dit els altres, que la pan-
dèmia ens va agafar de sorpresa. El mes de gener vaig anar a 
donar una conferència a Torí i no se’n parlava, i això que a Itàlia 
era un dels llocs on hi hauria més infectats. Dia 18 vaig tornar a 
Mallorca amb un bon constipat. Record que dos dies després, 
el dia de Sant Sebastià, vaig dir la missa a la Seu amb molta difi-
cultat, és ver, però encara no es parlava de pandèmia. Després 
vaig assistir a la Conferència episcopal a principis de febrer i 

més endavant al Congrés de laics a Madrid amb 4.000 assistents. És a dir, se seguia un 
ritme normal.

Jo havia començat a preparar la Visita pastoral a Mallorca, però resulta que el dia 9 
de març va ser quan el Govern convoca una reunió. A mi no m’havien convocat, però 
vaig exigir anar-hi i la Presidenta va accedir al meu requeriment. En aquella reunió và-
rem començar a prendre mesures. Això era dia 9. Els dos dies següents jo encara vaig 
anar a Esporles a fer la Visita pastoral. Dia 12 vàrem inaugurar el Museu d’Art Sacre, 
que ara es diu així el que fins ara es deia Museu Diocesà, i ja vàrem decidir que no 
faríem ni discurs inaugural ni res, sinó senzillament que la gent passés, fes una volta i 
se n’anés. 

Aquest dia 12 me telefonen per dir-me que hi havia problemes a esglésies, que la 
policia deia a la gent que sortís dels temples. Ja se parla de contagis. Telefon a Barce-
lona, al cardenal Omella, amb qui som company, i també a altres bisbes per mirar d’ac-
tuar coordinadament. I és en aquest mateix dia 12 quan dic que les catequesis del cap 
de setmana no se facin i que els vespres es tanquin les esglésies. Aquesta mesura no 
va agradar a tothom i algú es va posar dalt de tot. Si un dia escric les meves memòries 
i cont el que m’han arribat a dir alguns, quedaríeu regirats del que és capaç de dir, in-
sultant-me, una gent enfadada perquè havia fet tancar les esglésies. El mateix va passar 
després amb l’assumpte de la comunió amb la mà o amb la boca, un tema que va ser 
també ocasió d’enfrontament. En totes aquestes qüestions he donat la meva opinió 
tan pública com privadament a tots els que s’han adreçat a mi, i no són pocs els que 
tenen el meu telèfon particular, dient sempre que el tema de la salut està per damunt 
de tota altra opció, litúrgica, devocional o de qualsevol altra consideració. La salut és el 
principal. És allò primer que Jesús defensa a l’Evangeli. En el de sant Marc tot el primer 
capítol mostra com Jesús cura malalts de tot tipus. 

El dia 12 de març va ser 
el dia decisiu que va trasto-
car tot el que hi havia abans. 
Després d’haver donat l’or-
dre esmentat he enviat set 
comunicats adreçats a tota la 

Diòcesi a mesura que anava canviant la situació. D’aleshores ençà cada setmana he fet 
un article per al Full dominical que ara no surt en paper sinó només en format digital 
publicat en línia. A més, he publicat cada setmana articles sobre el tema a Catalunya 
Cristiana i els que m’han demanat a Misa Dominical i Vida Nueva. Un dels primers 
articles es titulava “Toc d’atenció”. El vaig titular així perquè veia que realment els es-
deveniments s’anaven precipitant de manera imprevisible. “Què hem de fer?” - me 
demanaven els capellans. I jo els vaig dir: “Tot tancat, cadascú a ca seva”.

Aleshores va sortir una altra qüestió que se va haver d’atendre: la qüestió dels ma-
lalts, dels hospitals. Resulta que la Conselleria ens diu que els capellans no podem 
entrar en els hospitals. Jo tot d’una vaig enviar una carta a la Consellera i li vaig dir que 
teníem tot el dret a anar als hospitals perquè teníem un conveni de la Diòcesi amb els 

La salut és el principal. 
És allò primer que Jesús defensa a l’Evangeli.

En el de sant Marc tot el primer capítol mostra com 
Jesús cura malalts de tot tipus.
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hospitals. “Però millor que no vingueu, si de cas vos necessiten vos cridarem”, me va 
dir, i jo li vaig contestar: “No, no, tenim obligació de ser-hi”. Després que persistís en 
la negativa li vaig dir una cosa: “Mentre aquí ens deis que no, els metges i les inferme-
res estan demanant els capellans privadament”. I els acollien i els ajudaven en tot. A 
mi m’enviaven fotos de dins l’UCI fent funcions i confortant els malalts. Però eren els 
metges i les infermeres que ho facilitaven. Això ho vaig dir a la Conselleria i va provocar 
la reacció de dir-me: “Idò, entrau, anau i feis allò que hagueu de fer, sempre amb les 
precaucions pertinents”. Un altre problema va ser que bona part dels capellans que 
anaven als hospitals tenien més de seixanta anys, i els vàrem haver de substituir. A mi 
personalment me telefonaren dos malalts per assistir-los i els vaig dir que hi anava tot 
d’una. De l’administració de l’hospital me demanen l’edat que tenc i quan els hi dic me 
diuen : “No, no, no pot venir”. Per tant, l’atenció en els hospitals va passar per un mo-
ment una miqueta delicat, però ningú va quedar sense atenció. Per altra banda, vaig dir 
moltes vegades als malalts i als qui me volguessin escoltar que veure la missa per tele-
visió era com la comunió espiritual que és tan vàlida com la comunió real. La voluntat 
de rebre el sagrament de la Unció és com la voluntat de participar de l’Eucaristia i, de 
fet, és ben igual que el baptisme de sang o el baptisme de desig que en cas de necessi-
tat són igualment vàlids. Per tant, vàrem poder atendre ja des del primer moment els 
malalts, en part perquè hi va haver un molt bon enteniment amb la Directora general 
de Salut Pública, na Maria Antònia Font Oliver, tot i alguns enfrontaments que no van 
passar de ser matisacions burocràtiques.

Un altre problema en aquell moment va ser la qüestió del cementeri. Allí hi ha un 
capellà que jo crec que s’hi ha dedicat amb cos i ànima. Va haver d’afrontar el fet que 
s’enterrava a la gent sense ningú que els acompanyés. Ell hi va ser tot el temps per a 
tothom. El dia dels Rams va dinar de carmanyola allà al cementeri, i el dia de Pasqua 
també. Me varen enviar la seva baixa i el va substituir un altre capellà. Un dia me telefo-
na i m’envia un vídeo que és impressionant. S’hi veuen  devuit baüls dins la sala, devuit, 
i els me mostra –diu– “perquè  vegis un poc sa situació amb que estic”. Era el migdia. 
Després afegeix: “Jo en duc prop de vint i pico d’enterrats avui i ja no puc més, estic 
extenuat”. Vaig cridar un altre capellà que l’anés a ajudar i hi va anar. I en van enterrar 
quasi quaranta aquell dia. 

Tot això ens va dur a replantejar tant el tema dels hospitals com el dels cementeris. 
Vaig cridar tots els arxiprestes i els vicaris episcopals i ens vàrem reunir al Palau. Vàrem 
decidir demanar voluntaris entre els més joves per ser capellà d’hospital. Va ser una 
cosa preciosa. Tothom es va presentar. Jo vaig fer desset nomenaments en aquell mo-
ment per als distints hospitals de Mallorca. No era fàcil si tenim en compte que no són 
molts els capellans menors de seixanta anys a la nostra diòcesi. 

Quant al cementeri, vaig telefonar a tots els rectors de Palma, un per un, per dir-los: 
“Teniu el deure d’atendre els morts de la vostra parròquia”. Aquí es van llevar els enter-
raments de cos present, als anys vuitanta, per voluntat del bisbe Teodor i en contra del 
criteri meu i el del bisbe d’Eivissa que a les reunions sempre criticàvem que s’hagués 
pres aquesta mesura. Jo encara no hi estic d’acord. Crec que s’hauria de dur el baül a 

l’església. Els qui han estat batiats tenen tot el dret a estar dins el temple també en el 
moment de la seva partida d’aquest món. Però aquí, en general, això no ho vol la gent. 
Crec que això ha dut a que no s’atengués prou aquesta part del dol. Jo ara estic intentat 
recuperar, no que duguin el mort a l’església, sinó recuperar la part del dol. La trobada 
amb els rectors de les parròquies de Palma va ser un èxit perquè dels cinquanta nou 
convocats van venir uns quaranta-cinc. Un bon grup d’ells va acceptar el que jo els vaig 
proposar: que un dia o dos, durant un temps determinat, se comprometessin a fer acte 
de presència no només per presidir les exèquies sinó també per atendre la família, els 
funcionaris de la funerària i altres acompanyants del difunt. 

El fenomen de la pandèmia ens ha servit per replantejar dues pastorals, la dels ma-
lalts i la del dol per als difunts, que estaven ben ateses però ara les hem pogut reformu-
lar més sinodalment, amb participació de més gent.

Francesc Albertí Homar, Subdirector d’Atenció hos-
pitalària i Salut mental de l’IBSALUT. 

COVID 19
La covid-19 en malalties respiratòries causades pel virus 

SARS-CoV 2 en la família del coronavirus de probable origen 
animal.

Al desembre de 2019, s’informa que una ciutat xinesa de 
Wuhan identifica casos de pneumònia en relació amb les per-
sones que treballen o que treballen en mercats d’animals a 
l’engròs.

Les informacions inicials són  que es tracta d’una malaltia similar a la Grip, com a 
conseqüència del contagi i letalitat. El 80% són casos lleus i 20% ingressaven amb pneu-
mònia i un 5% d’ells a l’UCI.

Com amb les altres infeccions víriques, el virus envaeix les cèl·lules humanes repli-
cant i causant la infecció.

En el mes de gener ens arriben notícies i imatges de la construcció d’hospitals a Wu-
han per tenir cura dels pacients davant la saturació d’hospitals de la regió. És el primer 
senyal d’alarma juntament amb el confinament de 40 milions de persones.

A finals de gener realitzem plans de contingència amb atenció primària, 061 i cadas-
cun dels hospitals públics de les illes:

Se subministren equips i materials de protecció individual, com també respiradors 
per a l’atenció als pacients. 

Protocols per diagnosticar i tractar els pacients del Covid-19.
Atenció Primària estableix dobles circuits en Centres de Salut per a pacients respi-

ratoris (covid-19) i no respiratoris. Es creen equips d’atenció domiciliària per a pacients 
de Covid-19 que es troben a casa seva.

El 061 realitza trasllats a hospitals i atén urgències a domicili.
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Cada hospital dissenya un pla de contingència adaptat a la seva estructura física. Els 
circuits es defineixen en urgències, plantes d’hospitalització de Covid i àrees de malalts 
crítics que estan esglaonades segons sigui necessari.

A principis de febrer es comuniquen a Europa els primers casos (Llombardia i Vène-
to). El 8 de març estan confinades aquests zones d’Itàlia.

El dia 9 de febrer es detecta el primer cas Balears i el 29 de febrer el segon cas.
L’11 de març l’OMS declara la pandèmia i el 14 de març es decreta l‘Estat d’Alarma i 

el confinament a Espanya.
Es posen en marxa plans de contingència a Primària, 061, hospitals i residències.
Durant els mesos de març a maig hi ha un augment progressiu dels pacients de 

Covid-19 principalment atesos en la Comunitat per Atenció Primària i 061 però un 
percentatge significatiu ingressarà en hospitals amb malalties febrils i infeccions res-
piratòries greus (pulmonies bilaterals), embòlia pulmonar i malalties inflamatòries 
severes. El 8-10% dels pacients amb Covid requereixen respiració a l’UCI assistida per 
infecció respiratòria greu.

Dades principals durant aquests mesos:
2.240 casos, 224 morts, 1.530 hospitalitzats

El 6 d’abril, punta de l’activitat del virus: 600 ingressats i 116 en unitats de crítics.  
No hi ha hagut cap col·lapse en cap moment.

Conclusió: 
En una infecció vírica, però amb més virulència que la grip, la mesura més efectiva 

ha estat el confinament.
La pandèmia, a més del problema de salut, duu associada la pitjor crisi econòmica 

d’aquest segle XXI.
El 21 de juliol s’acaba l’Estat d’Alarma: les autonomies reprenen les seves compe-

tències, ports i aeroports oberts: brots controlats
Què passarà? Haurem de conviure amb la Covid: la infecció no està resolta, tampoc 

no s’ha resolt l’equilibri entre la pandèmia i la situació econòmica. La situació proba-
blement no es resoldrà fins que es tengui una vacuna. Distintes vacunes es troben en 
una situació avançada i es creu que les tendrem des del primer semestre del 2021. 
Mentrestant cal continuar amb les mesures de precaució: màscara, distanciament so-
cial i rentat de mans, així com seguir en tot moment les mesures adoptades per les 
autoritats competents.

Ferran Bellver Silvan
Bé, agraesc a la Revista Modèlics la invitació per a participar 

en aquesta taula rodona. Jo estic aquí com a convidat, més que 
com a psicòleg, com a malalt que ha passat el coronavirus i, per 
això, vos contaré la meva experiència.

El 4 de març de 2020 vaig rebre a l’església medieval de Sant 
Miquel de Campanet un grup dels viatges de l’IMSERSO que 
venia de Madrid. Per aquelles dates a Madrid ja s’havia estès 
molt l’epidèmia, tot i que ni les autoritats ni la població en ge-
neral no eren conscients encara. De fet, va ser el darrer dels 
viatges de l’IMSERSO cap a les Illes Balears. Als 7 dies d’aquella visita, vaig començar a 
tenir febre diàriament, durant 14 dies. El metge d’atenció primària i el 061 em seguien 
telefònicament i m’enviaren a Son Espases per ser valorat i reconegut. Per sort no vaig 
quedar ingressat, perquè la febre només me pujava les tardes i els vespres. Em varen 
dir: ben segur que tens el coronavirus, queda’t a casa ben confinat, i em seguiren te-
lefònicament alguna vegada. El meu cardiòleg particular sí que es va preocupar i va 
estar molt pendent de la meva evolució, perquè entre els seus pacients n’hi havia un 
que tenia els mateixos símptomes que jo i, tot i tenir 62 anys, va anar empitjorant i es 
va morir.

Es veu que a mi, per sort, el meu sistema immunològic em va respondre adequa-
dament, és a dir, que no va sobreactuar, essent aquesta una causa del descontrol que 
es produeix i que, si afecta a òrgans vitals, pot ser molt greu i causar-te la mort. Total, 
que no m’havia arribat l’hora... Però sí que ho vaig passar bastant malament durant 
dos mesos, sobretot les dues primeres setmanes amb febre, sense poder dormir, vaig 
perdre la gana i la set i tenia un malestar general considerable. El tractament només 
va ser un paracetamol d’1 gram periòdicament. Després, quan em va desaparèixer la 
febre, encara vaig trigar un mes fins a tornar a ser jo mateix.

Durant el temps que vaig passar confinat dins el confinament, tot sol dins una habi-
tació, només vaig tenir la gran ajuda de la meva dona a qui, per sort, no li vaig encoma-
nar la pesta, o així ens sembla, tot i que jo crec que s’hauria de fer les proves, perquè 
segurament també va ser infectada, ja que va tenir alguns símptomes rars... 

Bé, durant tot el temps d’aïllament, em va ajudar molt el meu moment de vivència 
mística que estava vivint, gràcies al meu paper d’ermità de l’església medieval de Sant 
Miquel, de Campanet. Tenia molt present aquell valuós retaule del segle XVI, de la 
Mare de Déu del Roser, que me serveix, cada vegada que l’explic, per a fer una cate-
quesi i una evangelització sobre la història de la revelació cristiana, expressada a través 
dels quinze quadres dels misteris del rosari. Em va ajudar molt, també, el res del sant 
rosari, el cant dels salms, que acostum a fer a la parròquia, i altres cants, per exemple, 
de l’Ave Maria o del Pare nostre, el cant dels goigs que també aprofit per cantar als vi-
sitants: Bella imatge dolorida del Sant Crist de Sant Miquel, dau-nos pau, salut i vida i 
guiau-nos cap al cel. Tots estam de camí cap a una altra dimensió.

Haurem de conviure amb la Covid:
La infecció no està resolta, 

tampoc s’ha resolt  l’equilibri entre la pandèmia i la situació econòmica. 
La situació probablement no es resoldrà fins que es tengui una vacuna.
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La vivència especial que jo tenia d’aquella església històrica em va ajudar, sens dub-
te, a superar la malaltia. Vaig recordar el cicle de conferències que la cooperativa social 
que duim la gestió d’aquella església vàrem organitzar allí mateix amb el títol: Viure 
amb una finestra oberta a la transcendència, i pensava és el moment de viure així i si 
el Senyor em crida, idò em deixaré dur, nosaltres no controlam res, ni el néixer ni el 
desaparèixer d’aquest planeta, però Ell sí que ho controla tot, i cantava: Déu de l’Uni-
vers renovau-nos, feis-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats. O, també: 
Instal·làreu els pobres, Déu nostre, al país fèrtil del vostre patrimoni.

Aquesta actitud mística/existencial és la que em va ajudar més psicològicament a 
superar aquesta malaltia i a mantenir una pau interior en tot moment, i sense haver 
sentit por mai. També em va ajudar, sens dubte, l’auto-aplicació de la tècnica de rela-
xació muscular progressiva de Jacobson, la tècnica d’aturar els pensaments negatius, 
tècniques que utilitzen tots els psicòlegs i que ajuden a disminuir l’ansietat humana 
perjudicial, però també el no veure gens la televisió (la meva dona després em va dir 
que les notícies diàriament eren ferestes), la lectura d’algun llibre interessant, l’exercici 
físic controlat i menjar poc i sà.

Segona part 

Col·loqui entre els assistents. 

 

Toni Bennasar
Comença amb aquestes paraules: Estam  dins un món on les tecnologies van pujant. 
Arribarà un moment en què tot ho farem a través d’internet. En canvi, els valors hu-
mans no estic tan convençut que pugin. I la pregunta seria, i la faig a tots: Pot ser que 
aquesta pandèmia faci una inversió d’aquesta tendència? Que els valors 
humans tornin pujar i no fiar-nos tant d’aquestes tecnologies? Veis això 
possible ?

Francesc Albertí 
Si volem ser ben intencionats, sí. Però resultarà que haurem après de tot, i tot canvi-
arà, i canviarà lo que pensàvem abans, que no serem egoistes, que serem generosos? 
Jo crec que no. Ràpidament, si les coses se solucionen, tornarem a ser els mateixos, 
tristament!

Sebastià Taltavull
Lo que notes és que quan hi ha un relaxament tot torna a lo d’abans. I ara és la gran 
dificultat d’aquest moment. Això ho hem constatat molt. Molta gent, per exemple, que 
m’ha enviat whatsapps arran de l’homilia del diumenge, me diuen molts que han des-
cobert la interioritat. Fins ara vivíem molt de cara a defora i ara hem descobert que 
realment tenim un món per explorar i un món per descobrir. I parlen de valors, parlen 
d’actituds, parlen d’espiritualitat. Molta gent me deia “mai havíem anat a missa en fa-
mília i ara cada diumenge t’hem tingut dins ca nostra”. I fins tot qualcú me deia “en el 
Parenostre mos aixecam i mos donam la ma”. La gent explicava experiències.

Francesc Albertí
Però jo he entès la pregunta que tu dius (sobre el que passaria) d’aquí mig any, un any. 

Toni Bennasar
Sí, sí.

Francesc Albertí
Evidentment, ara hem sortit, però ¿això durarà un any o dos? No. No ho veig clar.

Isabel Moll
Jo som bastant pessimista. Basta veure la resposta al desconfinament. A la nostra socie-
tat hi ha una manca de cultura ciutadana, la qual cosa es tradueix en un individualisme 
que ho domina tot. Prima especialment la idea de gaudir de la vida, d’estar sempre de 
vacances; no és la idea de benestar, sinó de fer el que un vulgui sense pensar en els 
altres. Basta veure les festes que s’estan fent, o com la gent no va amb mascaretes. Som 
les persones majors que duem el “morralet”, com diuen a Capdepera (m’agrada molt 
més que “mascareta”). Aleshores, insisteixo, som bastant pessimista.

Francesc Albertí
El missatge que s’ha anat llançant durant aquest confinament és que la gent major ha 
de quedar dins ca seva. Jo me consider ja major. Ens intenten deixar dins ca nostra, eh! 
i que no sortiguem de ca nostra. I contra això ens hem de “rebel·lar”. No punyetes! No-
saltres hem de viure els anys que ens quedin de vida amb dignitat i bé. Però a vegades 
el missatge és que “si no te vols contagiar, queda’t a dins ca teva”. De cap manera. De 
cap manera. Jo no dic que els joves (els joves són joves com hem estat nosaltres joves, 
i hem estat joves i hem fet dois). Els joves no veuen que amb els seus dois a qui poden 
fer mal és a la gent major, al seus padrins, perquè ells si ho passen, normalment serà 
una malaltia lleu, però a qui pot fer mal és a una persona major. No són conscients del 
fet que poden contagiar, o no hi pensen. 

Bella imatge dolorida del Sant Crist de Sant Miquel, 
dau-nos pau, salut i vida i guiau-nos cap al cel. 

Tots estam de camí cap a una altra dimensió.
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Isabel Moll
A mi el que qualificam com “les noves tecnologies” m’han anat molt bé. Jo visc tota 
sola. A més he passat una embòlia pulmonar en el moment del Covid i els missatges 
dels amics, la informació que rebia, m’ha anat molt bé. Em trobava connectada i no 
aïllada. Precisament vull ressaltar la importància d’un dels missatges que ara ens han 
enviat, assenyalant que sortim amb la pandèmia, i no sortim de la pandèmia. La pan-
dèmia no s’ha acabat i crec que un alt percentatge de la gent no n’és conscient. Encara 
estam en situació de pandèmia, i convé recordar que històricament les pandèmies po-
dien perdurar un parell d’anys.

Sebastià Taltavull
Hi ha un fenomen que a mi me sembla general, i és el fenomen de la por. Què passa 
amb la por? Jo crec que això és clau per entendre la situació d’abans, d’ara i de lo que 
pot venir. I això és una mesura, diríem, de la qualitat de cada persona i de com afron-
ta els problemes, no aquest, no, tots; perquè això pot esser un parèntesi, però no se 
soluciona d’aquesta manera. Jo crec que aquí hi ha un camí llarg i important. Jo l’he 
tractat a aquest tema en els meus escrits un poc perquè he vist que la gent té por. Però 
la dissimula també a la por. I els joves sembla que ara en aquest moment no en tenen, 
i això fa que ja visquin d’una altra manera, i que es relacionin d’una altra manera. Jo, 
que vaig a caminar per aquí, tot aquest temps, des del dia que vàrem poder sortir, a les 
platges de per aquí, està tothom aferrat, no veus ningú amb mascareta. Com si la por 
hagi desaparegut. Però no sé si és cert que ha desaparegut, eh? Per jo és un fenomen 
important a aprofundir.

Ferran Bellver
Jo crec que hi ha dues actituds con-
tràries, no? Una considera que és una 
pandèmia en què no s’han vist molts 
de morts. Per exemple, la pesta bubò-
nica a Campanet, que no sé quants ha-
bitants hi havia l’any 1652, a lo millor 
n’hi havia sis-cents o set-cents, a Cam-
panet, hi hagué 95 morts. En aquesta 
“pesta”, aquesta pandèmia, que ens ha 
confinat a tots, hi ha hagut tres casos, 
tots lleus, i tots n’han sortit. Inca va 
perdre el 65% de la població en la pesta bubònica. No sabien què havien de fer amb 
els morts, estaven tots pels carrers. En aquell moment sí que devien tenir molta por, 
perquè s’infectava un i moria, cada casa tenia un mort. És una pandèmia que ens ha 
confinat a tots, que ens ha deixat un poquet en la inconsciència, no veiem que pot ser 
molt greu. Si t’afecta, el virus aquest et pot fer molt de mal. Però, clar, com que no has 
vist molta d’incidència en el teu voltant, la gent pràcticament s’oblida i vol tornar a la 
vida de sempre. 

Francesc Albertí
Però jo no crec que ningú de nosaltres hagi viscut un confinament com aquest en la 
seva vida. Mai. Certament ha passat quelcom extraordinari, perquè no hi havia hagut 
mai un confinament d’aquestes característiques. A lo millor per això no hi ha hagut tant 
de morts, evidentment.
Això ha estat un dels motius. I altres motius han estat que s’han tancat ports i aeroports 
prest, no hi ha hagut mils i mils de casos que haguessin omplit els hospitals, com va 
passar a Madrid, amb les UCI plenes, així s’hagués mort molta més gent. Les UCI han 
salvat vides, els hospitals i l’atenció primària han salvat vides, sense cap dubte. Hi ha 
més mitjans ara que no a l’any 1800 (vies, antiinflamatoris, que no hi havia) però si no 
ens haguéssim confinat hagués pogut estar imprevisible l’assumpte. 

Pere Amengual
És ver que mos ha trobat aquest virus amb calçons blancs. 

Francesc Albertí
Totalment. Aquí hi ha una reflexió molt important que fer-se, al manco des del punt 
de vista sanitari. El món sanitari ha de fer una reflexió molt important, que és dir: “Per 
què en un moment donat, quan hi va haver aquelles epidèmies del SARS-COV-2 que 
no varen arribar a ser res, no varen seguir investigant amb medicaments antivirals?”. 
A lo millor si en aquells anys, fa quinze anys, haguessin seguit investigant les grans in-
dústries en medicaments antiretrovirals ara haguéssim tingut medicaments efectius. 
No els tenim. Què és lo que ha passat? Investigar i trobar medicaments que vagin bé. 
Perquè contra els virus s’han de cercar vacunes. No ens ha de tornar passar en el món 
occidental trobar-nos, que això a lo millor no ho haveu viscut vosaltres, però la situació 
de mercat que hi ha hagut amb les mascaretes i això, ha estat una vergonya absoluta. 
Ha estat horrorós. Però és que Europa ha deslocalitzat tota la seva producció: de respi-
radors, de mascaretes, etc. Tot ho fan a Àsia i hem quedat dependents absolutament 
d’Àsia. El mercat s’ha convertit en un “bazar xino”. Tu compraves i no sabies a qui com-
praves la mascareta, ni el material de vestir, ni si el te durien o no. Hi ha hagut avions 
que hem comprat, bé, avions no, carregaments d’avions, que en ple vol en lloc de venir 
cap a Mallorca se n’han anat cap a Bèlgica perquè li han donat més doblers a Bèlgica. 
Ha estat “de locos”. 

Toni Tarabini
Les instal·lacions hospitalàries, la gestió hospitalària i la gestió dels metges i personal 
sanitari ha funcionat francament molt bé. Ha demostrat una capacitat de resistència 
important. Segona cosa, que volia dir. Hi ha una generació que és bastant preocupant, 
que no són la gent major, ni són els joves, són la gent que té des de 25 a 40 anys. Una 
generació que ho està passant molt malament. És gent que ha rebut formació, té for-
mació, no té feina, i, perdona, jo ho he vist a això, te’n vas amb un currículum i li he 
hagut de dir “lleva la mitat d’aquest currículum perquè si no, no te contractaran”. Això 
està passant aquí. Gent que no té un projecte de vida. I és una generació tremenda-
ment important, perquè és la que substitueix a la que hi ha ara. Això és un tema amb 
què hem d’anar molt alerta. Són ells que venen darrere nosaltres. I estan emprenyats 
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amb nosaltres. Perquè aquesta gent ha patit les dues crisis. I un me deia: “Mon pare, 
què m’ha ensenyat a mi?”. No vull fer cap exageració d’això però és important de ve-
gades en un moment determinat fixar-nos en col·lectius. Els joves, què les passa? Els 
joves, és un tema bastant complicat. Jo l’altre dia vaig anar aposta a veure un d’aquests 
exàmens que feien ets al·lots per la universitat, al Palau de Congressos, i ells mateixos 
fotien una careta, era una cosa... se’ls veien cares d’angoixats. Me va preocupar mol-
tíssim. És bona gent, carai! Què passa? Volen entrar a la universitat, però no se volen 
morir. I, per tant, se’n foten i se’n van a 
divertir-se perquè és l’única manera de 
superar la por.

Isabel Moll
Jo volia comentar dues coses, una de 
tipus general i l’altra de tipus més con-
cret. La primera té a veure amb la im-
portància que la ciència ha tengut i té 
en les actuals circumstàncies, la qual 
cosa crec  que la gent ho comença a en-
tendre. Caldria una mobilització col·lectiva per exigir més finançament de la investiga-
ció científica, a això  que un futbolista tengui més importància que un científic, no! Pens 
que en aquest moment ens hem salvat gràcies a la ciència, encara que per la ciència 
és un repte difícil lluitar contra aquesta nova malaltia. I en segon lloc vull comentar un 
cas concret que pot servir de referència. Uns cosins meus, que estim molt, viuen a un 
xalet a Son Dureta. Al principi la situació no pareixia afectar-los, però varen acabar molt 
angoixats. No veien ningú, els carrers de la urbanització estaven pràcticament buits. 
Jo visc tota sola al centre de Palma, a un carrer molt transitat, encara que aquells dies 
quasi no hi havia trànsit. Però sempre passava algú. Jo sortia al balcó i ens saludàvem i 
no ens coneixíem. Quan aplaudíem als sanitaris me trobava amb tot un conjunt de gent 
que aplaudia, que ens escometíem, tot plegat generava un calor humà, que també s’ha 
de tenir present. Jo pens que almanco en el tros del meu carrer hi va haver un tipus de 
socialització que va resultar beneficiosa a la gent.

Toni Bennasar
En Joan té una pregunta.

Joan Martorell
Referent a malalts, quin tant per cent hi ha hagut per trams d’edat? S’ha 
duit això, s’ha fet?
Francesc Albertí
Sí. Hi és. No ho duc ara. Quant als morts, un 80-90% de gent que s’ha mort té 75 anys 
per amunt.

Joan Martorell
Hi ha un psiquiatre a Madrid que ha dit que el 43% ha tengut trastorns psiquiàtrics des-
prés d’haver superat la infecció.

Francesc Albertí
Evidentment que n’hi haurà. Això ho veurem ara. Quan  surtin  del confinament, quan 
comencin a fer vida normal. 
Vull afegir que tot el tema de telecomunicacions, de queviures, de transports, ha fun-
cionat bé. També s’ha de reconèixer. I la seguretat,  la policia i l’exèrcit inclosos,  hi va 
haver dies que ho varen treure amb molt bon criteri. Ha funcionat molt bé, eh?

Sebastià Taltavull
És una cosa que s’ha anat reconeixent seguit, seguit. Tant amb els comentaris dels 
diaris com a les pregàries de l’Església. Han sortit els noms concrets: transportistes, 
ambulàncies. Hi ha molta gent.

Isabel Moll
Els pagesos també. A mi me duien cada setmana fruita i verdura a ca meva.

Domingo Mateu
Jo li volia demanar, Sr. Bisbe, si creu que les línies d’evangelització, urgides per aquesta 
situació, serà necessari canviar-les. Quines línies creu que s’hauran de seguir a 
partir dels efectes d’aquesta pandèmia?

Sebastià Taltavull
És una cosa que l’hem començat a reflexionar immediatament. Jo a la primera reunió 
que vaig tenir amb el Consell Episcopal va ser la primera pregunta que ens plantejàrem 
¿què ens ha aportat aquesta situació, com l’ha viscuda cadascú personalment, i des-
prés, com veim que l’ha viscut l’Església com a col·lectiu i com ho ha viscut la societat 
on estam? Jo això ho he fet amb diversos col·lectius des de llavors ençà, i realment està 
donant un material per començar a pensar moltes coses, Jo, ara, per dir-ne algunes, el 

fet  que s’hagin utilitzat molt les xarxes socials ens plan-
teja una situació de comunicació. Perquè mai tanta gent 
havia vingut a missa. Per exemple, això de quan jo deia 
missa a la Seu me deien “tens 40 o 50.000 persones que 
t’escolten”, això un diumenge a la Seu normal no les tens 
allà dedins, ni dins cap parròquia. Això és un fenomen 
que mos ho ha comentat molt la gent. Perquè, diu, no 
perdíem calada, ho seguíem molt bé, i ho enteníem tot, 
i t’ho comentaven. A nivell de catequesi, des del Secre-
tariat de Catequesi, també hi ha hagut un desplegament 

perquè la gent continuàs fent feina. I s’ha repartit molt de material i molt bo, eh! i molt 
bo. Moltes parròquies, ho han fet a nivell parroquial, però amb coses molt senzilles: 
convocaven a la pregària un dia, amb “streaming” donaven la missa o donaven una pre-
gària. Hi ha hagut interrelació de grups amb videoconferència. És a dir, jo crec que s’ha 
fet més de lo que normalment es fa. Això ens planteja en el futur com utilitzar aquests 
mitjans, perquè ara, per exemple, aquesta setmana, i ja a nivell d’Espanya, llevam la 
dispensa de la missa dominical, que vàrem posar fent un decret que dispensava de la 
missa dominical, ara tornam llevar això i deim “no, no, ha de ser presencial, que la gent 
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vengui”. Però, clar, ens trobam ara, una altra vegada amb dificultat perquè hi ha llocs 
on hi ha aglomeració i hem de tornar enrere. Jo, ara, avui i demà, enviï una altra carta 
a totes les esglésies i a tothom per dir “no, no baixem la guàrdia, que la cosa no està 
acabada”.
Per exemple, s’han donat cassos de funerals on hi ha hagut una aglomeració, el rector 
no podia aturar-ho, malgrat s’havien donat unes normes estrictes, un banc enmig, res 
d’abraços i besades; això és molt mal d’aturar. Jo he rebut denúncies, amb fotos i tot, 
de gent que dona la comunió a la boca i  jo he hagut d’avisar. Ara estic parlant de coses 
molt diverses però crec que s’ens replanteja, jo diria, un nou estil, una nova manera 
d’actuar, una nova manera de reunir-nos, una nova manera de comunicar-nos. La gent 
ha tengut una experiència nova, de molta proximitat, cosa que per molts això ha estat 
una descoberta.
En relació a la Setmana Santa, moltíssima de gent ens ha dit: “Ara hem entès lo que és 
la Setmana Santa”. Perquè no hi ha hagut res de l’exterior i hem viscut la litúrgia pura i 
dura, tal com era. Hi ha gent que em va dir, “vàrem veure com a la Seu, quan passava el 
camí aspergint el poble, i no hi havia ni una ànima”. 

Domingo Mateu  
Pens que aquelles eucaristies que vàreu celebrar en la Setmana Gran eren eucaristies 
obligadament solitàries, però que  ajudàreu a  convertir-les des de l’inici en eucaristies 
solidàries. Vàreu saber aprofitar aquella situació per fer presents a l’Eucaristia tots els 
col·lectius implicats en la pandèmia que patíem, personal sanitari, auxiliars, famílies 
afectades, malalts, els qui finalment morien... Això va ser una cosa molt important en 
aquells moments.

Sebastià Taltavull
El dia de Pasqua vaig rebre un whatsapp, que me deia “A ca nostra quan fèieu l’aspersió 
amb els bancs buits, ens aixecàrem, com fèiem a l’església i ens arribaven els esquitxos; 
hem escoltat molt lo que has dit cada vegada”. Jo vaig dir la missa a la Seu des del dia 
de Rams fins a la Pentecosta. En certa manera me vaig plantejar molt com jo he d’acom-
panyar tota l’església a partir d’aquesta actitud. Sempre començava donant la situació 
d’aquell moment (avui són tants de morts, ingressats). Tenc totes les misses gravades. 
IB3 m’ho ha enviat tot. El dia de Pasqua vàrem arribar a la màxima audiència que té IB3 
(de 40 a 60 mil persones).

Margalida Moyá
He seguit totes les celebracions de la Seu per IB3 o pel canal “youtube” en temps de 
confinament. 
He seguit totes les misses de cada dia a la Seu des del 13/03/20 fins que es va obrir la 
Seu. I cada dia (els dies feiners) a les 9 en punt, ens connectàvem 70-75 persones. 
Aquest fet, me va fer pensar, a veure si ens hem de plantejar el fet que les comunitats 
cristianes poden ser també virtuals. 70-75 connectats cada dia és molta gent. 
La meva observació la vaig transmetre al president del cabildo. En la societat actual, 
no sempre ens podem traslladar. No sempre podem estar presents. La presencialitat 
és insubstituïble, però se pot completar amb tot lo digital. Hem de pensar amb les co-

munitats virtuals. Pens que els de l’Església ens hem de fer preguntes per cercar noves 
respostes pastorals.

La pregunta que volia fer és la següent: 

Es poden evitar les pandèmies? Segons el que ens ha comentat na Bel, no es po-
den evitar, sempre hi ha hagut pandèmies.
La pandèmia té relació amb el model de vida social, econòmic, desplaçaments...
Ens plantejam el model de societat? Ens plantejam el model d’economia mundial? Ens 
plantejam el ritme i freqüència de desplaçaments en el planeta?
Si no ens plantejam el model, ara a causa del Covit, després tendrem una altra cosa, 
anirem sempre amb mascaretes. 

Podem mantenir el model o l’hem de canviar?
Un altre aspecte que també volia comentar és l’experiència de fragilitat, de vulnerabili-
tat... molts hem fet experiència de fragilitat; en 24 hores passàrem de tot a res a molts 
de nivells.
Molts ens hem fet la pregunta, l’any 20 serà l’any 20...
És el model mundial, les formes de plantejar-nos l’economia... lo que hem de canviar.

Sebastià Taltavull
Una cosa, que a nosaltres durant aquest temps ens ha ajudat molt, ha estat lo que  hem 
fet des del començament des de la Delegació de missions: hem tengut un whatsapp 
amb tots els missioners mallorquins escampats pel món. Em va impressionar que des-
prés jo he tengut la informació referida a la pandèmia de totes les parts del món on hi 
ha missioners mallorquins. És per escriure un llibre. Només feia unes hores que havíem 
posat el whatsapp i vaig rebre una informació del Pakistan (no ho sabia que tenguéssim 
un missioner al Pakistan ). A mi m’impressionava veure com el Tercer Món, Àfrica, Àsia, 
vivia la pandèmia. Els enviàrem 120.000 €, a repartir entre tots. 
Me va impressionar molt que des de l’Àfrica em diguessin que el sou d’un mes allà 
no arriba a un euro i aquelles persones varen rebre 7.000 euros i em digueren “sabeu 
què significa per nosaltres 7.000 euros? Explicaven com viuen aquest dramatisme, ells 
el viuen amb una pobresa extrema (ni aigua, 
ni llum). Sortiren després unes estadístiques, 
a principis de juny, que m’impressionaren 
molt, “que des de primer de gener a primer 
de maig, el coronavirus va ocasionar 237.000 
morts; malària 327.000; suïcidis 357.000; ac-
cidents de trànsit 450.000; càncer 2.740.000; 
desnutrició 3.731.000; malalties infeccioses 
4.331.000 i avortaments 14.148.000.

Francesc Albertí
Ara estam en una situació en què entre la por, els mitjans de comunicació i tot el Covid, 
qualsevol persona que té un símptoma, té Covid; res més lluny que la realitat. Hi ha mils 
de malalties que no són Covid, però hem reduït la sanitat a Covid, lo qual és un doi. Ara 
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estam sortint d’aquesta situació. Els accidents de cotxe, evidentment. Imaginau-vos 
que ara aquí a Espanya ens dedicàssim cada dia a retransmetre en directe tots els acci-
dents de cotxe, seria un desastre; la gent acabaria que no agafaria el cotxe. 

Sebastià Taltavull
A mi em va impressionar molt un dia que un metge va dir: “és que nosaltres seguim fent 
la feina de sempre”.
Jo he dit que el dia que facem la missa per tots els morts no serà només pels morts de 
Covid sinó per tots els morts de durant aquest temps de pandèmia. 

Francesc Albertí
A mi lo que m’agradaria, en cas  que tornàs succeir un fet com el que tenim, que hi 
hagués més humanització. Ha estat terrible veure que la gent moria tota sola, sense 
que estàs acompanyada dels familiars. Personalment he pensat que mumare ja major, 
va morir l’any passat i la poguérem acompanyar fins el darrer moment. Si hagués mort 
enguany, jo hagués patit molt. És molt trist, ara se moren tots sols. 

Toni Bennasar
Vull fer una pregunta —es dirigeix a Francesc Albertí—. La gent, després d’haver vist 
tants de morts, ara que veuen que ni ha manco i la cosa s’ha com a relaxada. Però ara 
venen els rebrots. Quina perillositat hi veus? Podem tornar en el principi?
Francesc Albertí 
Això no és un model matemàtic. Que hi ha possibilitats de tornar al principi, és cert. 
En cap moment ens hem de relaxar ni ens hem de confiar, el virus hi és. És ver que ara 
lo que està passant és que es detecta el virus gràcies a aquest sistema de rastreig que 
s’està fent a Primària, molt més que abans, són casos manco simptomàtics. Això fa que 
poca gent ingressi, però s’estan detectant casos i si aquests brots no se detecten, s’aï-
llen i es treuen de la comunitat, i es produeix un focus gros, podem tornar al principi. 
Ningú pot provar que no.

Toni Tarabini
A mi em preocupa molt això de què ara parlam, de la nova normalitat. El banc d’Espa-
nya diu que l’any 2038 ja tornarem estar com abans. Jo no vull estar com abans, carai! 
Jo no vull estar com l’antiga normalitat. Lo que ens ha duit a aquesta situació ha estat la 
normalitat que hi havia abans. Sé que és un poc exagerat, però no ho vull.

Francesc Albertí
La nova normalitat és que tothom tengui una feina, que tothom pugui obrir la botiga, 
es refereix a això. Ara el problema econòmic és el gran problema que tenim. Aquí fabri-
cam unes coses que es venen a l’Índia i lo de Vietnam es ven aquí. 

Sebastià Taltavull
Jo crec que serà més fàcil trobar una vacuna que canviar el model econòmic. És allà 
on veig el problema més gran, perquè quan tornam a la nova normalitat, tornam a les 
inèrcies d’abans. Fins que no hi hagi un replantejament d’una societat més igualitària 
en la qual els qui tenen tant continuen igual i si els que estudien l’economia pensen que 
aquesta anirà bé perquè enriquim els més rics queim en lo mateix. Si començam a fer 

una economia de comunió, allò que deim que els més pobres poden aixecar un poc el 
seu nivell i jo, baixant un poc que no ho notaré, s’iguala més la societat. Així pot arribar 
un nou estil de vida.
Jo mirava les estadístiques de Càritas. A nivell d’Espanya són dos milions de persones 
que s’han atès en aquest moments de pandèmia i aquí hem atès 2.650 persones, 900 
més que el mes de gener. El volum de Càritas està rebentant de per tot.
Jo vaig reunir els col·lectius que donen menjar. És impressionant. Si miràssim lo que es 
recull a les parròquies, tot lo que es va donant, restaurants, empreses, etc. 

Toni Tarabini
A mi me preocupa que ja tenguem com a costum donar menjar. Amb això el tema no 
es resol. Això no és un tema de les ONGs. 
Hem de procurar la igualtat, no que tots siguem iguals, sinó que tenguem igualtat 
d’oportunitats. Aquesta gent no té igualtat d’oportunitats per fer front a aquest proble-
ma. Si un al·lot vol estudiar, que no depengui des seus pares o d’altres circumstàncies. 
És per aquí el camí.

Sebastià Taltavull.
És lo que es pregunten els alumnes que fan l’examen de selectivitat, per què he de fer 
això, no tenen perspectives de futur. Per què he d’estudiar si això no me durà enlloc. 
Nosaltres, vull dir Càritas, hem de fer política social amb el concepte de caritat. 

Toni Tarabini
Crec que Càritas és l’organisme que més treballa en el sentit de no fer almoina sinó 
d’estudiar la situació familiar i cercar resoldre altres aspectes que ajuden més a trobar 
solucions als pobles i a les famílies. 

Francesc Albertí
Jo volia donar un darrer missatge. Esperam que la vacuna que s’està cercant se seguirà 
investigant i supòs que en el primer o segon trimestre de l’any 2021 ja sigui possible. El 
medicament, per ara, és la mascareta, la distància i rentar-se les mans. Mentrestant vos 
recoman que tots ens vacunem des grip, d’això hi ha vacunes.   

Quan acabàrem el col·loqui, el Sr. Bisbe ens ensenyà les dependències del 
Palau i també la capella, ens obsequià amb un clauer que porta una creu, 
reproducció reduïda de la seva creu pectoral, que representa una creu 
paleocristiana (segle Vè) trobada a Menorca.

Ens acomiadàrem després d’haver passat una estona agradable i conegut 
alguns aspectes de la pandèmia que encara estam patint.
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L’EXPERIÈNCIA DE CONTREURE EL VIRUS DE LA 
COVID19: MARIA SASTRE I JAUME OBRADOR, 

CONFINATS EN UNA CRUÏLLA DE CAMINS INCERTS

per Maria Sastre i Jaume Obrador

Quan aquest dimoni deixi de remenar 
la cua, ens agradaria fer miloques, 
engalanar-les amb paper de colors i 
vestir-les amb cues, flocs i capes... i 
deixar-les volar i enlairar-se fins que el fil 
s’acabi. Amb les miloques enlairades, ens 
saludaríem amb totes aquelles persones 
amigues que viuen enfora, així com amb 
aquelles que han passat a formar part 
d’aquest indret de l’univers que encara no 
en coneixem el seu abast!

Ens agrada pensar-hi i poder planificar 
junts aquesta volada, la volada silent que 
deixi que el vent ens apropi l’una a l’altra 
i que ens ensenyi que la relació amb 
la vida no té a veure, ni amb el poder, 
ni amb els diners i que, si exercim la 
solidaritat humana i la justícia social és 
la nostra guia això ens permetrà ser més 
feliços. Si la majoria ho volem, un altre 
món és possible! Anem-hi!

Amb l’ànim de no cansar-vos, però de 
fer-vos partícips de com hem viscut 
l’experiència, us farem un breu resum de 
com hem passat els mesos entre març i 
maig.

A principis del mes de març de 2020, 
el panorama mundial pel que feia la 
salut ens situava davant una cruïlla de 
camins incerts i plens de riscos. La por 
va col·lapsar les nostres vides i també 
el sistema econòmic i productiu que, 
malgrat el nostre desacord,  les regeix.  

Veient com la situació sanitària mundial 
embogia, la preocupació i la inseguretat 
anava creixent. Abans que el govern 
de l’Estat decretés l’estat d’alarma, ens 

confinàrem voluntàriament a casa. Tot 
i això, no poguérem evitar contreure el 
virus de la COVID19. 

Maria. 

A la setmana de viure confinats, 
vaig començar a sentir símptomes 
de febrícula, tossina, manca de delit 
pel menjar... Anava empitjorant per 
moments, fins al punt de no tenir aire 
per respirar. Fou en aquest moment 
que el sistema sanitari va reaccionar 
a la cridada telefònica i vingué una 
ambulància que me portà cap a 
l’hospital, on me diagnosticaren que 
patia coronavirus.

Vaig partir de casa preocupada, perquè 
deixava tot sol en Jaume, no sabent 
com ho faria per avisar les filles perquè 
l’anassin a socórrer. No record fins 
quan vaig estar preocupada, però tinc 
la impressió que, quan vaig arribar 
a l’hospital, semblava com si estàs 
a una nova dimensió i el cap no me 
funcionava.

Jaume. 

Quan ingressaren a Maria vaig témer 
per la seva vida! Quan l’ambulància va 
venir a cercar-la, li costava respirar. Vaig 
avisar d’immediat les filles que estaven 
confinades, cada una a ca seva. Al dia 

Exercir la solidaritat humana i la 
justícia social ens permetrà ser 

més feliços. 

“

següent vingueren a buscar-me per 
confinar-me a ca na Marta i així també 
poder tenir cura de mi. El confinament 
es va convertir en aïllament, perquè el 
text que feren a Maria va donar positiu. 
Jo no tenia símptomes,  però, obeint 
les autoritats sanitàries, havia d’estar 
en quarantena. Aquest aïllament me va 
produir un deteriorament a nivell motor 
i, tot i que les filles insistien perquè 
me fessin la PCR, no hi havia manera 
d’aconseguir-ho. Quan finalment me 
feren la PCR, els resultats foren positius 
i, malgrat l’absència de símptomes, 
vaig haver de continuar aïllat, fins que 
acceptaren fer-me una segona prova, que 
aquesta vegada sortí negativa.

Jaume i Maria.

Resumint podríem dir que les 
mesures sanitàries que en el nostre 
cas s’han pres, han resultat tardanes, 
descoordinades i poc adaptades a les 
circumstàncies personals i familiars. 
La família ha tingut cura de nosaltres, 
posant en risc tots els seus membres, 
infants i adults. Els habitatges no 
estaven, ni estan en condicions de poder 
aïllar totalment el membre malalt. 
Ni el sistema sanitari ni les autoritats 
polítiques han tingut cura de l’entorn 
familiar, ni a nivell físic, ni psicològic. 

Malgrat tot el que hem viscut i les 
peripècies i dificultats sortejades, 
reconeixem que hem estat privilegiats i, 
tot plegat, ens ha servit per reflexionar 
sobre la pandèmia, sobre la gestió 
política de la mateixa i sobre el model 
de vida que tenim i que desitjam.

Reconeixem l’esforç de les autoritats 
sanitàries i del govern de coalició 
per gestionar la dramàtica situació 
d’Espanya en el seu conjunt. S’ha 
escoltat la veu dels científics i experts, 
malgrat que ho han fet lentament i 
amb poca contundència. S’han dictat 

normes dins la incertesa per fer front a la 
pandèmia, procurant no deixar a la cuneta 
als sectors més vulnerables. 

No podem imaginar cap on haguéssim 
anat si la gestió d’una tal situació 
l’hagués assumit un govern de centre-
dreta, quan les polítiques neoliberals i 
conservadores que s’aplicaren a partir 
dels anys noranta s’han significat per 
les privatitzacions i les retallades en el 
camp de la salut i a l’àmbit social per 
la precarització laboral, impulsant un 
sistema de vida i de relacions socials 
injust, corrupte, agressiu amb la natura, 
irrespectuós amb les persones i prioritzant 
els interessos econòmics de les elits 
dominants i de les grans corporacions per 
sobre les persones. 

Consideram que les passes endavant 
i endarrere del govern en la gestió 
d’aquesta pandèmia són majoritàriament 
atribuïbles, d’una banda, a la incertesa 
sobre el comportament del virus, i per 
altra, a les pressions de certs sectors, que 
només veuen les pèrdues econòmiques 
que aquesta situació provoca. A més de la 
manca de voluntat del partit majoritari per 
afrontar els reptes d’un canvi de relacions 
socials i econòmiques que el planeta 
reclama.   

Volem agrair als professionals de la 
salut que no han escatimat ni escatimen 
esforços, fins al punt d’arriscar la pròpia 
vida i la de les seves famílies, en un 
context especialment incert i preocupant, 
pel fet de tenir cura de les persones 
que contreuen el virus. Les polítiques 
neoliberals han anat afeblint el sistema 
sanitari, fent privatitzacions, reduint 
plantilles, disminuint els recursos per a 
la investigació i introduint mecanismes 
de gestió que allunyen la ciutadania dels 
òrgans de control. El sistema no estava 
preparat per fer front a una pandèmia 
d’aquestes característiques i el cos 
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sanitari ha hagut de combatre-la sense 
els mitjans que feien falta.  És gràcies 
al cos de professionals de la salut i a la 
seva resiliència que s’ha pogut evitar el 
col·lapse del sistema de salut. Gràcies 
per resistir l’embat de la pandèmia, la 
pressió assistencial i els retalls que heu 
patit a primera línia i que, a molts de 
moments, us deixaven desprotegits i 
extenuats per fer front a una situació 
canviant que requeria aplicació de 
nous protocols, sense donar temps, ni 
a assolir els anteriors, ni a coordinar 
els equips per anar totes i tots a una. 
És digne d’admiració i requereix d’un 
reconeixement explícit i l’aplicació de 
mesures que alleugerin la vostra càrrega, 
que va molt més enllà d’aplaudiments des 
dels balcons i patis de les cases.

Voldríem encoratjar la ciutadania a 
aprofitar l’avinentesa per reflexionar 
profundament sobre la sostenibilitat 
d’aquest sistema que situa l’economia (la 
dels poderosos) per damunt les necessitats 
de la gent. Malauradament, aquest maleït 
virus ja ha deixat molta gent pel camí i, 
segons les previsions dels científics, sigui 
aquest o sigui un altre virus o bactèria, 
ens seguirà colpejant fins a límits 
inimaginables. O haurem d’acceptar 
veure desaparèixer una part important 
de la humanitat o haurem de canviar els 

valors, el ritme de vida, la distribució de 
la riquesa, les relacions de producció i de 
consum i haurem de trobar una forma de 
satisfer les necessitats de la gent, sense 
que s’esgotin els recursos dels quals la 
humanitat disposa. De planetes per viure-
hi només en tenim un!

Desitjam que s’estableixin canals de 
participació de la ciutadania organitzada 
per escoltar les seves queixes, angoixes 
i propostes, adreçades a alleugerir 
l’estrès per poder prendre mesures 
valentes, encara que arriscades. La 
pandèmia no només ha tingut impacte 
sobre la salut física, també ens ha 
provocat un gran impacte psicològic, 
per a molta gent, difícil de remuntar. 
La petjada social que aquesta pandèmia 
va deixant, exigeix que reprenguem i 
ens apoderem socialment del concepte 
que defineix la salut com un procés que 
ens ha de permetre enfortir habilitats 
i capacitats individuals i col·lectives, 
encaminades a millorar el nostre 
benestar, sense comprometre el de les 
generacions futures. Això ens exigeix 
replantejar-nos la forma de viure, de 
produir i de consumir, tenint en compte 
les investigacions sobre les actituds i 
comportaments que impliquen riscos per 
al medi ambient i per a la vida en el seu 
conjunt.

Durant aquests mesos que dura la 
pandèmia, moltes famílies han trobat 
dificultats i problemes insuperables o 
de difícil solució. Pensam, per exemple, 
en els que han perdut alguns dels seus 
membres, sense tan sols poder-los donar 
el darrer adéu de forma digna. Per a 
aquestes persones recobrar l’esperança 
i les ganes de treballar per un futur més 
humà i més digne ara mateix els resulta 
impensable. Però, especialment elles, es 
mereixen la solidaritat i l’exercici d’un 
comportament responsable del conjunt 
de la societat, mantenint i servant les 
normes sanitàries i socials adients per 
protegir-nos, reduir la pandèmia i els 
seus efectes i encarar el futur amb la 
mirada dirigida cap al benestar integral 
de les persones i del medi.

És gràcies al cos de 
professionals de la salut i a la 
seva resiliència que s’ha pogut

evitar el col·lapse del sistema de 
salut. 

“

El passat dia 21 de juliol, com havíem acordat, vaig acudir a ca na Maria Oliver, a Al-
gaida, per conèixer el seu estat de salut i també tot el procés que va patir com a conse-
qüència de la infecció del Covid-19.
Na Maria ja està molt rehabilitada. En presència del seu espòs, en Michel, entorn d’una 
taula, servant les distàncies, iniciàrem la conversa. Abans d’entrar en el tema, li vaig 
fer unes preguntes, sobre les seves dades personals i familiars.
Maria, quants anys tens?
No me sap gens de greu dir la meva edat. Vaig néixer dia 29 d’octubre de 1941. Tenc 
78 anys. Vaig néixer en una família humil. Munpare, nomia Andreu, era pagès i mu 
mare, Apol·lònia, feia de modista. Tots dos feien molta feina per tirar endavant. 
Quants de germans tens?
Som quatre. Jo som sa major, després en Llorenç, n’Andreu i en Biel.
Quins estudis vares fer?
Vaig estudiar de mestra, una professió que sempre m’ha entusiasmat i m’ha agradat 
moltíssim.
Quan acabares la carrera, començares a fer feina?
Sí. Tot d’una vaig treballar a centres privats. Ho vaig deixar quan va néixer la meva 
primera filla. Més endavant, l’any 1985, vaig decidir fer oposicions i les vaig aprovar. 
D’aleshores ençà, vaig estar sempre al Centre de Professors de Palma fins que me vaig 
jubilar. 
Quin any vos vàreu casar? Quants de fills i nets heu tengut?
Mos casàrem l’any 1966. Hem tengut dues filles, la major nom Joana Maria, que tre-
balla a un Banc i l’altra Teresa, que és mestra.Tenim dues netes, que són bessones, i un 
net.
Ara Maria, podem passar a parlar del Covid-19. Com et donares compte de la malal-
tia, quin símptomes tengueres?
Bé, jo en el començament vaig tenir un poquet de febre, i no mos deixaven anar al 
PAC, telefonàvem i s’hi posava una doctora i me deia “No, no , no... usted quédese 
en casa, no salga, tome un paracetamol”. Jo quedava a casa. Però després de dos dies, 
m’anava augmentat sa febre, ja tenia  tossina, no podia respirar. Cridàrem al 061 i me 
digueren “però pot respirar?” Jo respir, però de cada vegada estic pitjor. Sa meva filla 
major va dir ”de cap manera, mos n’hem d’anar a l’hospital”. Cridàrem una altra vega-
da i amb una ambulància em dugueren a Son Llàtzer. Allà em posaren un dia a bòxers i 
després hem passaren a planta.

L’EXPERIÈNCIA DE CONTREURE EL VIRUS DE LA 
COVID19: MARIA OLIVER OLIVER “Majoral”

Algaida, dia 21 de juliol de 2020

per Jaume Gual
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Intervé en Michel, el seu espòs i diu, “quan va arribar allà li digueren, vostè, senyora, 
per què s’ha torbat tant a venir?”
Continua na Maria, crec que hi vaig estar dos dies a planta, però he de dir que, a partir 
d’aquells moments, hi ha moltes coses de les quals no me’n record, perquè tenia molta 

febre. Sí que record que un 
infermer encantador va veu-
re sa foto de perfil que tenc 
en el mòbil i estic jo amb en 
Michel esquiant. –na Maria 
em mostra la foto–Aquest 
infermer  va cridar a l’UCI 
dient: “Aquesta dona és for-
ta, veniu-la a cercar”. Des-
prés me posaren a s’UCI i 
tot d’una m’intubaren. Vaig 
estar dos dies o tres ador-
mida amb un tub. Al cap de 
tres dies me començaren a 
despertar. Era espantós.
Estava fermada de mans i 
peus, no em podia moure. 
Una infermera me desper-

tava i me deia “Maria, Maria ... venga que t’has de despertar”. Jo estava desesperada, 
no podia xerrar. M’era molt molest el tub dins sa boca, de tant en tant el m’havien de 
treure i aspirar. Allò me feia oi i tenia vòmits, no menjava res, ni tampoc podia beure. 
Me posaven el medicament per via, controlat per un monitor. Després d’alguns dies 
vaig demanar per escriure, me deixaren escriure. Vaig escriure molt perquè en aquell 
moment jo encara tenia molta seguretat amb ses mans, tenia molt de tacte i encara ho 
podia fer. Així em vaig poder comunicar, a través del mòbil, amb sa família.
Va venir una doctora i digué: “Aquesta senyora està bé i la podem desintubar”. Ho fe-
ren i tothom feia mamballetes. Però a sa mitja hora m’hagueren de tornar intubar. Vaig 
estar un vespre adormida i quan me vaig despertar seguia intubada.
Passats uns dies, el metge que me va intubar va venir i va dir “ara ja et podem desin-
tubar”. Em desintubaren. Aquell dia hi havia per casualitat un fotògraf i em demanà si 
em podia fer fotos,  jo les vaig dir que sí, –na Maria m’ensenya la foto que li feren–. 
Me varen gravar amb una “tablet” i ho passaren a sa família. Em digueren, devers mig-
dia, “ara has de descansar, has d’estar un parell d’hores sense xerrar”. El vespre em 
vaig adormir i a les tres de sa nit em vaig despertar amb un dolor fortíssim al ventre, 
com si fossin cans que me mossegaven sa carn. Tenia un mal desesperant. Vaig comen-
çar a cridar –tanta sort que no duia el tub perquè si no, no hagués pogut cridar–. Tot 
d’una va venir el metge i em posaren morfina i me varen calmar. El resultat va ser que, 
d’intubar-me i desintubar-me, així com de tant de medicament que m’havien posat, 
per raó que noltros tornam vells i els budells són prims, tenia un budell foradat. Varen 
venir un metge internista i un cirurgià i em digueren que mirarien si es podia arreglar 
sense operar o si no m’haurien d’operar. Jo estava molt nerviosa. Però va anar bé, el 

mal va calmar i me passaren a planta. Em digueren que havien parlat amb sa família 
explicant lo que m’havia passat, però que ara em trobava bé. 
Només vaig estar unes hores a planta, no va arribar a un dia, vaig agafar una pneumò-
nia. Em tornaren posar a s’UCI i em tornaren a intubar i a dormir, em posaren de pan-
xa per avall i en situació de coma induït. Així vaig estar uns vuit dies. Quan em vaig 
estabilitzar, dins la gravetat, varen poder fer-me una traqueotomia. Tots aquests dies, 
vuit o nou, vaig estar entre sa vida i sa mort. Varen dir als meus familiar que em dona-
rien un medicament molt fort i que si amb el medicament no reaccionava no hi havia 
res a fer. Sa meva família estava desesperada, sempre esperant sa telefonada. Cada dia 
els donaven informació de sa meva situació, sempre estaven amb un ai al cor. En Mic-
hel comenta: Un dia mos deien blanc i l’altre negre, una angoixa total.
Continua na Maria: Me varen despertar dia 9 de maig, que era el dia de l’aniversari de 
sa meva filla major. Jo em pensava que somiava. Tornava està fermada de braços i ca-
mes. Em va pegar una tristor de pensar que havia tornat enrere. Jo pensava que així no 
volia viure. A poc a poc vaig veure que sa cosa anava millorant, el tub a sa tràquea no 
em molestava tant com la intubació a la boca. Passaren molts de dies. 
Al cap de 41 dies ingressada, encara a l’UCI, i ja negativa de covid-19, la meva família 
va insistir molt en poder-me visitar. Tots ho necessitàvem! A partir d’aquí la situació 
va canviar a millor, tant emocionalment com a nivell mèdic.
Al cap de 49 dies des de l’ingrés, em baixaren altre cop a planta. Finalment, quan ja 
feia 55 dies que havia ingressat a l’hospital, vaig poder sortir.   
Vull ressaltar l’amabilitat de totes ses persones que em varen atendre, de manera es-
pecial, ses persones de s’UCI.  En aquells mo-
ments que no veus ningú de sa família, que te 
venguin a aguantar una mà una estoneta o te 
facin una carícia a sa cara, que  te diguin “estàs 
millor, Maria ho superaràs, ets una valenta”; és 
molt  consolador i ho valores molt.
A sa segona intubació vaig quedar sense gens 
de força. No m’arribava ni a sa boca, m’havi-
en de donar el menjar. Tot això em donava una 
angoixa terrible. Quan vaig sortir, als 55 dies, 
havia de tenir dues persones que m’ajudassin a 
mantenir-me dreta, per asseure’m, ajeure’m. Ses 
cames me feien figa. Tot d’una mos digueren 
que es tractava de fer molta rehabilitació per 
recuperar-me.
Quan vares sortir et dugueren amb una ambu-
lància a ca teva?
No. Vaig venir amb sa meva filla Joana Maria. 
Per tenir una ambulància mos digueren “tal ve-
gada estigueu un dia”. Hi havia molts de proble-
mes. Amb una cadira de rodes em col·locaren 
en el cotxe i em dugueren a ca meva. Allà hi ha-
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via tota sa família que m’esperava, 
va ser una bulla; t’estimam molt!! 
Quan ho record encara m’emocion 
un poc. Me pujaren a dalt de sa 
casa, m’havien muntat una habita-
ció per a mi tota sola perquè estàs 
tranquil·la. Ses filles ho tenien tot 
organitzat. A través d’es serveis 
socials una assistenta venia els ma-
tins i un fisio que encara ve cada 
dia dematí. Amb molta força de 
voluntat, abans d’un mes ja cami-
nava. Així i tot he tengut algunes 
seqüeles que vaig superant. Unes 
molèsties molt grosses al coll, des-
composicions que em produïen di-
arrea, molt de mal a sa planta d’es 
peus, encara, a vegades, tenc ram-
pa, molt de tremolor a ses mans, 
no sent el gust ni l’olor. Encara me 
cans, però ja faig dos quilòmetres 
caminant. Ara estic de cada dia mi-
llor, ja fa dos mesos i vint dies que 
he sortit de l’hospital. Estic molt 
contenta de ser viva. Molta gent m’ha dit que va pensar molt amb mi. Sé que molta 

gent ha resat per mi. 
Psíquicament no tens seqüeles?
De tot d’una tenia molta pena. M’aconsellaren 
que anàs a un psicòleg. Vaig xerrar molt amb 
una persona, que em va donar ànims però no 
vaig voler prendre pastilles per recuperar-me.  
Na Maria elogia el suport que ha tengut de  tota 
la família, amics i, especialment del seu espòs 
en Michel, les filles i nets. Ell pren la paraula 
i diu: Hem passat dos Calvaris. Na Maria, allà 
dedins ho ha passat molt malament, ha patit un 
gran Calvari. Tots els que estàvem a defora ho 
hem passat molt dur, un gran Calvari. Crec que 
un 50 per cent des dies no em vaig posar al llit. 
No podia llegir. Tota sa nit, butaca, TV, becar 
una estona. Ses filles mai em deixaren tot sol ni 
un dia. Els vespres volien quedar amb mi i no 
ho vaig voler. 

Escrit que na Maria va dirigir a la premsa, dirigit a tot el 
personal de Son Llàtzer que la va atendre.

Aquesta pandèmia la m’ha feta grossa. M’ha tocat i ferit directa-
ment. Ara, després de 55 dies a Son Llàtzer, us puc escriure aquesta 
carta des de ca meva, lloc on durant molts de moments vaig pensar 
que no tornaria. 
La vivència per la qual he passat ha estat molt, molt dura. Han estat 
49 dies ingressada a la Unitat de Cures Intensives, 41 dels quals sen-
se poder veure a la meva família.Com molt bé sabeu, he passat per 
un autèntic malson; moments de por, desànim, pànic i tristesa. 
Però, com pot ser que a l’infern que he viscut hagi trobat tants d’àn-
gels per a acompanyar-me? Mai no tendré prou paraules d’agraï-
ment per a tot el personal de Son Llàtzer: infermers, metges, auxili-
ars, terapeutes ... 
Aquestes grans persones són les que heu fet possible que pugui con-
tinuar amb l’aventura de viure. M’heu ofert el millor de vosaltres 
mateixos i, en circumstàncies extremadament difícils a nivell laboral 
i personal, no heu minvat ni un sol esforç per a lluitar per i amb mi. 
A més a més del punt de vista mèdic, heu tengut cura de la part més 
emocional: carícies, estretes de mà, cançons, massatges, converses 
i, també, la possibilitat d’obrir la finestra per poder veure a la meva 
família a través de la pantalleta. 
M’heu regalat tant! Moltes gràcies per la vostra professionalitat, 
sensibilitat, comprensió, empatia i, sobretot, pel gran acompanya-
ment que m’heu fet en el pitjor moment de la meva vida. Sou uns au-
tèntics àngels! 
Una abraçada molt forta a tot l’equip, Maria Oliver Oliver.
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Ja comencen a sentir-se veus que 
parlen que aquesta pandèmia farà època, 
que hi haurà un abans i un després, que 
les seves seqüeles no seran momentànies. 
És això possible en el món que vivim, 
on tot sembla tan efímer, on tot, tal com 
petjades sobre l’arena de la platja, és 
esborrat per la següent ona?

La majoria d’anàlisis de la societat 
actual apunten a manca de memòria, a 
que tot passa gairebé com si res, que el 
pròxim esdeveniment fa oblidar l’anterior. 
Basti pensar en la caracterització de 
l’actualitat com “modernitat líquida” de 
Zygmunt Bauman, donant a entendre 
fluïdesa, canvi, flexibilitat, adaptació. 
El “líquid” és la metàfora dels canvis 
continus i irrecuperables, 
res es fixa i tot es desplaça 
i s’acomoda. No hi ha res 
predicible, sòlid, estable; domina 
el curt termini i l’individu, no la 
trajectòria vital i la comunitat. Des d’una 
perspectiva diversa, Daniel Innerarity 
qualifica la nostra societat com invisible 
(La sociedad invisible), malgrat sembli 
que l’únic que compta és el que es veu; 
invisible per la seva complexitat, oferint 
un paisatge opac, vulnerable i assetjat 
pels riscs i contingències cada cop 
menys previsibles, que escapa a la nostra 
comprensió teòrica i al nostre control 
pràctic en una mesura “més inquietant 
que en altres èpoques menys perplexes”.

Entre els molts i diversos diagnòstics 
del present n’hi ha dos que a mi em 
semblen especialment significatius. Un 

és el de Ulrich Beck, exposat a La 
societat del risc. L’autor, quan publicà 
el 1986 aquest estudi, tenia davant els 
ulls dos riscs: l’atòmic i el climàtic o 
ecològic. Dos riscs que afecten  tothom, 
indiscriminadament, són riscs globals, 
d’ample i llarg abast, amb danys 
irrecuperables, no produïts personalment 
per ningú, però que dels que ningú se 
n’escapa. Malgrat afectin  tothom, no 
tots s’hi troben igualment concernits, 
més tost fa augmentar les desigualtats. 
Avui n’hi afegiríem un altre, el biològic 
(o víric o bacteriològic), sense oblidar 
tants altres riscs com el terrorisme que, 
com a una mena de guerra de guerrilles, 
pot assaltar a qualsevol moment i lloc.      

De manera paradoxal aquesta 
societat del risc és alhora la de 
l’individualisme, sempre creixent, 
donat el buit polític i institucional i la 
desvinculació de les formes tradicionals 
de la societat industrial (classe, 
família, partits, etc.). Això obliga a una 
nova modernitat, la de la “reflexió”. 
De manera taxativa afirma que “en 
situacions de classe, el ser determina la 
consciència, mentre que en situacions de 
risc és al revés, la consciència determina 
el ser”.

L’altre gran diagnòstic és el que 
ofereix Gerard Schulze, un altre 

LA PANDÈMIA, 
POT SER UNA EXPERIÈNCIA?

per Gabriel Amengual Coll

“en situacions de classe, 
el ser determina la consciència, 

mentre que en situacions de risc és al revés, 
la consciència determina el ser”

professor de sociologia, un diagnòstic 
de caire també molt global, mirant 
més la cultura, la forma de vida. La 
societat de la vivència és el seu títol 
i el subtítol “Sociologia de la cultura 

del present”. Vivència s’ha d’entendre 
en el sentit de W. Benjamin, és a dir, 
com allò que no té res a veure amb 
l’experiència, sinó que fins i tot la 
fa impossible. La vivència és allò 
momentani, és l’emoció del moment, 
produïda des de l’exterior, per un 
impacte; exterioritat i instantaneïtat 
la caracteritzen. La seva durada és 
només el moment en què es produeix. 
Mentre l’experiència és el procés que 
constitueix i configura el subjecte, arrela 
en ell i el transforma, la vivència el fa 
desaparèixer en una multitud d’instants 
sense connexió; el subjecte resta sense 
trajectòria vital i sense lligams amb 
els altres, comunitaris. La vivència 
seria allò que defineix la figura del don 
juan de Kierkegaard, el tipus de vida, 
l’existència estètica, sense altre nord 
que el moment, el plaer del moment 
present, sense més motiu que el propi 
capritx. Defineix, per tant, la forma de 
vida que té com a fi suprem la felicitat, 
entesa sobretot com a plaer momentani, 
per tant centrada en el present, oposada 
a tot el que sigui paciència, solidaritat 
i esforç. És la forma de vida pròpia 
del que s’anomena consumisme; la 

seva meta és la gratificació immediata, la 
satisfacció instantània; tot i que no exclou 
certs valors postmaterialistes com poden 
ser la voluntat de configurar un estil de 
vida propi i fins i tot superar la societat de 

consum; “viu la 
teva vida” és 
l’imperatiu 
pràctic. 

La pandèmia 
la tenim amb tota la seva virulència; la 
tenim i la patim de mil maneres. Però, com 
la vivim? El perill és que sigui una simple 
vivència, possiblement allargada per uns 
mesos i no arribi a ser una experiència que 
cali en la nostra consciència i en la nostra 
subjectivitat i en la nostra forma de vida. 
Ulrich Beck ens posa davant el fet que 
vivim: el risc global que imposa reflexió. 
Gerard Schulze ens obliga a preguntar-
nos com la vivim, si passarà a ser una 
vivència més en espera de la següent. Si 
és només una vivència, contribuirà a la 
superficialitat, a “liquidar” els lligams amb 
els altres, i, reduïda a moment, esborrarà 
l’horitzó de memòria i futur, de previsió, 
no hi haurem après res, i esborrarà 
l’horitzó pròpiament humà de la vida, que 
no només mira cap endavant sinó també 
cap als altres i cap amunt, horitzó d’Infinit. 

La pandèmia, com tota prova, no fa 
més que mostrar el que som, però també 
pot significar una reflexió i fins i tot 
podria propiciar canvis. Això ho podrà 
fer si realment esdevé una experiència 
que ensenya, ens fa veure què som i com 
podríem ser, que malgrat el confinament el 
nostre ser no acaba amb la nostra pell. 

La vivència és allò momentani, és l’emoció del moment, 
produïda des de l’exterior, per un impacte; 

exterioritat i instantaneïtat la caracteritzen. 
La seva durada és només el moment en què es produeix. 

Mentre l’experiència és el procés que constitueix 
i configura el subjecte, arrela en ell i el transforma, 

la vivència el fa desaparèixer en 
una multitud d’instants sense connexió; 
el subjecte resta sense trajectòria vital 

i sense lligams amb els altres, comunitaris.
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Els objectius de l’economia mundial, 
en mans de molts pocs 

i molt dolents, molt injusts, 
que personalitzen “el pecat del món”, 

són els qui posen o lleven governs, 
preparen guerres

i destrucció planetària.

COMENTARI A LA TAULA RODONA 
EL CRISTIANISME DEL SEGLE XXI
                     Modèlics Amics del Seminari. Núm. 53

Fa quasi 13 anys que no residesc a 
Mallorca, han passat moltes coses en poc 
temps, seguint la cursa imparable de la 
història.  M’afecten com a cosa pròpia els 
ecos mallorquins del gran canvi d’època 
que analitzo des d’aquest racó de Caste-
lla, on la situació religiosa és una clara 
mostra del present i futur enderroc reli-
giós al qual assistim. A més, me troba al 
final normal de la vida, quan els anys, els 
errors, la fe i altres circumstàncies mati-
sen el pensament i el cor amb un clima 
especial. Ho escric avui, festa de María, 
Mare de l’Església.

Primer pensament que me ve. L’amor 
de mare és el més vertader, el més con-
semblant a l’amor de Déu. Doncs la fide-
litat del cel d’una o altra manera haurà de 
fer-se palpable.

Per contrast, vivim en una cultura 
“De la ligereza” ben descrita per l’autor 
d’aquest llibre del qual ara no record el 
nom.

Ja no existeix la veritat, la mentida 
serveix fidelment el poder que no compta 
amb cap altre valor que els propis inte-
ressos, molt allunyats del servei al poble. 
Encara més, els objectius de l’economia 
mundial, en mans de molts pocs i molt 
dolents, molt injusts, que personalitzen 
“el pecat del món”, són els qui posen 
o lleven governs, preparen guerres i 
destrucció planetària. 

Tot sumat, estam en un món d’una ma-
joria inconscient, manipulada des d’en-
fora, molt poc preparada per a l’esforç. 
Als de la meva generació la postguerra 
espanyola ens serví d’acadèmia on prepa-
rar-nos per a la vida. No desig a ningú un 
preu tan alt. Toca haver-hi remeis millors. 

El pitjor d’aquest panorama consider 
que encara és un altre. La tècnica infor-
màtica, amb tots els grans avantatges, no 
facilita pròpiament el cervell per pensar, 
més bé l’usa mecànicament, com si bas-
tàs la matemàtica per a resoldre la vida. 
Un sistema que, a pesar de la seva quasi 
infinita perfecció, no és el camí adient 
per entrar o acostar-nos al món del que 
anomenam misteriosament Déu.

Davant d’aquesta situació els qui 
encara creim en Déu ens movem amb 
els “grans de mostassa” que la seva mi-
sericòrdia ha sembrat en el món, prop de 
Betlem. Els ha encarregat a un Hortolà 
que els conrà diligentment, però l’encla-
varen; sort que ressuscità  i està de nos-
tra part, pobrets, encarregats de l’heretat 
dels grans de mostassa. Uns grans ben 
petits però que han canviat el món i la 
història. Més en concret: llavors de mos-
tassa capaces de salvar el món i cada 
persona, cada situació. La història n’és 
un evident testimoni del que molts de 
nosaltres som una firma clara i llampant.

Dins aquest Hort hi neixen i fruiten 
meravelles. Tot hi ve segons els temps, 
les pluges, els vents i la diligència dels 
conradors. Tenim una història que parla 
molt clar, sols la record sense espinze-
llar. El problema d’aquestes terres és 

que no se poden mirar les collites per 
anys, sinó per segles.

Diguem avui, que encara s’haurà 
d’espanyar molt més la situació de l’Es-
glésia, perquè el que en quedi no li que-
di més remei que convertir-se a Jesús 
Ressuscitat; però de veres, o pot tancar 
per a sempre. No serveixen “les falles” 
religioses per molt que les empari sant 
Josep o un altre. La Mauritania Romana 
presidida per sant Agustí i altres màrtirs, 
escriptors i sants ens serveixen de lliçó. 
Tots hem llegit que el prevere mallorquí 
“Orosio” rebé una carta del bisbe d’Hi-
pona.

Jo no som profeta, sols tenc un poc 
d’imaginació. Deixem enrere el passat 
i la meva generació. En el jovent actual 
hi campen valors ben dignes d’admirar 
i d’afavorir. Me referesc a la solidari-
tat. No m’importa si són pocs els qui la 
practiquin o si són molts. Basta un poc 
de llevat i menjarem pa.

Els solidaris toquen la realitat, vull 
dir, coneixeran els pobres de tota casta i 
lloc, de tota dimensió, de tot el món, po-

dem dir. Missió dels qui encara creim en 
Déu i ja hem fet el lleixiu, pot ser repetir 
amb sant Mateu el seu capítol 25. Aquí 
tenim la millor escola per trobar-nos amb 
Déu. Naturalment jo parl de solidaris amb 
un poc de call a les mans, no dels de dos 
dies; la realitat del món avui fa pensar tan 
si vols com si no vols, a tota persona que 
encara sigui persona. Aquests salvaran la 
fe en Déu i en Jesús el seu enviat. Aquests 
tornaran als temps de Pau i Silas i els po-
saran en los temps que ara corren, aquests 
podran renovar l’Església.

Només un afegitó. Tenc molt clar que 
la comunitat de Jesús no és una ONG per 
perfecta que sigui l’organització. Consi-
der necessària l’atenció també a les viu-
des de llengua grega ( Act 6,1-2 ), però 
estic convençut que sense la contempla-
ció, l’adoració, el silenci davant Déu, la 
pregària i la celebració de la mort i resur-
recció de Jesús i de la nostra, encara sols 
tendríem la meitat de la salvació de Jesús 
i de la seva Església. Però dins el nostre 
món actual, la solidaritat, juntament amb 
les catarsis i altres esdeveniments interi-
ors que tots els mortals hem de passar ne-
cessàriament, seran un bon camí per tro-
bar-nos amb Jesús també en aquest canvi 
d’època que tenim la sort de viure.

Llorenç Tous
 Ceinos de Campos  1.06.2020

En el jovent actual hi campen valors 
ben dignes d’admirar i d’afavorir. 

Me referesc a la solidaritat. 
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a les monges de Pòrtol, 
Filles de la Misericòrdia.

UNA LLÀNTIA QUE S’APAGA

Entrevista

per Pere J. Amengual i Domingo Mateu

A TALL DE PRESENTACIÓ

 Anam a Pòrtol, a veure les monges, les tres que queden, ja ben velletes, a Ca ses 
Monges, un gran casal, emblemàtic i molt present en la vida del poble.

Sor Maria
Nom de pila: Maria Morey Sitges
Nom de religiosa: Sor Maria Francisca d’Assís
Data de naixement: 1 de maig de 1928. Manacor
Nom dels pares: Andreu i Antònia
Nombre de germans: Cinc. Dos germans i tres germanes. Tres, casats, 
i dues, religioses franciscanes.
Primeres lletres: A l’escola pública.
Altres estudis: Cursets impartits per professionals que habilitaven per 
treballar com infermera i mestra d’infantil.
Data d’ingrés a la Congregació: 14 d’octubre de 1946. Als devuit anys. 
Pina.
Noviciat: 15 d’abril de 1947. Pina.
Primera professió: 16 d’abril de 1948. Pina. (Vots per tres anys)
Professió perpètua: abril 1954. Pina.
Destinacions: Pina, Lloseta, Ciutadella, S’Horta, Pina, Pòrtol (14 anys).

Sor Magdalena
Nom de pila: Magdalena Coll Bonafè.
Nom de religiosa: Sor Magdalena de Cristo Rey
Data de naixement: 2 d’octubre de 1936. Lloseta.
Nom dels pares: Antoni i Catalina
Nombre de germans: Set. Dos germans i cinc germanes.
Primeres lletres: A Ca Ses Monges Franciscanes Filles de la 
Misericòrdia, de Lloseta.
Altres estudis: Batxillerat, Magisteri a la Puresa de Maria de Palma de 
Mallorca.  Convalidat per l’Estat. 1961.
Data d’ingrés a la Congregació: 14 d’octubre de 1953. Pina.
Noviciat: 21 d’abril de 1954. Pina.
Primera professió: 23 d’abril de 1955. Pina (vots per tres anys).
Edat: 19 anys. Érem cinc germanes.
Professió perpètua: 17 de setembre de 1960. Pina. Als 24 anys. Érem 
quatre germanes.
Destinacions: Casa Madre, Llubí, Cala Ratjada, Sa Pobla, Son 

Espanyolet, Lluc, Pòrtol (tretze anys).

Sor Catalina
Nom de pila: Catalina Salvà Alomar.
Nom de religiosa: Sor Catalina Maria de Cristo Rey
Data de naixement: 26 de febrer de 1946. Llubí.
Nom dels pares: Arnau i Maria
Nombre de germanes: Una germana
Primeres lletres: Convent de Llubí
Altres estudis: Infermeria. Constitucions de la Congregació, Concili 
Vaticà II.
Data d’ingrés a la Congregació: 14 de setembre de 1966. Pina.
Noviciat: 20 de març de1967. Pina.
Primera professió: 25 de març de 1969. Érem onze germanes.
Professió perpètua: 28 de setembre de 1975. Roma. Tenia 28 anys.
Bodes d’Or: 26 de març de 1919. Pòrtol.
Destinacions: Creu Roja, Sa Pobla, Assís (tres anys), Roma (dos 
anys), Mater Misericordiae, Sa Cabaneta, Bunyola, Isidor Antillón 
(Palma),  Pina i Pòrtol (20 anys).

Per presentar l’entrevista hem extret aquests fragments del pregó que va fer Sor Catalina 
per les festes de la Mare de Déu del Carme dia 10 de juliol de 2010, a la plaça de Ca’n 
Flor, a les 11 de la nit:

 L’any dos mil vaig entrar a formar part de la comunitat de monges de Pòrtol, un 
poblet on les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia havien arribat ja feia 
molts anys, el nou de setembre de 1903.
 La primera casa que habitaren les monges no va ser el convent que coneixem 
ara, sinó que es varen instal·lar al llarg de dotze anys a una casa del carrer d’Olesa... 
la gent del poble, vos deia, pagava el lloguer i el consum d’electricitat de les religioses, 
i elles ensenyaven, acomiadaven els malalts cap al cel i resaven.
 L’any 1912 el Pare Joan Santandreu, religiós natural de Pòrtol, missioner de 
Sant Vicenç de Paül que estava destinat a Manila a les Illes Filipines, envià un poder al 
seu nebot Bartomeu Santandreu perquè cedís “el terreny d’un quartó al lloc més adient 
per construir un conventet perquè les monges poguessin dur a terme el seu apostolat.”
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 El dia 24 de març de 1915,  D. Andreu Pont, rector de Sant Marçal i el vicari de 
Pòrtol, D. Joan Torrandell, beneïren la primera pedra. Tot el poble es posà en marxa 
per dur endavant aquesta gran obra i col·laborar amb diners en la mesura de les 
possibilitats de cada família, mà d’obra, carretades de materials, els fusters donaven 
les portes i els nins traginaven pedres i aigua.
 El dia vint-i-set de juny de 1915, a les quatre del capvespre, repicaren les 
campanes de l’església parroquial per anunciar i convidar a la benedicció del nou 
convent...
 El dia 16 de juliol del mateix any, festa de la Patrona la Mare de Déu del Carme, 
les monges començaren la seva estada en el convent nou, i les primeres germanes 
que l’habitaren varen ser: Sor Aurèlia Rigo, Sor Eufràsia Perelló, Sor Eliodora i la 
Superiora Sor Maria Quitèria.
 De llavors ençà, les monges són part del poble, molts anys els seus hàbits blaus 
han estat  punt de referència en la vida del poble...

LA  CONVERSA        21 de juliol del 2020. 17 h.

 Contau-nos, com va ser això de la vostra vocació?

           Respon Sor Maria:
 -Això va poc a poc, Jesús mos sedueix, d’aquella manera, aquella cosa que ens 
estira cap a Jesús, i poder viure una vida així. Comença a poc a poc i...
  Pren la paraula en Domingo: -M’agrada, Sor Maria, l’expressió “que Jesús mos 
sedueix”. Allò del profeta Eliseu “m’ha seduit...”
 I reprèn Sor Maria:- “i jo m’he deixat seduir”.
 -Éreu molt jovenetes, diu en Pere.
          Sor Magdalena reprèn la conversa:
 -Jo era molt jove, tenia només desset anys quan vaig anar a Pina, però, primer, 
anava a Ca ses Monges a escola i feien “retiros” i exercicis a Ca’n Tàpera. Record que 
un dia sa mestra des centre em digué “i si Déu te cridava, respondries?” i vaig sentir 
una cosa, i llavors, a uns exercicis, vaig pensar que aquell seria es lloc en què jo podria 
servir; però no va ser un moment determinat, no, lo que diu Sor Maria “poc a poquet”, 
vas responent,  veus que allò te sedueix, te conquista. També s’ambient mos ajudava 
molt, els pares mateixos eren els nostres catequistes, de petits. Mos ensenyaren a resar 
i ses primeres oracions, i només teníem quatre o cinc anys. Avui és més difícil, perquè 
Déu crida, però no  s’entén sa seva veu, ara, hi ha molt de renou, i noltros teníem aquell 
temps de silenci.
 Sor Catalina: -Molt de renou i molt de volar, sa gent vola. No camina, vola.

 Pere: On féreu el noviciat? 
           - “A Pina”, responen totes tres.

 Pere: A quina edat?
 Sor Catalina: -Jo, a vint anys. Era un temps molt auster, però va ser també temps 
de pau, felicitat i molta alegria. I lo que em va moure a mi va ser sa crida de Déu i el 
testimoni de la comunitat del meu poble. M’atreia la vida pobra i senzilla.

 Domingo comenta: -Llubí és un poble amb molts de religiosos i religioses.
 Sor Catalina: -De sa gran quantitat de religioses que hi ha hagut,  en quedam 
quatre: dues Franciscanes, una del Verbum Dei i una Teresa, que està a Tarragona.

 Pere: -Vàreu coincidir amb qualcuna de Pòrtol? 
           Aquí hi va haver vocacions religioses, de Franciscanes.
 Sor Maria: -No. No en record cap.
 Pere: -Jo record Sor Beneta, que encara és viva i està a la residència de Mater 
Misericordiae, i Sor Antonia Moll, de Ca’n Pinso.
 Sor Catalina: -I Sor Antònia Serra, sa tia des Pineros.
 Domingo: -A Bunyola n’hi ha una de vostra, molt jove, na Margalida Oliver.
 Sor Catalina: -Na Margalida Oliver és un gran element. L’han feta presidenta de 
Confer i du lo d’Ecologia, de Mallorca. És mestra i teòloga.

 Pere:-Fèieu vots simples, primer? Com era això?
 Sor Magdalena: -En es sis mesos mos vestien. Primer, sis mesos de Postulantat, 
llavors mos vestien i estàvem un any. Sor Catalina ja en va estar dos.
 Sor Catalina: -Després des Concili varen posar dos anys de Noviciat i dos anys de 
Juniorat. Abans, el Juniorat el feien a una comunitat. Noltros ja el vàrem fer totes juntes 
a Mater Misericordiae. I llavors, vots perpetus.

 Pere: -Éreu moltes?
 Sor Catalina: -A sa meva vestició érem onze. Va ser es darrer grup nombrós que 
hi va haver.
 Sor Magdalena: -Noltros érem cinc, només. I ara en quedam dues.
 Sor Maria: -A s’entrada, noltros érem dotze. A sa Vestició, onze, i, a sa Professió, 
deu. I ara som jo tota sola. Ja en tenc noranta-dos.
 Sor Catalina: -I sa feina que fa.

 Parlen dels fundadors de les Filles de la Misericòrdia: Gabriel Ribas de Pina i una 
germana seva, Sor Josefa. Són dos germans, el fundadors.
 Sor Catalina: Misericòrdia és el lema o carisma nostre. “Cor que s’inclina a la 
misèria”, per fer la vida més fàcil i lleugera.
 Domingo: El nom aquest que va posar, m’encanta “Filles de la Misericòrdia”. 
És molt actual i molt profund, molt consemblant a allò que Déu ens demana: esser 
misericordiosos i estar prop d’aquells que ho necessiten.

 Pere: -Era això lo que volíeu 
ser ?
 Responen a la vegada: Sí, sí.
 Sor Magdalena: -Es fundador 
era un noble de Palma, però se va 
fer tan, tan, tan senzill, que, per no 
molestar, a Pina, que tot allò era seu, 
l’església, es convent, ses cases, 
moltes terres, es vespres, quan venia 
de predicar, jeia a sa palla, com es 
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missatges. Entrava per una porteta que hi ha devora l’església, per no molestar i s’ajeia 
devora es missatges.

 Pere: -Com era Pòrtol, quan arribàreu, Pòrtol-Marratxí? Ara només hi ha 
aquest convent.
 Sor Maria: -Ja fa catorze anys que som a Pòrtol. La gent anava més a l’església.
 Sor Magdalena: -Sa gent era més d’aquí. Ara hi ha molta gent de fora. Surt pes 
carrer i la meitat de gent jo no la conec.

 Pere: -Un temps la gent anava a Ca Ses Monges, tant per la monja dels malalts 
com si  els feia falta qualque cosa. Ses monges estaven molt per enmig, encara que feien 
vida en es convent.
 Sor Maria: -Venen, venen.
 Sor Magdalena: -Sa gent d’aquí ve, i sa gent que no és d’aquí, també. Venen a 
demanar, venen. Mos coneixen, de sa catequesi i... arreplegam roba per Deixalles.
 Sor Maria: -I Sor Catalina, que surt a veure els malalts. Jo ho he fet, però he 
tornat molt major i ara faig poca cosa.

 Domingo: -Encara hi anau, als malalts?
 Sor Catalina: -Sí, i a les persones majors, els duc la comunió quan la demanen. 
És sa meva feina: servir, visitar i consolar els malalts i la gent gran. I lo que demanàveu: 
quan vaig arribar aquí, la gent era més senzilla, més humil i participava més de sa vida 
cristiana. Feien més pinya, sa gent s’ajuntava més, estava més unida, i ara pareix que 
cadascú a ca seva i sa porta tancada. I prou. Aquí, quan jo vaig venir, l’any dos mil, érem 
sis de comunitat. Encara hi havia s’escoleta de pàrvuls.

 Pere: -I l’any dos mil, a Sa Cabaneta ja havien tancat?
 Sor Catalina: -Vaig esser sis anys a Sa Cabaneta i hi era quan llevaren sa 
comunitat. De Sa Cabaneta vaig passar a Bunyola on hi vaig passar un any de felicitat. I 
vaig passar molt de gust de fer feina, que en vaig fer molta, perquè va ser un any de grip, 
i aquelles escales de Bunyola... teníem un “seadet”, i, amb so “seadet”, anàvem pels 
afores, però per ses escales no pugen els “seadets”. I després hi va haver sa desgràcia 
que va morir s’administradora general. I sa que estava a Antillón, que cuidava d’es 
malalts, va passar a administradora.  I, de Bunyola, vaig passar a Antillón. Aquest any 
de Bunyola no l’oblidaré mai. Hi havia un bon grup i, de capellà, tinguérem en Julià 
Cifre. Hi havia consell parroquial. Anava a l’hospital i, també, al Psiquiàtric, a visitar 
els malalts. Llavors organitzàrem, amb en Jaume Mateu Conti, de mal nom “peller”, una 
tómbola per canviar sa instal·lació de l’església.
 En Jaume va fer molt bona feina. En Julià, amb noltros, no hi estava molt, perquè 
era es capellà de Bunyola i, al mateix temps, havia d’atendre les seves obligacions com 
a castrense. Però donava amplitud, que la gent treballàs com volgués i on pogués. Ell 
donava camí i noltros organitzàvem amb molta llibertat, i la cosa funcionava molt bé.

 Pere: Hi havia es convent de Sa Cabaneta, es de Marratxinet i es de Pòrtol. I 
ara només queda es de Pòrtol. Es de Sa Cabaneta el va adquirir l’antic rector de Sant 
Marçal, Biel Ferrer, i el de Marratxinet ha passat a mans privades i l’han reconvertit en 
un hotelet, que es diu Asís. A la capella des convent de Sa Cabaneta ja no hi ha activitat 
religiosa. 

 Pere: -Seguiu actives en es poble?
 Sor Catalina: -Jo no faig sa feina que feia. Fa uns anys anava a rentar les persones 
majors i els malalts, a tallar-los ses ungles, a aixecar-los  i a colgar-los, en arribar es 
vespre, però ara ses forces s’han acabat.

 Pere: -Venen a cercar-vos en sa nit?
 Sor Catalina: -No. Ara, no. Però altre temps , sí.

 Domingo: -I a vetllar els morts, hi anau?
 Sor Maria: -I els malalts. Quan estaven per morir.
 Sor Magdalena: -Això també costava molt. Perquè haver de vetllar tota sa nit, i 
haver de fer feina tot lo dia...
 Sor Maria: -Sí, i, a temporades, que havien de posar penicil·lina cada  parell 
d’hores, mos venien a cercar i mos aixecàvem i hi anàvem.

 Pere: -Anaven a cercar sa monja.
 Sor Maria: -Seguien l’horari que el metge els havia receptat. Primer, en els pobles, 
venien en es convent, a veure si havien de cridar es metge. A S’Horta, es metge venia 
des Port de Felanitx, no hi havia metge en es poble, i el cridàvem. I sa gent venia en es 
convent, perquè ses monges diguessin si havien de cridar es metge o no.

 Pere: -Vos, estiguéreu a Lluc?
 Sor Magdalena: -Sí. Hi vaig estar sis anys. Mos 
cuidàvem de sa roba des Blavets, la cosíem, cosíem es 
roquets, ses sotanes, les rentàvem, i també mos cuidàvem de 
tota sa roba de sa Basílica, de ses aules, i també, però poc, 
de sa roba des Padres, si necessitaven sargir o cosir. I vaig 
fer catequesi a nins i a nines. N’hi havia de grans que no 
estaven batiats, i  els preparava per batiar, per confirmar, per 
combregar. Cada any hi havia aquells tres, quatre, cinc o sis.

 Domingo: -Què eren de ses possessions dels voltants 
de Lluc?
 Sor Magdalena: -No. Eren de tot Mallorca. Dels 
Blavets. Llavors varen començar ses primeres Blavetes. Estaven a ca nostra, en es 
convent.

 Domingo: -Ho véreu començar.
 Sor Magdalena: -Sí. Ho vàrem començar noltros. Varen venir es pares i vàrem 
preparar ses habitacions. Anaven a escola. Durant es dia estaven amb sos Blavets i es 
vespre, s’horabaixa, els acompanyaven els Blavets grans o algú dels qui les guardava 
a ca nostra. I estaven amb noltros i mos contaven tot allò que havien fet durant es dia, 
i, abans d’anar a dormir, els agradava molt una camamil·la, un tassó de llet calenta, lo 
que fos. I jo dormia molt a prop d’elles, perquè eren petites encara. Llavors, es dematí 
se dutxaven i jo les acompanyava, perquè encara era prest i, per allà, de vegades, hi 
havia vagabunds. Noltros teníem una clau d’es Santuari, i quedaven allà tot lo dia. Al 
cap d’un any, ja prepararen unes habitacions per a elles en es Santuari. I qualque vespre 
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jo hi anava a dormir: “Vostè tendrà una habitació tota sola”, em digueren. Llavors en 
començaren més, ja eren cinc o sis, i ja no estaven a ca nostra, però venien perquè mos 
volien veure.

 Pere: -Quantes monges éreu?
 Sor Magdalena: -Hi havia es convent  devora es bar, fent cantó amb es camí que 
va a Albarca. A baix, en el soterrani del convent, hi havia sa bugaderia. Més endavant 
ja varen dur sa roba a rentar. Érem sis, encara que n’hi havia una de molt major. A les 
darreries només érem tres. Ara tampoc ja no hi ha ningú.
 Domingo: -Ara hi ha en Marià, en Toni Burguera i es diaca, en Toni Moreno.
 Sor Magdalena: -Jo vaig passar molt de gust de servir allà.

 Pere: -Fèieu es dinar?
 Sor Magdalena: -No. Hi havia un cuiner i una cuinera, que són de Petra. Tenen 
dos fills i tots dos es dediquen a sa música: En Rafel va estudiar i va poder quedar. I en 
Ricard, que és es director des Blavets.
 Pere: -Parlam de la cuina perquè jo encalç ses olles dels ollers de Pòrtol, que 
pujaven un pic a l’any i feien olles i greixoneres a bastament. I hem d’anar a veure si 
encara hi són.
 Sor Magdalena: -Hi ha molt de material. Teníem pas lliure pertot. Quan se veien 
apurats, mos cridaven, els Pares de Lluc mos tenien com a ses mares. Quan el pare 
Arbona, el pare Biel, el pare Reynés, mos cridaven per ajudar a fer ses maletes... En el 
menjador gran hi havia molta cosa d’això.
 Jo record que els de Pòrtol sempre presentaven coses de ceràmica a les pujades 
anuals dels pobles.
 
 Pere: -I vos, Sor Catalina, que no estiguéreu per Itàlia?
 Sor Catalina: -Jo, de Mallorca, només he sortit a Itàlia. Vaig estar tres anys a 
Assís. Anava per ses cases a posar injeccions i a ajudar a la gent major i als malalts.

 Domingo: -Teniu una casa allà?
 Sor Catalina: -Hi tenim una casa, però no hi ha comunitat.
 Sor Magdalena: -Molt guapa que és, la casa d’Assís!
 Sor Catalina: -D’Assís vaig anar a Roma. Dúiem un geriàtric i un hospital. 
D’Assís vaig passar al geriàtric de Roma. Llavors, en aquell moment, hi havia molta 
política, i tancaren el geriàtric i ens en anàrem de San Cosimato, que era part geriàtric i 
part hospital. I vàrem passar a una barriada que es diu La Cinquina, fora de Roma; i de La 
Cinquina anàvem a una clínica, més o manco com sa Creu Roja o un poc més petita, i hi 
havia unes monges, anomenades combonianes. I noltros, dues franciscanes, anàvem una 
setmana perhom a aquesta clínica i ens cuidàvem de tota sa clínica en aquell moment, 
i ses monges anaven a fer ses seves coses i ses seves pregàries pròpies, i noltros aquest 
temps estàvem a ses plantes i vigilàvem un poc i, si hi havia qualque cosa, cridàvem es 
metge de guàrdia o ses monges mateixes. Mos ajudàvem ses dues comunitats.

 Pere: -Per quin motiu va anar a Itàlia, però?
 Sor Catalina: -Per motiu de feina, com una destinació, com m’haguessin pogut 
enviar a qualsevol altre lloc.

 Domingo: -Com que tenien sa casa a Assís...
 Sor Catalina: -Sí. I a Assís mos deien les suore spagnole, no mos deien franciscanes 
ni filles de la misericòrdia. Érem les suore spagnole. I ses altres comunitats que hi havia 
se dedicaven a guarderies, albergs i coses d’aquestes; i noltros mos dedicàvem  a  anar 
per ses cases a posar injeccions i a allò que sa gent mos demanava..
 Pere: -Se va treure es carnet a Itàlia. Té el carnet de conduir italià.
 Domingo: -Es carnet italià. N’han de saber molt per conduir a Itàlia, perquè és un 
caos, a Roma sobretot...
 Sor Catalina: -A Roma vaig suar tinta xina. Assís també és difícil, perquè hi ha 
moltes pujades. I jo em vaig fer es carnet a Assís.

 Domingo: -Hi va haver un terratrèmol a Assís.
 Sor Catalina: -Sí. Me’n vaig anar d’aquí l’any setanta-dos, encara no hi havia 
hagut el terratrèmol, però ja hi havia petits moviments. Ho coneixíem perquè la llum de 
la llàntia del sagrari s’apagava. El moviment sísmic apagava sa làmpada des sagrari, i 
ses làmpades de sa capella vèiem que se movien, i no va ser necessari sortir defora més 
que una vegada.
 Sor Magdalena: -Es convent d’Assís se va espenyar molt.
 Sor Catalina: -Es convent d’Assís, quan hi va haver el terratrèmol tan fort, el 
varen haver de tornar a reconstruir perquè hi havia uns cruis de dos dits. A la basílica de 
Sant Francesc va morir un religiós ja major i un novici, quan es va desprendre material 
de ses voltes els va aglapir a tots dos.

 Pere: -Vos, Sor Maria, vàreu esser per Ciutadella? 
El nostre bisbe és de per allà. El vàreu conèixer?
 Sor Maria: -No, no. Era jovenet, llavors. Han passat 
molts anys. De Pina vaig anar a Lloseta, vaig estar-hi tretze 
anys i de Lloseta vaig passar a Ciutadella. I de Ciutadella a 
S’Horta, i de S’Horta a Pina. A Pina hi he estat molts anys. I 
de Pina, a Pòrtol, on en farà catorze que hi som. Aquí hi vaig 
venir quan ja no podia fer massa coses. Al principi ajudava a 
Sor Catalina, però llavors ho vaig haver de deixar.
 Sor Magdalena: -Però sempre ens fa companyia.

 Pere: -I ara, com passau es dia? Qui és sa cuinera?
 Sor Maria: -Totes tres.
 Sor Magdalena: -Mos repartim sa setmana.
 Sor Catalina: -I mos provam a qui ho fa millor.
 Sor Maria: -Dos dies perhom, i els diumenges, un diumenge perhom. Però mos 
ajudam.

 Pere: -Seguiu s’horari de sa comunitat?
 Sor Catalina: -Sí, ben igual, per aixecar-nos, es dematí, resam l’Ofici diví, 
Laudes i Vespres, oració personal, lectio divina, lectura comunitària i personal, treballs 
domèstics, llegim les notícies per internet... amb satisfacció, amb la companyia de les 
germanes de la comunitat i del poble.
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 Pere: -Seguiu les pregàries habituals de cada dia?
 Totes, a la par: -Sí, sí.
 Sor Magdalena: -I ara, d’ençà que no tenim sa missa aquí, per això des virus i 
perquè sa capella és petita, resam noltros es rosari, feim lo que fèiem amb sa gent que 
venia. Es dies que no tenim missa, combregam després de Vespres. Primer resam el 
rosari, llavors resam Vespres i després combregam.
 Domingo: -Voltros mateixes feis la pregària i combregau. Molt bé, molt bé.
 Sor Magdalena: -Es dilluns, dimarts i dijous venien dones i fèiem una celebració. 
I es dimecres i es divendres teníem missa aquí, però ara, com que hem d’estar més 
separats, ho feim a l’església.
 Sor Maria: -Ara, aquests mesos que hem estat així, el rector no ha pogut venir i 
noltros hem seguit i hem combregat cada dia.

 Pere: -I vos, sor Magdalena, vàreu esser mestra?
 Sor Magdalena: -Sí. Vaig esser mestra quaranta anys. Feia matemàtiques i 
Ciències naturals. Vaig començar a fer classe l’any seixanta-u i vaig acabar el dos mil u.

 Pere: -I fèieu classe al convent?
 Sor Magdalena: -Sí. Vaig estar a Sa Pobla, Son Espanyolet, a Santa Catalina, 
davant Sant Magí, que ja no hi ha monges, i a Manacor.

 Domingo: -Hi havia escola?
 Sor Magdalena: -Sí, i les tenim encara. N’hi havia a Muro, a Manacor, a Sa 
Pobla, completes, i a Antillón, que aquí només fan fins a sisè. I en tenim una a Ciudad 
Real, aquesta molt completa.

 Pere: -Vos ha faltat res mai?
 Sor Catalina: -En temps meu, no.
 Sor Magdalena: -A l’enrevés, si donam una cosa, que deim això mos sobra i no 
ho hem de tudar, al cap d’una estona mos ne tornen a dur. Monges més majors conten 
que resaven perquè no tenien. Devia esser es temps de sa guerra.
 Pere: -Aquí, a Pòrtol, tenim es costum de dur coses a ses monges.
 Sor Catalina: -Són solidaris. Aquí, sa gent, és solidària amb noltros i, si hi ha una 
necessitat que no sigui des convent, també, sa gent és molt solidària.

 Pere: -Passem en es futur. Què trobau de ses vocacions religioses? N’hi ha 
poques.
 Sor Magdalena: -I són inestables. A lo millor, quan tenen sa carrera, uns estudis... 
llavors se’n van.
 Sor Maria: -En tenir sa carrera, llavors...
 Sor Magdalena: -Sa gent no es vol comprometre.
 Sor Catalina: -Això de per tota la vida...
 Domingo: -S’ha acabat. Però en tots els estaments, no només en la vida religiosa, 
en els matrimonis passa el mateix... per tota la vida, no és fàcil.

 Pere: -Hi ha postulants, a Pina?
 Sor Magdalena: -Ja no hi estan a Pina. Ses d’Amèrica estan a Amèrica, encara 

que, per estudis, de vegades, venen. I ses de Mallorca, si n’hi ha qualcuna, fan pràctiques 
a qualque convent.

 Pere: -I a fora, hi ha vocacions?
 Sor Magdalena: -Pooooques!!! Poques i ho deixen amb molta frequència.
 Sor Catalina: -Quan és s’hora d’agafar es compromís per tota la vida... no va.
 Pere: -En canvi, altre temps s’assumia més això de per tota la vida.
 Sor Magdalena: -Jo crec que era també per ignorància. No sabíem ses coses tan 
clares com ara.
 Pere: -Però jo he conegut moltes monges, i totes convençudes.
 Sor Catalina: -Mos hem de situar. Jo, fa cinquanta anys que som religiosa. Però 
s’ambient de fa cinquanta anys és summament distint de s’ambient d’ara. Summament 
distint.
 Sor Magdalena: -Llavors tot ajudava.
 Sor Catalina: -Tot ajudava a fer es pa bo, i ara...
 Sor Maria: -Tot ajuda a fer-lo dolent.
 Sor Catalina: -Pens que es tornarà a la vida religiosa, no sé quan ni com. De 
moment, hi ha alguna vocació. El compromís per tota la vida és massa fort per la joventut.

 Pere: -I, què trobau de l’Església avui? L’Església, el papa, els bisbes, els 
capellans... Els temps han canviat molt, però l’essència no ha de canviar.
 Sor Magdalena: -Jo, al papa, l’admir.
 Sor Maria: -És que és extraordinari.
 Sor Magdalena: -Una meravella.
 Sor Maria: -Tan senzill.
 Sor Magdalena: -El papa va tenir una reunió amb els bisbes, només he llegit ses 
lletres grosses, i els hi deia “hay que salir del escritorio y gastar más las suelas de los 
zapatos para ir a los feligreses”.
 Sor Maria: -Ell ho fa.
 Sor Magdalena: -Jo crec que es capellans i es bisbes són molt comodons. Noltros, 
aquí, es nostre pàrroco només diu sa missa. Ni confessar, ni anar en es malalts, si no fos 
que Sor Catalina els duu la Comunió... ni cap mor amb s’extremunció... S’altre diumenge 
hi va haver una celebració en lloc de missa. Jo, quan vaig veure que es tractava d’una 
celebració, me’n vaig anar. I l’endemà em demanaren “Sor Magdalena, que no estava 
bé? Sí, però jo es diumenges vull missa, no una celebració”.

 Domingo: -I, no hi ha un capellà fix aquí?
 Pere: -Sí. Però, aixímateix, s’ha de cuidar de Sant Marçal, Es Pla de na Tesa, Es 
Figueral i Pòrtol. Té tot aquest trui.
 Sor Magdalena: -Però tot és organitzar-se. A vegades, aquí, havia de venir a 
dir missa es dies feiners, i no deia res. Llavors, noltros, quan passava d’un quart o 
vint minuts, dèiem a sa gent “farem una celebració, perquè es capellà no ve”. Tot és 
organitzar-se. I tenir paraula.
 Sor Catalina: -I una altra cosa. Diumenge hi va haver celebració a Pòrtol i 
celebració en Es Figueral, i ell era amb un grup d’Emmaús.
 Sor Maria: -Treballa amb aquests grups. 
 Sor Magdalena: -Però, primer, ha d’atendre es poble. Si ell accepta, ha de complir.
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 Pere: -S’altre dia, en es funeral, també hi va haver celebració. Vengué el diaca 
Andreu. El difunt era un familiar d’en Josep Garau, que va llegir ses pregàries, i res més. 
I és que no li deixen.
 Sor Catalina: -No he sentit de cap poble de Mallorca que els diumenges o als 
funerals facin celebració.
 Sor Magdalena:- Si no poden, que en llevin, però que en diguin una.
 Sor Catalina: -Però segura.
 Sor Magdalena: -Com que venia don Joan Puigròs, 
però, d’ençà des virus, no el deixen venir. Però ell (el 
pàrroco) s’ha d’organitzar. Noltros, a ses escoles i en es 
malalts mos organitzàvem i fèiem suplències, però que els 
al·lots no estassin tot sols. I una parròquia ha de ser igual, i 
han d’atendre, lo que diu el papa. Quan hi ha un mort, li han 
de dir a un familiar que li vagi a contar qui és aquest mort. 
Perquè no coneixen ningú. És una pena.
 Domingo: -Són molt pocs realment.
 Sor Catalina: -Jo he escrit aquí (té una fulla escrita a 
les mans): “Tenim un gran papa. Els capellans dediquen poc 
temps al poble. Es perd la fe.” Perquè ni una xerrada amb sa 
gent, posen sa casulla allà damunt, cotxe i si te he visto no 
me acuerdo. Hi pot haver cent persones en es portal de l’església, però... Sa pena més 
grossa és que, per exemple, si a una  persona li encarreguen una escola, que, en lloc de 
fer escola, se’n vagi a vendre cupons des cecs.
 Sor Magdalena: -Es fundador nostro mos va deixar escrit que mai havíem de 
deixar els nins o ses nines tot sols, mai-mai-mai !
 Sor Catalina: -Noltros estam ben tot sols. Es temps de l’Eucaristia, i pare usted 
de contar. Ja no veim més pastor. Ses ovelles pasturen allà on volen.
 Sor Magdalena: -I sa gent és molt senzilla aquí. Si fessin un poquet de feina, jo 
ho veig de vegades, aquest joves que venen per l’església per sa Setmana Santa o això, 
els dius, me voldreu venir a ajudar a posar ses neules? Tens tots es que vols. Però com 
que no els  diuen res...
 Sor Catalina: -Hi ha moltes persones aquí que valen, moltes, disperses, però 
moltes.
 Sor Magdalena: -No els demanen res...
 Sor Catalina: -No hi ha ambient. Per exemple, hi ha en Pep Mosso ... en Pere el 
coneix.
 Pere: -Sempre està disponible, sempre.  Sap muntar un escenari, llums, so, 
música...
 Sor Magdalena: -Pel Davallament sempre ve.
 Sor Catalina: -Ho fa molt bé, però ningú el crida.
 Pere: Hi ha gent molt bona. Els escoltes, els duen uns, i unes. El Casal Solidari, 
que el va muntar amb uns, en Toni Garau, que hi era, ara el duen uns, que el varen 
muntar amb en Toni.
 Sor Magdalena: -Hi ha en Guiem Solivelles, que no el veureu per l’església, però, 
en canvi, fa viatges, es dijous, ben prest, s’aixeca i se’n va a fer viatges amb so seu cotxe 
per tot allà on els diuen que els hi guarden menjar pels necessitats. Ha vengut a adobar-
nos els ordenadors nostros i mos posa una icona amb què jo el puc cridar i ell, des de ca 
seva, mos ho compon. És de lo més generós que se passeja. I sa seva dona, igual.

 Sor Catalina: -Hi ha molta de gent amb qualitats i disponible, que volen fer i 
ajudar. L’Església, pareix que ha quedat al marge. Es poble és solidari, però es perd el 
Cristianisme i la germanor.

 Domingo: -I aquest Casal Solidari, reparteix menjar. No és Càritas?
 Sor Catalina: -No. Primer va començar en Toni Garau i aquest grup, però crec que 
se n’adonaren que hi havia un poc d’abús i, ara, primer, els fan passar per sa treballadora 
social, per saber sa seva situació.
 Sor Magdalena: -És una pena. Per tot allà on he estat hem ajudat a Càritas i hem 
repartit menjar.
 Sor Catalina: -Quan hi ha, per Nadal, sa recollida d’aliments per Càritas, no et 
pensis que s’hagin dignat a anunciar-ho. I quan hi havia don Toni fèiem dues senalles 
ben grosses d’oli, arròs... i coses d’aquestes. Aquest Nadal hi va haver dues bosses, però 
no s’ompliren senalles.
 Sor Maria: -Es Casal Solidari estava a sa Rectoria vella.
 Sor Catalina: -El canviaren de lloc. Ara ja està aquí a prop, al casal de l’Associació 
de Veïnats. Sa Rectoria està en males condicions i necessita una restauració. I jo no hi 
voldria estar davall, perquè caurà. Idò, la deixarem caure. I, si no ho vaig entendre 
malament, tenien  gratis per a la reforma un arquitecte amic del Casal. Però tot va com 
va.

 Pere: -Trobau que hi ha gent vàlida i disponible, però que l’Església està un 
poc decantada.
 Sor Catalina: -Un poc, no, un poc molt.

 Pere: -I el papa, bé?
 Sor Catalina: -Sí. El papa, bé. Tenim un gran papa.
 Domingo: -I l’entenen. Parla un llenguatge que es fa entendre.
 Sor Catalina: -I no allarga molt. Lo que diu ho pots assimilar i ho pots recordar. 
I, si se posen ta-ta-tata-tata, quan acaben no saben què han dit.

 Pere: -Haurien de servir-se dels laics, de les monges, de les dones... hauria 
d’entrar aquesta gent.
 Domingo: -El bisbe vol posar dones en llocs de responsabilitat de la diòcesi.
 Sor Magdalena: -Heu vist es Diario de Mallorca? El posen bé al bisbe...
 Domingo: -Ara vos diré. Jo, ahir, vaig anar a Sóller a veure es rector, Mn. Eugeni 
Rodríguez, perquè  no m’acabava de creure allò que deia el diari, i m’ho va confirmar. 
Ha sortit perquè acabaven es mandat de l’exercici de vicaris episcopals en es mes de 
setembre, i varen parlar amb el bisbe per no fer el canvi en plena feina i fer-lo a l’estiu. 
No és que el bisbe els hagi tret, fins i tot volia que continuassin. No hi ha hagut cap 
problema. El bisbe ha fet un canvi de persones perquè aquestes, en el mes de setembre 
de l’any passat, acabaven, i varen acordar d’allargar una mica més el mandat.
 Sor Magdalena: -L’església havia d’haver respost.
 Domingo: N’Eugeni, que va estar vuit anys com a responsable del servei diocesà 
de Comunicació, m’ho va aclarir: L’Església, davant una mentida d’aquestes, s’estima 
més no insistir, perquè lo que volen alguns periodistes és això, conrear provocació, que 
això ven. Però vaig estar content que me digués que sa versió des diari era una mentida 
solemne, una gran mentida.
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 Pere: -I ara que dius això, va sortir lo de Sant Salvador: els llogaters se’n van. 
El diari posava unes coses, a tota plana. L’endemà sortí una noteta petita explicant que 
l’Església havia condonat als llogaters la meitat del deute.
 Domingo: -No només això. Me va explicar (Mn.Eugeni), en aquest cas concret, 
que havien fet moltes gestions amb aquesta família perquè no se’n anassin. De sa notícia 
que havien donat...
 Sor Magdalena: -Pareix que donen sa culpa al bisbat.
 Pere: - Lo d’en Gaspar. A tota plana.
 Domingo: -La policia no ha trobat res. Va sortir en es diari.
 Pere: -I ja no n’han parlat pus.
 Sor Catalina: -Diuen que és mentida.
 Sor Maria: -Però ja li han fet es mal, pobre homo.
 Pere: -Encara que no sigui vera i se demostri que no és vera, aquest homo l’han 
ferit.
 Sor Catalina: -L’han ferit a ell, i sa gent de poca fe també ha quedat ferida.

 Sor Magdalena: -I sa seva Congregació.
 Sor Maria: -I ell, pobre homo, li han llevat l’exercici del ministeri.
 Domingo: -L’han destituït de la  parròquia de Sant Sebastià...
 Sor Magdalena: -Jo l’he tractat molt, al pare Gaspar...
 Pere: -Jo el vaig conèixer a La Real. I me va estranyar moltíssim la notícia, I és 
que per a  mi el Pare Gaspar és d’una gran personalitat.
 Sor Catalina: -Un homo sencer.
 Domingo: -Hi ha dues coses. Per sa part civil, ja no faran res. Però sa part 
eclesiàstica haurà de seguir el procés per aquests casos, fins a arribar a una conclusió. 
Realment, és penós.
 Sor Magdalena: -I es matrimoni, se n’ha arribat anar de Sant Salvador?
 Domingo: -Sí, sí. Però no ha estat per mor de l’Església. I feia casi cent anys que 
hi eren. Tres generacions.
 Pere: -És una pena, però són coses que passen.

 Pere: -Per acabar, veurem capellanes? (riuen)
 Sor Catalina: -Jo he contestat aquí (llegeix altra vegada el que du escrit): 

“L’Església no se fia de les dones”.
 Domingo: -És molt antic, això.
 Pere: -Ni avui, encara?
 Sor Catalina: -Avui encara hi ha ressaca d’això.
 Sor Magdalena: -Un temps mos volien a ses dones per fer feina.
 Sor Catalina: -I una altra cosa. Es clero actual va manco de ses dones que el papa.
 Pere: -El papa és més obert, voleu dir.
 Sor Catalina: -El papa és més obert, però hi ha un clero, una jerarquia, que tanca. 
A més, això voltros ho heu de saber, diuen que es capellans no van de diaques.
 Pere: -Sí. N’hem sentit parlar.
 Domingo: -En aquest escrit des diari, ho podeu veure, el bisbe diu que tria laics i 
dones per ocupar càrrecs de la diòcesi. Això ha caigut malament als capellans.
 Sor Catalina: -Si es diaques no cauen bé, manco hi cauran ses dones.
 Domingo: -Crec que és ben necessari canviar aquesta imatge que hem tengut fins 
ara.

 Avui, a Ca Ses Monges es programen diverses activitats socials i culturals. Una 
part de Ca Ses Monges ha estat reformada per l’Ajuntament i s’ha habilitada com a centre 
de dia per als vells del poble. Una part del solar es va vendre i s’hi va construir el centre 
de salut d’atenció primària Guillem Massot, metge. S’ha subscrit amb l’Ajuntament un 
preacord de venda del casal que encara està en l’aire.

 Mentre assaborim agraïts la dolça frescor d’un gelat de llimona que han preparat 
les mans amorosides de Sor Magdalena: llet, sucre i un tassonet de suc de llimona, 
endolcim encara més els darrers moments de la calmosa i assossegada conversa sorgida 
de l’afectuosa acollida de Sor Maria, Sor Magdalena i Sor Catalina, les tres bondadoses 
filles de la misericòrdia que viuen, amarades de pau fonda i de serenor joiosa, la benignitat 
de la vida compartida en la tendra quietud acollidora del convent de Pòrtol

  Ens acomiadam de les tres germanes, immerses en la vida i en el servici 
del poble des de la soledat del convent i la pregària a la capella fins que Déu vulgui. Són 
la llàntia del Sagrari que pipelleja abans d’extingir-se del tot, advertiment del terratrèmol 
que  sacseja l’Església.
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a Tomeu Català, 
un home sense res amagat

Entrevista

per Toni Bennasar 

A les 6 de la tarda d’un calorós dia del 
passat juliol ens presentàrem en Jaume 
Gual i jo a la residència de St. Pere i 
St. Bernat on hi tenim 7 condeixebles, 
però aquell dia el nostre objectiu no 
era altre que entrevistar en Tomeu Ca-
talà.
Ell desconeixia les preguntes que jo 
li faria. No havia volgut conèixer-les 
perquè les seves respostes no fessin 
olor de coses preparades. I efectiva-
ment resultà una entrevista extraordi-
nàriament espontània, com ara veureu, 
perquè en Tomeu és així.
Aleshores em vengueren a la memò-
ria aquelles paraules que Jesús digué 
referint-se a Natanael:”Vet aquí un 
autèntic israelita en el qual no s’hi 
amaga la mentida”. Jo també diria de’n 
Tomeu: ”Vet aquí un home sense res 
amagat”.
Toni: - Tomeu, noltros, en Jaume i jo 
fa temps que et coneixem i volem que, 
mitjançant aquesta entrevista, es lec-

tors també sàpiguen com és de veritat en Tomeu Català.
Tomeu:  - Jo diria que conèixer és més que està enterat d’es fets d’una persona. És 
conèixer s’ànima d’aquella persona. I això és un esforç constant.
Toni: - Sa primera pregunta serà sobre un llibre teu: “I si decidesc viure?” Un títol en 
condicional i en pregunta. Què significa aquí viure?
Tomeu:  - El vaig triar quan ja tenia més de mig llibre escrit. Jo n’escrivia al manco 
una pàgina cada dia durant més de mig any. Per què vaig escriure aquest llibre? D’en-
trada he de dir que a mi no m’agrada escriure, entre altres coses perquè en sé molt poc. 
M’agrada manifestar lo que sent, lo que faig, sa vida. Però  no he cultivat gaire aquest 

mitjà. Però hi havia gent que em demanaven que escrivís sobre ses bases d’es projecte, 
sa seva filosofia. Un d’es que m’empenyia fort era en Pere Pascual. 
A la fi em vaig decidir a escriure. Aquest llibre tracta d’es fets que he viscut, paraules 
i vivències de gent d’es projecte. I em vaig donar compte que fer es projecte suposava 
una decisió prèvia de viure d’una determinada manera, i com és natural amb uns resul-
tats i amb un sentit de vida. Es projecte és una teràpia i una teràpia no és un regal. Su-
posa esforç, un gran esforç. I pensant així em vengué es títol des llibre: “I si decidesc 
viure? ”. 
Molts han pres aquesta decisió, amb resultats per a 
ells, les seves famílies i el seu entorn, però alguns 
quedaren pel camí com aquell jove que havia fet molt 
bé es projecte i que al final morí a causa de la sida a 
Son Dureta. Vaig plorar molt perquè això és molt dur. 
Un altre cas és aquell que sempre em deia que mai no 
es podria perdonar malgrat jo li donàs motius per fer-
ho. Però un dia em digué:”Tomeu, m’he perdonat”, i 
al cap de pocs moments morí davant mi mateix. Em 
vaig emocionar moltíssim.
Toni: - Et conec fa molts d’anys i sé que en sa nostra 
jovintut tu sempre vares tenir un carisma i un desig 
fort d’ajudar a crèixer els adolescents. Ho demostra-
res a Alcúdia, a Mancor, a s’Institut d’Inca, etc. Però 
de cop i resposta deixes tot això i t’orientes cap als 
que havien caigut dins sa droga. Què et suposà aquell 
canvi? Tengueres dubtes? Què passava pel teu cap?
Tomeu: - Te’n recordes que fa uns 50 anys anàrem 
a Nova York? Allà vaig tenir es primer contacte amb 
gent addicte. Però va ser a Barcelona on em vaig re-
lacionar de veres amb aquesta gent: al barri de Sant 
Ramon i especialment a l’escola IPSE. En aquesta escola un alumne només assistia a 
les classes de filosofia, que les donava jo a les 8 des matí. Això em feu descobrir una 
gent nova, molt limitada, diria jo i  vaig començar a sentir afecte cap a ells. Un altre 
alumne de sa mateixa escola, quan jo vivia a Artà venia perquè l’ajudàs. 
Amb això em cridà el bisbe D. Teodor i em digué: ”Tomeu, hauries de fer qualque cosa 
per aquesta gent. Jo li vaig contestar que jo ja feia molta feina, i en concret amb la pre-
venció. Que ho digués a capellans que tenguessin temps lliure. 
Es Conseller de Salut, Gabriel Oliver, fundà Ses Sitjoles i pretenia que jo hi anàs a 
viure amb un grup de drogoaddictes i fer “labor teràpia” que era el que també feia la 
fundació “El Patriarca”, i que parexia era el que estava de moda. Això a mi no em con-
vencia gaire. Ho trobava insuficient i durant un any mos reunírem un grup de persones 
d’es món de sa psicologia i d’es món social un cop a sa setmana. Mos preguntàvem 
quines altres alternatives ja existien pel món i vérem que hi havia dues grans línies de 
treball: Sa dels qui pensaven que la solució havia de venir de fora de l´adicte, ja sigui a 
través de la medicalització – mitjançant fàrmacs o ingrés p.e. en el psiquiàtric-, ja fos a 
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través de la reclusió a presó. (De fet hi havia moltes persones que consideraven el dro-
goadicte com a “loco” – ja que feia “locures” -, o lladre, ja que molts d´ells robaven. I 
jo estava convençut que era molt més. 
Aquesta solució podia parèixer que solucionava el problema, ja que la societat es lle-
vava el problema de damunt. Encara que la persona adicta seguia amb la seva adicció i 
les seves conseqüències, per ell i pels seus. 
Mentrestant mos enteràrem que per Amèrica existien ses comunitats terapèutiques que 
provenien dels alcohòlics anònims. Aquestes teràpies passaren al Nord d’Europa i anys 
després a Itàlia i allà anàrem per demanar-los ajuda.
Aquesta teràpia està dins la línia que es diu “bio-psico-social” perquè toca aquests tres 
camps, i  que era s´altra gran línia d’actuació.
Toni: - Preferiria que et centrassis en tu mateix. Un altre 
dia parlarem des projecte, ara parla de ses dificultats tro-
bades, d’es dubtes tenguts, de si trepitjares qualque “ull de 
poll”, de ses crítiques etc. Amb una altra ocasió en farem 
un altre sobre es projecte.
Tomeu: - D’acord. Jo abans sempre havia col·laborat amb 
“La Sapiència”. Ara ja no ho podia fer com abans. Sa cosa 
prenia un altre rumb i és normal que provocàs enfronta-
ments. Intuïa que es canvi que venia seria radical dins sa 
meva vida i per meditar-lo me’n vaig anar algunes setma-
nes a Montserrat.
Deixava una feina que més o manco sabia fer i en la qual 
disfrutava i trobava sentit  i em ficava en una altra desco-
neguda i ja tenia 44 anys. Era una història totalment nova. 
En sabré? Jo mateix em preguntava. El que em confortava 
era que m’ho havia demanat D. Teodor, el meu bisbe i amic, no era ni un capritx ni una 
idea meva.
Tenia una petita experiència, amb més fracassos que encerts. Perquè alguns dels que jo 
havia tengut a ca nostra després em robaven o al cap d’un temps tornaven caure en sa 
droga.
I de s’equip anterior ja només en quedava un, en Lino. Tots posaven alguna excusa per 
no seguir.
Amb això arribà es moment d’anar a Roma a fer es pla de formació, que jo m’imagina-
va reunint-me amb el responsable d´allà en unes trobades i planificar la meva formació 
i la de l´equip. El coordinador del programa que començava, en Toni Gelormino, un 
ex-adicte i director de CT, americà de Daytop Village, i me diu: si vols fer un progra-
ma de formació per a tu i el teu equip, demà vine a les 7,30 i començes la comunitat 
terapèutica. Sols ho podràs fer si has tengut l’experiència de viure i fer la comunitat. El 
que dius d’haver llegit tot el que hem publicat, no és suficient. Hi ha que viure-ho d’es 
de dedins.
Em posaren a sa cuina i a pelar patates s’ha dit. 

Jo sempre havia seguit un sistema no directiu per ajudar la gent. En canvi, dins sa Co-
munitat Terapèutica, seguien un mètode conductista. Primer gran xoc.
El primer dia, mentre jo pelava patates, em ve una al·loteta i em diu cridant que no ho 
feia bé i jo, cosa que no havia fet mai, després de parlar amablement, li tir una patata a 
sa cara. Jo sabia que no s’admetia sa violència, però em trobava totalment sobrepassat 
en aquell moment. Va venir es coordinador, em renyà i em digué: ”Tu ets es darrer dro-
goaddicte que has arribat aquí. No mos fiam de tu. Si vols res t’ho hauràs de guanyar”
Malgrat tot, vaig decidir continuar i poc a poc em vaig oblidar de s’esperit salvador 
amb què jo hi havia anat. Va ser un procés molt dur.
Crítiques no en faltaren. Quan venia a Mallorca per respirar un poc, em topava amb 
escrits als diaris dient “mentre en Tomeu és a Roma a estudiar es drogoaddictes es mo-
ren aquí”.
Però a poc a poc es va anar confirmant sa línia que jo estava decidit a seguir: viure i 
conviure amb aquelles persones, no amb esperit salvador des de defora, sinó acompa-
nyant i convidant a motivar que ells també fessin el seu procés.
Després, dificultats al llarg d’aquests trenta anys? Sí. I si vols en diré una especial-
ment. Perquè una cosa són ses ajudes o no de defora, perquè hi ha gent que te promet 
però llavors no fa, i gent que, sense prometre, t’ajuda. O sigui, hi ha de tot dins sa vida. 
Però sa clau sempre de sa vida és sa relació humana, per a mi. I me vaig topar que de 
cop i volta a dins s’equip hi va haver una crisi molt forta.
Toni: - Però s’equip en aquell moment éreu tu i en Lino.
Tomeu:  - No, però, ara te parl ja passat tres o quatre anys, quan ja havíem començat 
es Projecte aquí. Te dic: un dels moments de crisi, diríem, és aquest moment en què 
part de s’equip, sa majoria d’es directors de programes, s’oposen a mi. I s’oposen per 
una raó que jo n’estava convençut. Mentre fèiem es Projecte, crid en Marti March i na 
Carmen Orte perquè mos facin una avaluació des programa i dels resultats.
Toni: - En Martí March és es conseller?
Tomeu: - Sí. I na Carmen era sa seva companya a sa càtedra de Pedagogia. Que facin 
una avaluació d’es projecte, per veure pros, contres i tal. Clar. Persones que suen i que 
ho donen tot a benefici d’es Projecte, que te vengui gent de defora a dir-te “això ho feis 
bé, això no ho feis bé, aquest aspecte es podría millorar…” això no els va agradar i se 
varen oposar dient: “Tomeu, perds es cap, perds sa filosofía i el que vàrem aprendre, et 
fies del que et diuen a fora i no del que feim noltros,”, “no, això no ho volem fer, no ho 
admetem”. I va començar a haver-hi una lluita en contra meva i d´aquesta forma de fer, 
d´admetre i voler l’avaluació externa, no sols la interna.
I va ser un moment molt dur..., a punt de perdre el nord. Però jo també he tengut molta 
sort.  A tots els moments de crisi, mai he estat tot sol. Sempre he tengut qualcú o qual-
que cosa que m’ha ajudat molt. I en aquell moment, a un sopar, una mare d’un al·lot 
me diu “Tomeu, te veig malament”. Li dic : “No, jo no estic malament, estic molt 
malament, molt malament”. I me diu “Per què no vas a ses Galápagos?”. Li contest: 
“No hi he perdut res allà”. Mai he tengut tendència a sa depressió. Però ara me’n don 
compte que aquell moment en tenia. O sigui, me costava anar a fer feina, i jo sempre 
he “disfrutat” de fer feina, fes lo que fes, jugàs a futbol o anàs a missa.  I me costava 
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anar al Projecte. En es final d’es sopar li vaig dir: “Saps què? Crida a sa germana i si 
m’accepta, hi vaig”. Hi vaig anar un mes llarg, diríem, enfora de tot això. Torn aquí, ja 
amb ses idees bastant clares. No m’havia aturat a pensar massa, ni a llegir, ni a escriure 
res (es primers dies, sí – fins i tot vaig llegir les obres de Darwin) sinó a estar, a viure, 
a contemplar, Com record les hores davant el “viejo george”!. Però, a ses sis persones 
de s’equip que s’oposaven, les vaig dir que fessin un altre camí, que el seu temps al 
Projecte havia acabat.
Tomeu: - Sí, Se’n varen anar. I, per tant, tot va començar una altra volta aquí. Però 
dins es Projecte probablement aquesta va ser sa crisi més forta, com a Projecte.
I ara, en aquest moment no és que estigui en crisi, estic “disfrutant” molt de la vida, 
però en aquest moment, estic fent un cami, és clar que jo tenc 78 anys,  ...
Toni: - En això hi arribarem. Tenc previst parlar d’aquest moment.
Tomeu:  - Val, perfecte, idò, okay. Més o manco algunes crisis històriques.
Tomeu: - Ai, quin desastre !
Toni: - Perquè en tenia una que parlava de ses gelosies que has descobert. Perquè això 
és un camp que no només ets tu que l’has treballat. L’has treballat amb un estil, amb 
una filosofia molt concreta, molt tècnica, però altra gent, no vull dir noms, però tu en 
saps més que jo de noms, també l’han treballat i supòs que hi ha hagut molts ulls de 
poll trepitjats aquí, no? i moltes gelosies i moltes crítiques.
Tomeu: - Però no només dins es món de sa marginació. Jo m’he topat a vegades amb 
gelosies dins es món polític o dins es món eclesiàstic. 
Toni: - És una raó que també he pensat. Ja vendrà.
Tomeu: - Bé, idò. La me call. Val.
Toni: - Tú has dit molts de pics, jo t’ho he sentit dir, que no volies que es Projecte fos 
una cosa de l’Eglésia, sinó que fos autònom. I jo te pregunt: No té perill el fet de ser 
autònom? No es pot polititzar això?  
Tomeu: - Sí, té perills. I no només aquest de sa politització. Te’n diré algun altre, si 
vols. Noltros tenim clar dins sa filosofia d’es Projecte que ha de ser apartidista i ha de 
ser aconfessional. Probablement lo que més m’ha fet sofrir durant aquests trenta anys 
(a més dels problemes de l´equip com ja he dit i de la lluita diària per la supervivència, 

i del que suposa que un re-
sident, en un moment donat 
et digui que s´en va) ha estat 
quan, aquí hi havia don Te-
odor i, per tant, hi havia una 
sintonia molt clara, i ell ho 
tenia molt clar això que diré, 
mantenir s’aconfessionalitat 
del Projecte i s’apolitici-
tat, s’apartidisme més que 
s’apolicitat.
 Quan vaig ser president 
nacional de “Proyecto Hom-

bre”, hi va haver una tendència forta d’una part de sa Conferència Episcopal Espa-
nyola, que  volia fer-s’ho seu. Així com ho va fer amb d’altres institucions, com, per 
exemple, Manos Unidas. Noltros teníem molt clar que això no, però com que a dins es 
patronats de fundacions a vegades hi havia bisbes i, per tant, volien marcar es ritme, i 
marcar es ritme és com, per exemple, posar dins una comunitat terapèutica es despatx 
del «director espiritual», nomenat pel bisbe. Aquí hi ha d’haver confirmació. Aquí hi 
ha d’haver no sé què. M’enteneu, no? I noltros lo que oferim en es Projecte no és que 
s’afiliïn a un partit o no, no és que s’afiliïn a una religió o no, és que aprenguin a ser 
lliures, que aprenguin a ser lliures, no només de les adiccions, sino també d’es Projec-
te, també d’es Projecte. Això per una part.
 Per s’altra, lo que deies, té perills? Sí. Té perills. Sempre és millor, entre cometes, 
aparentment, anar recolzat per institucions que t’avalin i que te llevin els problemes, 
que no anar despull. Perquè llavors qualsevol grup d’un tipus o s’altre pot intentar ma-
nipular. Però, sa lluita en aquell moment va ser molt forta. Voltros sabeu que jo estim 
profundament l’Església, a sa meva manera, però l’estim molt. Però estim molt també 
es Projecte així com és. I no podia acceptar una jerarquia, no, una Església, perquè 
s’Església de Puigpunynent també és sa meva Església, o la de Galilea, no?  Dic que 
no podia acceptar una jerarquia que t’obligava a fer es seu capritx més que una fidelitat 
a sa filosofia des Projecte. I per mi va suposar estar entre dos amors. I me va fer molt 
de mal. Va ser quan vaig tenir s’infart, eh?  No culp de s´infart a aquesta situació, però 
sa tensió va esser llarga i fortíssima i  crec que va ajudar.
I és ver que val la pena tenir un paraigua, com dius, però val més la pena tenir cinc o 
sis paraigües. Tenint en compte que el més important sempre és la feina diària ben feta.
Toni: - Va ser una opció que feres.
Tomeu:  - I no un únic paraigua, perquè llavors poden voler dominar i manipular i fer 
canviar l´objetiu.
Toni: - Jo, amb tot lo que has dit fins ara, i lo que ja sabia, tenc sa idea que t’has esfor-
çat molt per mantenir sa filosofia que tu trobes que ha de tenir.
Tomeu: - No, no, jo no. Es sa carta fundacional d’es Projecte Home; de lo contrari, que 
es digui un altre nom.  
Toni: - Tu ara ja no ets es director. Tens por que aquesta filosofia canviï? És una pre-
gunta que per a tots els que llegiran sa revista a lo millor no els agradarà lo que ara 
diràs. 
Tomeu: - No ho sé, no ho sé i m’és igual. Si agrada bé, i si no, també. Jo ja som vell 
per fer coses perquè agradin. Si pot ajudar bé, i si no, no. O sigui, què vols que et di-
gui, o clarifiqui? Torna’m fer sa pregunta.
Toni:-  En veure que tu ja no tens es poder ...
Tomeu:  - Sí. Val. Perfecte. Mira. Seré un poc llarg i llavors retallau lo que vulgueu. Jo 
durant deu anys vaig prendre cafè amb so director general d’es Projecte, cada dia. I en 
un moment donat, de cop i volta, té un ictus i mor. Quan va morir, es dia d’es funeral, 
quan vàrem sortir, hi va haver gent, hi va haver una persona concreta, un gran líder, 
diríem, de s’economia nacional, me diu: “Tomeu, no te preocupis. Te trobarem un bon 
director general”.  I jo tenc molt clar que trobar un bon director general és relativament 
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fàcil, però un bon director d’es Projecte, no. Perquè s’ha d’unir, per una part, que sàpi-
ga d’això, de gestió, de direcció general, però que tengui s’esperit d’es Projecte. I em 
va suposar, en aquell moment que jo ja havia deixat i delegat moltíssimes coses, em va 
suposar tornar a agafar ses regnes totals i ajudar a marcar es ritme d’es Projecte. Això 
va durar un grapat de mesos. 
Durant tot aquest temps tenia molt clar que cercar sa persona adequada, no era fàcil. I 
vaig estar cercant molt. I que unís aquestes dues coses: s’esperit d’es Projecte i sa bona 
capacitat de gestió. Escolt molt, consult i al final trob aquesta persona que crec que té 
aquestes dues qualitats. Parl llargament amb aquesta persona i en es final diu que li 
fa il·lusió i ho consulta a sa dona. Ell, en aquell moment ocupava un càrrec polític, a 
nivell tècnic. Aquesta persona havia estat, de jove, quatre o cinc o sis anys, en es Pro-
jecte. Després se’n va, fa oposicions, era una persona que havia fet oposicions a funci-
onari de s’Ajuntament de Palma i, per tant, era funcionari, però com que s’havia aficat 
en política estava dins coses polítiques. Havia estat director general, com tu Jaume, ho 
vares esser, etc.... Però jo li dic que per ser director d’es Projecte és fonamental que 
sigui una persona que no sigui d’un partit polític. I li vaig dir: “A mi m’agradaria molt 
que venguessis, però has de presentar es carnet a na Francina”.  Però per ser director 
d’es Projecte, per mantenir aquest apartidisme, una de ses coses com a signe era que 
no pertangués a un partit polític. Aquesta persona va presentar es carnet, i en aquest 

moment, ell és el president execu-
tiu, i jo som es president de ses tres 
fundacions.
Ara  es treball que estic fent és com 
a delegar, això també. Crec que és 
sa darrera passa. Jo sé que un fun-
dador a vegades lo millor que pot 
fer és retirar-se. S’equip que hi ha 
ara, liderat p’en Jesús, crec que és 
un equip fortament imbuït de sa 

filosofia d’es Projecte. Es responsable d’es recursos humans deu fer vint-i-cinc anys 
que fa feina allà. Un altre també fa molts d’anys. En Jesús hi va estar i hi torna esser. 
De fet, s’equip directiu està molt imbuït de sa filosofia. Per tant, jo no dic “atado y bien 
atado” perquè això mai ho sabem, no?, però almanco aquestes passes s’han donades. I 
n´estic molt content
Toni: - Molt bé. Una pregunta personalíssima : T’ha estat fàcil compaginar ser capellà 
i ser president d’es Projecte?
Tomeu: - Per a mi, crec que sí. A nivell intern i a nivell de Projecte. A vegades a nivell 
de defora, no. A nivell intern, claríssim, perquè al cap i a la fi, estar en es Projecte és 
estar an es servei de sa gent que està malament. Per tant, això està molt a dins sa línia, 
diríem, de ser capellà. Els primers anys d’es Projecte, quatre o cinc anys, jo no vaig es-
tar a cap parròquia, i es caps de setmana anava a ses Sitjoles, etc. no? Però jo necessi-
tava, i solia anar a dir missa els diumenges, bàsicament en es Molinar, que hi havia en 
Pere Mascaró, però llavors jo necessitava una petita parròquia, que no hi hagués massa 
feina, perquè era prioritari es Projecte, però que pogués celebrar l’Eucaristia amb un 
grup conegut i amb persones que estimava, o sigui, de sa parròquia, i així fer un petit 

servei. Parlant amb el bisbe vàrem arribar a sa conclusió que Puigpunyent seria bo i 
som es capellà des de fa 28 anys. A nivell intern, a nivell de Projecte, hi ha molta gent 
dins es Projecte que no sap que som capellà. Vaig molt alerta a mesclar ous amb cara-
gols.
A Puigpunyent som en Tomeu que faig un servei de capellà a la comunitat i a n´el Pro-
jecte som en Tomeu que faig un servei com a president.
Toni:- Dins els qui hi treballen?
Tomeu: - No. Dins els qui hi treballen supòs que ho saben tots. Però dins sa gent d’es 
Projecte, molta gent no ho sap que som capellà. Et contaré un cas. En certa ocasió, per 
exemple, es dissabte de Nadal, sempre sol anar a sopar a son Morro i després tenc ma-
tines a Puigpunyent a les onze  Compr un parell de porcelles i a les nou sopam i sem-
pre comunicam abans d’es sopar. I amb això un al·lot jove, de disset o divuit anys, d’es 
Projecte Jove, me va dir uns dies abans “Sé que soparem plegats es dissabte de Nadal. 
M’agradaria estar en es teu costat”. Bé, val, i jo ho vaig dir an es terapeuta. I amb això, 
me diu es mateix dia es dematí: “Tu me prometiste algo, te acuerdas?”. Dic: “Sí, que 
me record”. Bé, tothom va dir lo que va voler a les comunicacions. Jo havia dit: “Per-
donau, que després des sopar me’n aniré totd’una perquè he d’anar a matines.” I aquest 
al·lot me diu: “I eso de maitines, qué es?”. I jo pens: “I com li explic?”. I li dic: “Pues, 
mira, yo soy sacerdote”. 
- ¿Cómo? ¿tú eres sacerdote?” 
- Soy párroco de un pueblo
- Ah, sacerdote ! ¿Es un funeral?
- No. Es una fiesta.
- Ah ! Bueno, una fiesta. 
O sigui, molta gent a dins es Projecte, si ho saben o 
no ho saben, què importa, perquè jo no actuu com a 
capellà, jo actuu com a persona, com a persona que 
som. I jo no som un tros de capellà per aqui, i un tros 
de director per allà, o un tros de creient per aquí i un 
tros de no creient per allà. Crec que està molt dins una 
línia sense fer propaganda, diríem, religiosa. No sé 
com dir-ho.  
Toni: - Sa pregunta, l’has contestada.  Però te la diré 
d’una altra manera. Entre s’alliberament que ofereix 
s’Evangeli, sa Veritat mos farà lliures, i s’alliberament que atorga es Projecte, a dins sa 
teva vida, això està ben entroncat?
Tomeu: - A dins sa meva vida està entroncat. “Hacia afuera”, a vegades m’ha costat 
que s’entengui. I m’ha costat també és no dir, perquè ho feim com a opció molt clara, 
no dir que això prové de s’Evangeli. Si en un moment donat s’ha de dir, ho dic. No sé 
si m’entens. Però jo no estic allà per evangelitzar i posar el nom de cristià al que faig, 
sinó per ajudar a alliberar la gent. 
 Toni:- Tu has tengut mai sa impressió que lo que a tu et mou a fer lo que fas allà de-
dins ets s’únic que mou això?
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Tomeu: - No. Per dos motius. Ara me fas veure una cosa que probablement no ho ha-
via vist mai. Per dos motius. Un motiu és perquè hi ha gent creient i gent no creient. 
Noltros no posam com a condició per venir a fer feina que siguin o no siguin creients. 
Això és claríssim. Però, per s’altra, perquè creim en lo mateix. Creim en sa capacitat, 
des de sa profunditat d’una persona, de poder-se recuperar, tota persona, tant creients 
com no creients. A mi m’espanta a vegades gent que no és creient, però que creu pro-
fundament en sa capacitat de sa persona de recuperar-se. No sé si m’he explicat.
Toni: - Sí. I quan tu intentes motivar es qui han caigut dins sa droga, no poder-los 
donar es darrer motiu, diguem, es motiu de Jesus, no?, no te quedes amb un ai, ai si li 
pogués dir això altre, no? 
Tomeu: - Jo tampoc faig massa esforços, o sigui, no faig massa esforços en aquest 
sentit. Lo que és clar és que jo sé i crec profundament que quan una persona comença 
a creure en ella i comença a creure i a respectar a algu altre, això és profundament cris-
tià. I no importa posar mai llinatge “cristià” a tot això.
Toni: - Totalment d’acord. Bé. Farem una passa envant perquè encara me queden unes 
quantes coses. En Maslow, que tu coneixes, no?, diu que hi ha dos tipus de persones: 
unes que viuen omplint buits, és a dir, noten ses seves deficiències, i fan coses per om-
plir buits, i unes altres que viuen dirigits cap a sa plenitud. Jo, i no és per ensabonar-te, 
pens que tu ets des segon grup. Ara vé sa pregunta. 
Tomeu: - Ets un poc punyetero. 
Toni: - En es segon grup, diu ell,  hi sol haver moments que ell anomena “moments 
cimera” (momentos cumbre) que solen consistir en moments en què veus ses coses 
molt clares, com mai les havies vist, com una espècia d’il·luminació. ¡I ara que ho veig 
de clar an això! Això passa en es segon grup, en els que viuen per tenir una vida plena. 
N’has tengut de moments d’aquests?
Tomeu: - Abans de respondre sa pregunta, te diré que Maslow va estar a ses primeres 
comunitats terapèutiques de Califòrnia. Va anar a viure, no a fer cap comunitat, però a 
viure i a reflexionar i a ajudar a crear sa comunitat terapèutica. 
Bé, però respecte al que preguntes. He tingut moments de plenitud, que normalment no 
són mai els externs. Quan dic “els externs”, vull dir els externs, crec que s’entén, no? 
Toni: - Quan un diu “En Tomeu és molt feliç”. No és això. 
Tomeu:  - Exacte. No és això. O que et donin un premi. No és això. Però jo te diré, 
mira, jo, durant aquest temps d’es coronavirus, només he anat una vegada a ses Sitjo-
les. Amb molt de dolor meu, no?, però considerava que no hi havia d’anar. I hi vaig 
anar fa dues setmanes o tres, es divendres. Vaig dinar, vaig “disfrutar” d’estar amb ells, 
i llavors vaig anar a fer un poc de sesta. Vaig dir “cridau-me”, normalment no ho sol 
fer això, però ara ... i quan m’aixec de sa sesta sa terapeuta me diu:  “Mira,  feim un 
grup cada dia, aquest de divendres és el darrer grup de tota la setmana, si vols quedar, 
queda’t.” És un grup de valorització. I consisteix a fer que tota la Comunitat es reu-
neixi en un rotlo gran i el qui vol convida a sortir al mig a una o vàries persones i les 
valora alguna cosa del que ha fet o dit durant la semana. 
Diré que una de les coses que faig cada any o que feia cada any al menys, era convidar 
els grups dels programes dels més exclosos a dinar a ca meva. I amb aquests dinàvem 

a baix, allà  on nosaltres hem dinat i sopat a vegades els condexeibles. I li vaig dir a un 
d’ells: “per què no puges s’escala i a l’esquerra hi ha una cuina i duu per exemple dos 
plats que devien faltar o forquetes”. Ja no me’n record. I em diu: Per a mi va esser una 
alegria tremenda, ja que acabava de venir del carrer robant i venir a ca teva i que em 
digui: “puja a ca meva i tal”. Per a mi és al·lucinant això. O sigui, una persona que era 
considerada lladre perquè robava i que tengui aquesta sensibilitat i em doni ses gràcies. 
Moments així n’he tengut molts i després per ventura es moment més fort, més pro-
fund va ser quan creia que m’estava morint des cor, quan m´estava morint amb molt 
de dolor, dins es cotxe. Vaig sentir una pau interior tremenda i en aquell moment jo no 
vaig veure res de túnel, ni tal. Però sí que vaig anar veient al·lots des Projecte. I tenir 
aquesta sensació val la pena.
Toni: - Després vares tenir s’infart i dos ictus. Tot això t’ha fet pensar amb sa mort ? 
Com la veus,  sa mort?
Tomeu: - Jo com que vaig tenir s’experiència aquesta vaig descobrir que morir és estar 
en ses mans de Déu i això és una gran sort. Jo ara visc, és ver que l’any passat vaig te-
nir dos ictus, pel febrer i pel desembre. I ara estam al juliol. Bé. Per ventura me’n toca 
un altre, jo que sé, però no visc amb angoixa aquesta possibilitat. Perquè viure és un 
regal de Déu, i morir, estic convençut que és un regal de Déu.
Toni: - Ara et farà gràcia lo que et diré. Tu no tens fama de molt resador. Ja, ja,ja. El 
breviari no sé si el resares mai.
Tomeu: - No, de capellà. És que jo me plantejava: com és possible que l’Església creï 
pecats mortals? Jo ara vull fer aquest pecat mortal. No ho vull. Es molt més seriós. I 
vaig decidir no resar el breviari, encara que sí et diré que pregar sempre ha estar clau 
en la meva vida.
Toni:- Jo sé que ara, ho he sentit de tu, que a vegades reses salms.
Tomeu: -  Sí
Toni:- Idò, has tornat més religiós?
Tomeu: - No, no. Ser religiós, què vol dir? mem. Perquè clar. Això d’es breviari a mi 
em sonava com una obligació d’una espiritualitat monàstica. I jo no som un monjo ni 
he fet aquesta opció, a pesar que cada any me sol retirar a un monestir. La meva espi-
ritualitat no pot esser còpia de la dels monjos -tot i respectant-la molt- sinó una altra 
cosa.
Jaume: - Un altre aspecte crec  era que quan resàvem es breviari ho fèiem com si fos 
una exigència, una obligació moral.
Tomeu: - Exacte!
Jaume: - Es feia allò perquè s’havia de fer.
Tomeu: - En dos minuts, si passaves de les dotze de la nit, podies cometre un pecat 
mortal. Això era absurd. Han de ser coses més serioses.
Jaume: - I ara, en pau. Tranquil·litat i calma perquè veus ses coses més clares en 
aquest tema.
Tomeu: - Jo et diré: una de ses coses que he descobert en aquest coronavirus que està 
relacionat amb això. Que no és el mateix resar Laudes que pregar i contemplar. És que 
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jo havia donat molta d’importància i la mos havien donat a tots noltros dins sa història 
a  “s’homo faber”, s’home que fa.
En es covid, en es confinament, he descobert que “s’homo otiosus” és molt important, 
s’home que contempla, que escolta, que mira es vent. I és clar que contempl i que la 
contemplació també és una forma de pregària.
Toni: - És a dir, es virus t’ha fet passar del Tomeu traumàtic al Tomeu neumàtic.
Tomeu: - Què bo! Sí, exacte. Sí, això, exacte, sí, sí. I no tant es fer, sinó es viure, es-
coltar, estar bé.
Toni: - Totes ses persones tenim un procés vital, que fa que es valors es vagin canviant 
al llarg de la vida. Hi havia  unes coses que estaven a primera fila i altres, a darrera. En 
aquest moment, quines són ses prioritats per a tu? I què és el que està davant?
Tomeu: - Mira, per a mi en aquest moment allò d’es cor em va marcar molt. Sa meva 
prioritat ara és “estar bé i fer es bé “. Sé que moltes vegades no ho faig o sigui, a vega-
des per peresa, per altres motius deix de fer-ho. (estar bé vol dir 
cuidar-me).Jo som fill de Déu.
Toni: - Cuidar-te en l’àmbit físic.
Tomeu: - A nivell físic, psicològic, espiritual. Parl de tots els 
nivells. Jo pel virus i pel confinement p.e. he fet set quilòmetres 
diaris per aquí dedins.
Toni: - Sé que també et cuides espiritualment. Quan vaig a mis-
sa a la Seu t’hi solc veure a tu i a Joan Parets.
Tomeu: - Amb aquest sentit, sí. He de cuidar-me en s’àmbit es-
piritual i cuidar-me en s’àmbit d’es menjar. Jo he estat molt de-
sordenat en qüestió de menjar. Per exemple: anava a ca nostra 
i em feia qualsevol cosa. Quan hi havia mumare era una altra 
història, però tots aquests anys que he estat tot sol, jo em feia es mandrungos, o estava 
al Projecte a s’hora que sigui. He vist que és important cuidar-se.
Toni: - Per tant, sa teva prioritat és estar bé i fer es bé.
Tomeu: - Sí. Això és sa clau.
Jaume: - Jo crec que això t’ha ajudat moltíssim. Es dia que es condeixebles mos và-
rem veure, tothom deia “En Tomeu s’ha adaptat molt bé a sa vida de sa residència”. 
Molts companys manifestaren aquesta realitat. Aquesta pau interior no t’ha costat gens, 
jo crec que és per això. Hi pot haver altres motius però bé aquest és un d’es principals.
Tomeu: - Ja sé que és un repte per un que està aquí, això no és una comunitat tera-
pèutica, i jo no som es director. Tot el que això suposa. Per tant, sé que he de passar a 
darrere i que per altra part és una oportunitat. I m’ha ajudat a aprendre, a conèixer gent 
que jo no coneixia i a respectar i a veure sa diferència. 
Toni: - Ara et vull fer una pregunta. Jo per tots els llocs que vaig i surt es teu nom mai 
no he sentit ningú que digui: qui és aquest Tomeu Català. Ets una persona molt cone-
guda.
Tomeu: - És així.

Toni: - Com t’afecta sa popularitat?
Tomeu: - Mira, Toni, ara t’ho diré. Me record que ses primeres vegades que em varen 
fer una entrevista estava temorós i llegia s’entrevista per si deien el que jo havia dit.
Toni: - En aquesta d’avui em vares dir que no volies conèixer ses meves preguntes.
Tomeu: - No, però és per això. En principi, per veure si diuen cap barbaritat, si he 
atacat el Bisbe o el Conseller. Això ha sofert una evolució dins mi. Perquè al mateix 
temps que creixes interiorment també maduren ses tevés relacions. I l’hi dones una 
importància més grossa o més petita. O sigui, jo sé que m’he equivocat, per caràcter 
o perquè no en sé més, o pel que sigui, però també sé que, per caràcter i perquè m’he 
esforçat, he fet molt de bé. Són ses dues cares. Per tant, que els altres diguin una cosa 
o diguin s’altra, m’és igual, no m’importa més que m’alabin que si no ho fan. En això 
em va ajudar molt mumare quan, si sortia per ràdio, televisió, o diari i tal, ella em deia: 
“Bartomeu no te fiïs, toca de peus a terra”. Certament m’estim més que m’alabin. Ara, 
lo important és fer es bé, no que t’alabin.
Toni:- L’Església sol premiar ses persones que han fet coses importants. A uns els fan 
monsenyors, a altres canonges, a lo millor a tu també t’hi faran.
Tomeu: - No, d’això segur que no. Segur que no per una sèrie de motius. Crec que el 
meu món no és l’eclesiàstic.
Toni: -  Si et fessin l’oferta diries que no.
Tomeu: - De ser canonge, segurament diria que no, o segur, no. Vaja, no és el meu 
món. Així no he d’anar a les 9 a la Seu a cantar Laudes, p.e. 
Jaume: - O per s’estipendi.
Toni: - Vull fer-te una pregunta sobre sa residència. Com et sents aquí?
Tomeu: - Aquí dins em sent bé. Em sent molt bé. No vull dir, “sin dificutades”.  Jo, per 
exemple, durant es temps d’es confinament només vaig tenir un dia xerec, però només 
una nit.
Toni: - I Una nit xereca? Físicament?
Tomeu: - Físicament i psicològicament.
Toni: - Físicament?
Tomeu: - Em vaig despertar i no podia respirar. I a més una sensació molt forta.  A 
més, aquí has d’aprendre i estic aprenent sa realitat.
Toni: - A no comandar?
Tomeu: - Sí, a no comandar, per exemple. Però també he d’aprendre que cadascú té la 
seva història. Té sa seva grandesa. I aprendre el món dels capellans, que jo no l’havia 
viscut mai. Jo havia viscut altres mons. Però jo em trob bé aquí, em trob diria, molt bé. 
Aquí, a sa residència, s’equip humà de sa gent que serveix és extraordinari. Ses al·lo-
tes et tracten amb molta delicadesa, això és molt guapo.
Toni: - Va esser idea teva venir?
Tomeu: - Sí, però qualcú em va empènyer. O sigui, jo sabia que més prest o més tard 
havia d’anar a una residència. Hi havia part de la família que em deia. “No sé com no 



66 67

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

estàs empegueït d’anar a sa residència; sí, et cuidaran, però això són històries”. Bono, 
vaig pensar i valorar possibilitats distintes, però jo tenia molt clar que volia anar a una 
residència. Clar que vaig estudiar un poc ses distintes possibilitats i en Joan Bauzà em 
va empènyer: “Et convé aquesta residència”, em deia.
Toni: - Vares demanar plaça?
Tomeu: - Si, com tothom, supòs. Fa més de tres anys que ho vaig demanar. Fa molt 
de temps que ho vaig demanar. Va esser una opció meva. Viure tot sol a Puigpunyent! 
Tornes vell!, et pot pegar una malaltia invalidant. Sí, en Joan em va animar. És el que 
deia en Toni Mateu. «Una residència de capellans, això serà un cacau». Però no ho ha 
estat, m’hi he trobat bé, i estic molt content.
Toni:- Ara et faré una pregunta “punyetera”.
Tomeu: - Més d’una, digués.
Toni: - Sí, jo faré dues afirmacions i tu em contestaràs amb quina t’identifiques més.
Tomeu: - D’acord.
Toni:- Crec en Déu, gràcies a l’Església. L’altra: Crec en Déu, malgrat l’Església.
Tomeu: - Eh! Ses dues són veres i cap de ses dues són veres per a mi. I ara t’explic. 
Crec en Déu gràcies a l’Església, entenent per Església, sa gent de sa comunitat d´ara i 
de fa anys. No els de dalt que a vegades em fan llàstima i molts de moments oi. I això 
és un poc fort, però és el que sent, em fan llàstima bastants d´ells. Per Nadal quan en 
Sebastià va venir a dinar amb noltros, li vaig dir: “Sebastià, que a un home el facin bis-
be és una gran putada”, ell digué “sí, però tenim sa gràcia d’estat”. Jo li vaig dir “i jo 
també”. Es que es bisbes es pensen ser un estat especial. Quan deim Església a sa gent 
“seguidora” de Jesús i per tant amb deficiències i gràcies a aquesta Església sí, i gràci-
es també a històries i tot el que vulguis, però en sa història crec que mos pesa més lo 
negatiu que lo positiu. Per això dic: seguesc creient malgrat l’Església oficial.
Toni:- Ara tens més temps per llegir. Ho fas?
Tomeu: - Bono, ara procur llegir poc.
Toni: - Procures llegir poc?
Tomeu: - Mira, fa temps m’agradava llegir per saber, ara no vull llegir per saber.
Toni: - Al Seminari tenies doblers i compraves llibres. Fill únic, un pare que era mestre 
d’obres, etc. 
Tomeu: - Sí, sí, m’agradaven. He llegit molt i ràpid, per saber. Ara ja no m’importa es 
saber. Pot sonar a tot s’orgull que vulguis, m’és igual. Llegesc per estar bé, per entrar 
dins mi mateix, per comprendre més sa realitat del món social, un poquet, tampoc no 
massa. I llegesc cada dia no sé si m’entens, o sigui llegesc cada dia, però trii molt el 
que vull llegir.
Toni: - Me’n  pots recomanar qualcun d’aquests llibres que et fan bé?
Tomeu: - Però si voltros segur que en sabeu més que jo. 
Toni: - Però un a vegades diu he vist un llibre que m’ha agradat molt.

Tomeu: - Mira jo he tingut èpoques que m’agradava un autor, i he llegit un poc 
d’aquell autor, després un altre i després un altre, i tens èpoques. Però especialment sa 
meva actitud quan vaig a ses paulines, mir especialment no els llibres de moda, aquests 
mai els  compr. Cada estiu hi ha llibres de moda i pareix que els has de llegir perquè, 
si no ho fas, no estàs al dia. Jo no estic al dia. Ni tampoc m’importa. I per tant el que 
llegesc, un parell d’hores cada dia, no es per estar al dia, però el poc que llegesc, fent 
això, me dedic a  llegir coses molt senzilles. Ara n’estic llegint un perquè un amic meu 
em va dir: t’anirà bé llegir-lo. Ara no record es títol, ni s’autor, però és un totxo així, 
sobre història d’es pensament humà. Que és curiós i m’ha  fet entendre coses, històries 
meves. És sa història d’es pensament humà. 
Toni: - Em diràs es títol per WhatsApp?
Tomeu: - Ara no sé què més i m’ho va recomanar en Paco Ramis. En Paco Ramis que 
de tant en tant me dona qualque llibre.
Toni: - Viu aquí en Paco?
Tomeu: - En Paco, sí. En Paco, no en FRO. (Amb aquestes tres lletres es refereix a un 
altre company que es diu Francesc Ramis Oliver).
Toni: - Et refereixes a s’especialista en bíblia.
Jaume: - I es llibre d’en Jaume Sancho t’ha agradat?
Tomeu: - Sí, sí! I a més és tan humà, és tan guapo, igualment que es d’en Joan Bauzà.
Toni: - Sa darrera pregunta: esperes que ses coses aniran millor?
Tomeu: - Són dues coses. Mira hi ha hagut moments, he tingut moments de ràbia, res-
pecte a l’Església oficial. Moments de dolor, però això ho he superat, encara que de 
tant en tant em venen bavarades perquè hi ha gent que segueix igual. Però respecte a sa 
pregunta, jo crec molt en sa persona i crec fins i tot en es poder, i en es poder eclesiàs-
tic. Pot anar aprenent i va aprenent, pot ser humil, pot ser servidor. Sé que ho pot fer, 
així com jo ho aprenc també. I quan tu veus certes coses, hi ha signes d’esperança a 
nivell, entre cometes, “oficial”. M’agrada lo que diu i fa el Papa Francesc, malgrat sa 
guerra que li fan.
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UN PRIMER TRIMESTRE AL SEMINARI
per Toni Pol Marcús 

La torniola/juny-juliol 1947

En el silenci feixuc de l’estiu de 1947, quan “els caces” i canons de la Creuada 
franqui-blava encara humitejaven de benediccions episcopals, i Europa maldava per 
retrobar-se i reconstruir-se -dos esdeveniments que retardaren la meva preadolescèn-
cia- jo, infant a punt de complir els dotze anys, me vaig deixar seduir per la simpatia i 
la xerrameca den Joan Crespí Coll, veïnat i seminarista teòleg, i començà a congriar-se 
dins mi la idea d’anar al Seminari. Temps a venir entendria que el parrupeig de l’Es-
perit Sant pot deixar-se sentir enmig de la gatzara infantil, i que aquesta xerinola pot 
esdevenir vocació.

Una crida per anar al Seminari que se sostenia en dues motivacions ben clares: 
viure en directe el que en Joan Guiló, alias familiar, contava de l’ambient estudiantil, 
centrat sobretot en les magistrals anècdotes de les classes de D. Emili Sagristà; i, 
d’altra banda, esser com el teòleg, un home sense obligacions laborals ni familiars, 
disposant de tot el temps del món per lliurar-se al vagareig. A canvi d’aquest benestar 
i alegria, no descartava, el zel per la salvació de les ànimes i el culte del temple que 
des de sempre consumia el meu esperit, com ho testimoniava l’obligada assistència 
dominical a l’Ofici, sempre en el Cor, a les ordres de Mestre Antoni Buc, mestre de 
capella de Santa Eugènia, cantant la Missa de Angelis i altres melodies cansívoles i 
arrossegades. Durant el sermó, llarguíssim, monòton sempre, i freqüentment agressiu i 
desafiant amb ressonàncies de trinxera, jo preferia entretenir-me amb les filigranes ti-
pogràfiques dels llibres de Cor: paper bíblia, cantells daurats o vermells, doble color de 
tinta, estampes i dibuixos estranys. ¡Una passada!

En Joan Crespí Coll, Guiló, i també Jucreco com a pseudònim d’una crònica semi-
narística, que va publicar en edició ciclostilada i sense data, la definia com una serie 
inconnexa de narraciones de ayer, escritas con total desenfado y sin ánimo de crítica. 
Su única pretensión es recordar el pasado sin ira ni envidia, aunque con algo de nos-
talgia. El títol de l’obra és “Cardos sin espinas”. Per deferència de l’autor, en guard un 
exemplar als meus prestatges.

Un bon dia de finals del mes de juny, el meu mentor m’acompanyà a fer l’examen 
d’ingrés. No sé el què ens demanaren, però la nota de tall devia ser tan assequible que 
se m’obriren les portes sense problemes.

La tibada/08 d’octubre

Sempre l’he tinguda present, la data d’ingrés al Seminari. Prèviament ens havien 
donat una llista de les coses que necessitaria. Els dies previs, ma mare m’havia anat 
preparant els atuells, fets amb escapolons de la paradeta de l’amo en Joan Company, 
un ambulant binissalemer que cada dimarts s’instal·lava just enfront de la Rectoria de 
Santa Eugènia. Fins i tot el micromercat s’acomodava al control de la clerecia. Mon 
pare va fer mans i mànigues per completar el parament: matalàs, taula, cadira... M’as-
signaren el llit número 40 i la calaixera corresponent per guardar-hi el minso aixovar 
que portava.

Amb l’ajuda tècnica d’en Guillem Parets Crespí, un convilatà que ja cursava cin-
què, tot va quedar desat i ben desat. A la porteria, vaig acomiadar mon pare, que em va 
deixar mal dissimulant l’emoció. Jo vaig quedar sol amb la meva circumstància, difusa 
i sense contorns clars, com un gosset que veu partir l’amo. I amb un paraigua singular, 
l’únic que hi havia a la casa i el futur clergue se l’emportava. El recordo molt bé: la 
tela, obligadament negra, però el mànec era de conxa carabassada que el distingia de 
tots els altres. Una de les darreres recomanacions de mon pare era que li tingués comp-
te, que no l’oblidés, que no el perdés... ¡Sí, mon pare! Doncs el paraigua no va tornar 
mai més a casa. Quan me demanava per ell, jo deia que el guardava al meu armari. La 
veritat és que un dia, fent gracietes a l’estil Xarlot davant els companys, havia enver-
gat un cop amb tan mala fortuna que li vaig espanyar l’emblemàtica empunyadura. El 
color taronja passà del paraigües a la meva cara i me vaig preparar per dir a mon pare 
les mentides que calgués. Ja havia provat de dir-ne i m’havia anat bé. Suposo que me’n 
vaig confessar, al manco incloses dins aquell colofó inespecífic que solíem afegir a 
la llista de pecats mortals: i de totes aquelles coses que no recordo. Excepte pel pare 
Gaspar Munar i el de Ligori, que encara no havia tengut temps de conèixer, pels grans 
pecadors, com Sant Agustí i jo mateix, les mentides piadoses eren xavalla, peixet...

Tempus meridianum/09 d’octubre    

Les emocions del dia inaugural no frustraren el meu son. A les sis de la matinada 
sonà la campana i els seus vagits, com els d’Aribau, acabaren de tallar el cordó umbi-
lical, només el cordó umbilical, de la llar familiar. Hoc signum magni regis est... No 
entenia el recitat però el vaig interpretar com una invitació automàtica a observar els 
veterans, imitant els seus moviments, mirant discretament el que feien i no vaig haver 
de desviar els mals pensaments perquè ni sabia que existissin. Ben pentinats, és un dir, 
davallàrem a fer la meditació dirigida pel P. Boix, un jesuïta bondadós que avançava 
ranquejant. Més endavant sabria pels més espavilats que eren els cilicis els culpables 
d’anar de costat; també vaig haver d’esperar molt per saber que els cilicis eren un 
instrument d’autotortura, concepte difícil d’encapar. Després, la missa i altres devoci-
ons que no acabaven mai, la son ja tornava i dins la panxa, corrien les rates.

Més tard, a la Sala d’estudis, un esblanqueït i poc expressiu, Sebastià Arrom Gual, 
entre estossecs, deixava caure sobre la meva taula desolada, fredament i sense entusi-
asme, els llibres de text que necessitaria i una factura de 25 pessetes que vaig presentar 
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a mon pare en la primera visita. Això, que sembla tan natural, me vingué de nou i, so-
bretot a mon pare que hagué d’ajustar l’escarransit pressupost familiar per una despesa 
imprevista. No sé d’on les va treure, però vaig quedar cabal. La vergonya de la pobresa 
és el sentiment que més me va fer sofrir, però ben aviat vaig conèixer els meus col·le-
gues i els que serien els meus professors. Els escenaris canviaven vertiginosament i el 
teló no feia més que obrir-se i tancar-se, obrir-se i tancar-se...

El professor de Lengua Española, don Jaume Cabrer Lliteras, un diaca que espe-
rava tenir l’edat canònica per esser ordenat prevere. Ens duguérem bé, gràcies al seu 
caràcter dúctil i comprensiu.

De Llatí, tenguérem D. Bartomeu Jaume Muntaner, un capellà baixet, i de tons 
rosacis com el mànec del meu paraigües. El coneixíem amb el sobrenom de la Barqui-
ta pel seu caminar “balandrejós”, amb una gràcia de tipet TBO, com el personatge de 
la família Ulises.

El campaner D. Pep Ollers Bujosa era el professor de Geografia. La seva didàctica, 
convertint l’assignatura en un viatge a través de mars, terres i ciutats, em va colpir. Va 
ser una descoberta al·lucinant i, possiblement, una marca per tota la vida. El mètode 
me feu intuir per primera vegada, les possibilitats lúdiques i divertides de les coses 
més serioses.

Aritmética: D. Llorenç Escalas, de Son Sardina, i majordom en un temps de difícil 
proveïment de queviures. Era un manual d’ordre, netedat i bones formes. Un dels pocs 
que mai no perdia ni el posat ni la dignitat.

D’Historia Sagrada i Catecismo, crec que tenguérem don Pere Xamena, felanitxer, 
superior dels teòlegs i del qual jo seria un dels seus successors en la Vicaria in capite 
des Llombards. 

El prefecto que ens va tocar era un seminarista del darrer curs anomenat Bernat 
Martorell que, després d’uns anys de vicari a Montuïri, va partir al Perú per a la resta 
de la seva vida. Després de sopar ens reunia a la Porteria amb comentaris oportuns del 
dia a dia. D’ell m’ha quedat una imatge d’aplom i bonhomia, que no és poc.

L’altre personatge que apareixia i desapareixia per art d’encantament, va ser el 
superior de llatinistes i humanistes (cursos de primer a cinquè) era D. Francesc Batle 
Oliver, abbé afrancesat i sulpicià. Semblava un titella, per la manera de desplaçar-se 
amb aires de cerimoniosa geisha.  Li encantava trobar-te in fraganti, xerrant en temps 
de silenci, copiant o en qualsevol distracció o trampa estudiantil.

Els “onerosos” resos/10 d’octubre

Com a en Jucreco, “todo me venía grande, los silencios, los rezos, la disciplina, las 
clases.” Sobretot els resos, tot el sant dia estàvem resant: en el moment d’aixecar-nos 
del llit; després, a la capella, l’oferiment d’obres, la meditació, la missa, l’acció de grà-
cies de la missa; abans i després de menjar, en entrar a classe, l’examen de consciència 

a migdia i al vespre, la visita al Santíssim, el Rosari i altres devocions complementàri-
es, abans d’anar a dormir. Per damunt de tot, el que trobava més insuportable era haver 
d’estar agenollat tant de temps; ben aviat me varen sortir regruixos als genolls que ja-
mai m’han abandonat; el sagrament del sacerdoci començava a imprimir caràcter. Tota 
la metodologia estava encaminada a imprimir caràcter. Per alleugerir un poc l’avorrida 
eternitat de les pregàries, posàvem els dits entre les filigranes entallades als bancs de 
cedre del Líban. La gosadia, si no anaves en compte, podia costar-te cara. El millor era 
anar a les bones i assajar totes les posicions del dit empresonat i treure’l amb suavitat. 
¡Ah, si te posaves nerviós, els altres et passarien per damunt i rient.

“Isti sunt agni novelli” era el cant de benvinguda als nous per part de la comunitat 
veterana. No cal dir que els homenejats ni s’adonaven de l’afalac, ignorància que devia 
augmentar el grau de refocil·lació interior de teòlegs i filòsofs generat pel text medie-
val i la melodia gregoriana:

Isti sunt agni novelli
Qui anuntiaverunt aleluia.
Modo venerunt ad fontes.
Repleti sunt claritate. Alleluia, alleluia.

Lost in Space/11 d’octubre   

La institució a la que acabava d’entrar va ser erigida pel bisbe Pedro de Alagón, el 
29 de juny de 1700, en condicions precàries, compensades per un llarguíssim sermó 
barroc en el què l’orador sagrat s’esforçava per fer quadrar a la brava el nombre dels 
tretze seminaristes inaugurals amb el nombre de les dotze tribus d’Israel, representades 
en les dotze divisions de l’efod vell testamentari del Summe Sacerdot. Com m’agrada-
ria tornar a fullejar la peça oratòria inspirada en Fray Gerundio de Campazas.

Fa pocs dies, quan vaig traspassar aquest pòrtic, no ocupaven la meva ment tan 
erudites observacions. Tot el meu ser estava desbordat per l’estranyesa i la dinàmica 
imposada sense contemplacions ni progressives fases d’adaptació. Desmamats i des-
emparats, la nostra aventura començava... ¡in medias res!

De tota manera, el que més me fascinava d’aquest vast territori, eren els espais pro-
hibits o inaccessibles: l’obscur enfony del porter mestre Biel, l’escala rectoral, la cuina 
i els rebosts, la fusteria i altres dependències secretes, com un misteriós túnel que no 
sé on conduïa a pesar d’haver-m’hi colat, en certa ocasió, amb altres furtius companys. 
Però això va ser molt més envant.

L’hora baixa de l’horabaixa/ 21 d’octubre

Un motiu de sofriment se produïa cada dia a l’hora de la berena vespertina. La 
Casa ens proveïa de pa però no de companatge. Érem en temps de postguerra i de ga-
nussa.  Això me fallava sovint perquè de ca nostra no me podien enviar massa coses. 
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A una saleta, obscura i humida, que feia de rebost col·lectiu, cadascú tenia la seva gà-
bia per guardar la sobrassada, el formatge, la xocolata... Jo no en tenia, de gàbia, i en 
Jaume Amengual, de la Coma, amic i conveí de Sta. Eugènia i en Guiem Bujosa, de 
Bunyola, m’hi deixaven posar el meu no res; sovint me feien la caritat de compartir al-
gun caprici. Sí, també vaig patir... més per la vergonya que per la fam. Llavors pensava 
que jo era l’únic que es trobava en aquestes circumstàncies, però ¿ho era, realment, 
l’únic?

Que sigui estimat, sisplau/05 de novembre

El meu debut com a llatinista va ser fatal. La pedagogia del preceptor de Llatí, bri-
llant com la seva alopècia, va crear tres grups d’alumnes. El primer, pels brillants; el 
segon, pels qui només anaven bé; i el tercer, pels dolents. El pas d’un grup a altre de-
penia naturalment de la resposta a les preguntes orals que se feien. Ben aviat vaig esser 
el darrer del tercer grup. I va ser tan constant i tossuda la meva incompetència que l’ar-
rodonit pedagog va crear ¡per a mi sol! un quart grup... i un quint... i un sisè... i un setè 
grup, cosa històricament insòlita. Quan el torn de preguntes arribava al meu angoixós 
exili, tota la classe emmudia. ¿Què passarà? ¿Què li dirà avui, a en Pol? L’ambient se 
carregava i se pressentia una barrumbada. El mentor ja no m’insultava, simplement me 
menystenia. La situació era insostenible. Havia de tirar la tovallola o reaccionar.

El dia que havíem de donar compte del subjuntiu de la passiva del verb amare, me 
vaig proposar d’aprendre el present, només el present, tal vegada induït per una força 
oculta de trencar aquella dinàmica i la necessitat de poder dir: que sigui estimat, valo-
rat... Quan el mestre, el regle entre els dos enfilalls de botifarronets, i balandrejant tot 
ell sobre els amortidors, m’engaltà la pregunta:

-I tu ¿què saps?

Me vaig aixecar i somicant vaig recitar les sis persones del present de subjun-
tiu: amer, ameris o amere, ametur, amemur, amemini, amentur. No sé si era un verb o 
un de profundis però la classe va respirar alleujada. Aquell dia vaig passar al sisè grup. 
Aferrat a la mateixa metodologia, l’endemà vaig entrar al cinquè, i a la classe següent, 
al quart i llavors al tercer, i després al segon i, finalment, al primer. Coincidint amb 
l’última classe del trimestre, vaig quedar entre els primers de la classe, lloc del qual 
no me vaig allunyar gaire al llarg del curs. Va ser la primera gran victòria sobre mi 
mateix. Contemplant ara, des del meu campament d’hivern, aquells dies de trinxera, 
desvalguda i freda, podria afegir... ¡i potser, l’única!

A pesar teu, t’admir, Tomeu/01 desembre

Entre tantes coses noves que se desplegaven davant els meus ulls estupefactes, he 
de recordar la taula d’en Tomeu Mulet Pons, l’ordre i netedat de la qual deixarà una 
marcada empremta en la meva personal ordenació del món. De l’amic Tomeu, més 

expert en la lectura de les fulles de les estepes i el llentiscle que en les fulles d’en Tan-
querey i Ferreres, vaig aprendre els fonaments de la meva cosmologia particular que 
mantindré, amb moltes contradiccions, oh Bon Jesús, al llarg de tota la vida. ¡Admi-
rable esquema de senzillesa, sinceritat i transparència! ¡Amb quin art, Tomeu, saberes 
destriar, més amb la intuïció de la tramuntana que amb l’erer escolàstic, el gra de la 
palla!        

                                                                                  

Un Nadal sense figures/22 de desembre

Primer retorn a casa després de gairebé tres mesos d’absència. Hi vaig regressar 
cansat, somnolent i poc xerrador, cosa que va disgustar mon pare, desitjós de conèixer 
els detalls de la meva nova vida; a la mare li bastava mirar-me, L’endemà vaig anar a 
saludar els vells jerarques parroquials: el rector D. Mateu Coll i l’ecònom D. Bernat 
Orell. En compliment d’un dels articles del Reglament del Seminari, vaig evitar la 
companyonia dels amics del poble, amb els quals fins feia poc havia jugat, anat a esco-
la i collit ametles a Xorrigo. Dos mesos de disciplina conciliar havien bastat perquè ja 
començàs a sentir-me segregatus ab hominibus.    

Fornalutx

Primeres convivències

Dia d’excursió
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QUÈ PODEM ESPERAR?
per Toni Bennasar

De jove, mai no vaig sentir la inclinació d’escriure els meus pensaments ni la meva 
experiència i ara no posaré l’excusa del “no tenia temps” perquè temps n’hi ha sempre 
pel que un vol.

Últimament he descobert la seva utilitat i en certa manera també la seva necessitat.
Escriure és una manera de perpetuar el que has intuït, o descobert o simplement rao-

nat. Encara que ja sé que l’experiència mai no cap en paraules ni en escrits.
La ment humana és fugissera. Sempre va d’un cap a l’altra i quan fuig d’un centre 

d’atenció aquest s’amaga i difícilment pots perpetuar la seva presència o el seu retorn. 
Per això, crec que la lectura i relectura del que has escrit pot ser una eina útil per fer 
renéixer el que en un moment fou producte o bé objecte de la teva ment.

Aquesta utilitat no es refereix únicament a fer present el que fou passat. També ser-
veix per actualitzar-lo modificant tot allò que ja no és compatible amb el que estàs vivint 
i també per veure les passes que has donat.

Per això, ara procur escriure més i reconec que m’ajuda a observar millor, donar-me 
més compte de la realitat externa i sobretot de la interna.

I tothom sap que al llarg de la vida van canviant els centres d’interès. Adesiara es 
posa davant un tema i els que ocupaven la primera fila es retiren al fons.

Què és el que privilegia un centre per damunt els altres? Certament no és un fet únic. 
Són diferents circumstàncies les que et fan prioritzar un pensament. Pot ser un llibre que 
has llegit o qualque cosa que t’ha suscitat un especial interès.

En el meu cas he de reconèixer que n’hi ha un que ha cobrat importància: la vida en 
plenitud.

Quan jo, a segon de batxiller explicava Kant, deia als alumnes que aquell filòsof de 
la Il·lustració defensava que la filosofia havia de poder contestar tres grans preguntes: 
què podem saber, què hem de fer i què podem esperar. A mi ara m’interessa la tercera.

Jo supòs que tothom en certs moments de la vida s’ha preguntat com serà el cel. I 
també crec que, com jo mateix, haurem hagut de dir: no en tenc ni idea. Segurament 
haurem repassat els evangelis i altres llibres del Nou Testament amb la finalitat de tro-
bar-hi pistes. I possiblement n’hi haurem trobat però quan les exposam a la nostra lògica 
humana no sabem interpretar-les.

D’entrada, vull dir que a mi no m’agrada pensar que hi haurà una ruptura radical en-
tre el món d’ara i el del futur. No puc admetre que Déu vulgui que es destrueixi un món 
que Ell mateix va treure del no res i que fou habitacle del seu Fill.

Però què és això de la Jerusalem nova? I com interpretar les paraules de l’Apocalipsi 
“Jo faré que tot sigui nou”? On està la novetat sense que desaparegui aquest món físic?

Aquestes preguntes em duen a una altra que li és propera? Com era el cos de Jesús 
ressuscitat? És evident que no era el que tenia abans de ressuscitar. St. Pau afirma que 
“hi ha cossos celestes i cossos terrestres…Es sembra un cos animal i ressuscita un cos 
espiritual.

Què vol dir tot això? Certament no ho sabem. Però aquest dubte a mi personalment 
no em treu la son. Crec en la Resurrecció de Jesús i la veig com a centre de la fe cris-
tiana. Tampoc no em treu la son no entendre com serà aquest món nou del que parla 
l’Apocalipsi. Simplement pens que aquesta és una d’aquelles qüestions que sobrepassa 
el nostre enteniment. D’aquestes qüestions de cada vegada me’n surten més.

Quan Jesús digué als seus deixebles:” Quan vengui l’Esperit Sant Ell vos durà a la 
Veritat completa” jo interpret que els volia dir que no es preocupassin de no entendre 
tantes coses.

Ara intentaré exposar el que jo pens del món futur i per fer-ho em serviré de les 
idees d’un gran teòleg, Joseph Moingt i d’un excel·lent paleontòleg, Pierre Teilhard de 
Chardin.

Pel nou plantejament el primer que cal fer és anul·lar el tremendisme predicat durant 
tants de segles i descrit en forma poètica en la nostra sibil·la quan presenta el judici final 
d’aquesta manera:

“Gran foc del cel davallarà, mars, fonts i rius tot cremarà, els peixos donaran grans 
crits… i tot el món serà tristor”

Avui cal pensar que la destrucció del planeta, si ve, no vendrà per cap decisió divina 
sinó per l’esgotament dels recursos naturals, canvis climàtics i altres fenòmens que la 
ciència ja comença a preveure.

El gran paleontòleg Teilhard de Chardin sabé conjuntar els descobriments científics 
amb l’evolució de l’Univers cap a un punt final, que és Crist. El mèrit d’aquest científic 
cristià és haver sabut veure un sentit en l’evolució de l’Univers. Va creure confirmada 
la seva hipòtesi: que l’evolució estava orientada i dirigida des d’un principi cap a una 
complexitat creixent tenint el punt “omega” com a final. Així lligava evolució i destí de 
l’home.

Quina constància en tenim, d’aquest final?
En primer lloc un desig que ens hi du encara que a vegades no el sapiguem interpretar 

correctament. És el que St. Agustí mencionava quan deia:”Inquietum est cor nostrum 
donec requiescat in Te”.

En segon lloc hem de citar l’esperança que ens anima. Aquell desig citat per St. 
Agustí no pot ser només un il.lusió creada, com defensaven els filòsofs de la Sospita, 
sinó una vertadera confiança que ens fa veure tots els progressos com un camí que du al 
final previst per Déu en la Creació.

Una “megasíntesi” produïda per l’amor, la més universal i misteriosa de les energies 
còsmiques que impulsa la matèria cap a l’esperit, confluint en el punt “Omega”. Aquesta 
visió permet interpretar “el cel nou i la terra nova” no com dues coses separades sinó 
com la unificació d’ambdues per l’atracció d’una cap a l’altra produint la matèria espi-
ritualitzada.

M’agrada aquesta interpretació perquè evita el catastrofisme del Judici Final.
Així, doncs, jo veig el final com el terme de la creació, un acabament que és un do de 

Déu i que ja començà en la Resurrecció i que la mort no pot impedir.
Aquest acabament ha de consistir en l’aixecament del vel que ens impedeix veure 

Déu tal com és.
Quan Jesús digué als seus deixebles: 

”Quan vengui l’Esperit Sant Ell vos durà a la Veritat completa” 
jo interpret que els volia dir que 

no es preocupassin de no entendre tantes coses.
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Com l’ecologia pot ser aliada del bon tu-
risme o aquest, hostil a l’ecologia. La pro-
posta és que la i copulativa del títol pot ser 
amistosa i eficient, després de reconèixer 
dificultats, entrebancs i rèmores. Segons 
el turisme tracti bé o malament la natura 
tendrem una bona o deficient definició de 
la natura mateixa del turisme. (Així com 
un turisme d’excessos, que requereix una 
llei contra els excessos, ja ens diu que es 
tracta d’un turisme excessiu; el turisme 
de gatera denuncia la borratxera de cert 
turisme). Avui es troben ben implicats 
turisme i conversió ecològica: un dels 
camps d’actuació decisius: una oportuni-
tat – la darrera? – per canviar i millorar i 
així mantenir, si es vol, un lideratge real.

Iter del meu pensament sobre aquesta 
qüestió.

L’iter s’inicia en la tesi (anys 1962-1965) 
i es desenvolupa en successius escrits i 
intervencions.

Hi són els dos elements junts des de 
sempre, encara que amb tonalitats dife-
rents: passen del verd genesíac, natural, 
contemplatiu, romàntic al verd franciscà 
d’Assis i al verd crític integral i franciscà 
també del “Laudato si” del papa Francesc 
(2015) sobre la cura a tenir de la casa co-
muna.

La tesi “Turismo y Pastoral”, publicada a 
Barcelona l’any 1966, en la primera part 

estudia les bases teològiques de la pasto-
ral del turisme: el sentit religiós del temps 
i del temps lliure, de l’oci, i el diumenge 
tipus de la vida festiva humana, model de 
vacances i turisme; la necessitat responsa-
ble per a l’home actual de trobar-se amb 
la natura i les actituds del cristià davant 
la creació; la mútua relació personalitza-
dora del treball i de l’oci; l’útil, necessari, 
servei d’informació i de formació dels tu-
ristes per “unes bones vacances”, que po-
drien oferir els promotors, les agències de 
viatges...; el testimoniatge apostòlic dels 
receptors i l'hospitalitat o l’acollida com a 
missió. Hi figura, doncs, l’ecologia sense 
el mot. En un moment afirm que “el turista 
prestarà, serà mans i peus i cor i ulls de 
Crist, cantant, meravellant-se, agraint-ho 
tot al Pare” (p. 91). “El contacte amb la na-
tura ens fa millors. Quants petits miracles 
diaris” (p. 92). “Una il·luminada teologia 
de la bellesa ens ajudaria a fer front al ma-
terialisme que ens envaeix” (p. 92). Faig 
esment de Sant Agustí, altres Sants Pares 
i teòlegs i de Ramon Llull del “Llibre de 
meravelles”, com Fèlix recorre muntanyes 
i valls, ciutats i deserts, ermites i castells 
meravellant-se de les meravelles que Déu 
ha espargit pel món, arrossegant en/amb la 
seva admiració i lloança a quants troba en 
el seu camí. També el llibre “De contem-
plació”. Pastat per Teilhard de Chardin re-
cord unes paraules de l’ofertori de la mis-
sa de la dedicació d’una església, fa així: 
“Amb un cor senzill i gojós t’oferesc l’uni-
vers”. “Els turistes poden dir-se sacerdots 

ECOLOGÍA I TURISME / TURISME I ECOLOGIA

per Bartomeu Bennàssar Vicens

Resposta-proposta a la qüestió: És sostenible un model econòmic basat principal-
ment en el turisme? (Saló d’actes de Sant Francesc de Palma, 18 febrer 2020), en el 
marc dels col·loquis: “És sostenible el nostre món?”, organitzats per l’Església de 
Mallorca (Delegacions d’Ecologia i Cura de la Creació i de Fe i Cultura).

de la creació” (p. 108). L’Eucaristia és 
celebració còsmica sobre l’altar del món. 
Eucaristia, fruit de la terra i del treball dels 
homes, un bocí de pa partit per a la vida 
del món i un glop de vi i d’aigua per a la 
convivència feliç. De la natura són aquests 
símbols i són reptes alhora per una terra 
sana i sanadora, repartida i compartida en-
tre tots. Clima d’optimisme, d’alegria, de 
senzillesa, de bondat... ¿d’ingenuïtat? Ja es 
parlava de la realitat important de l’oikos, 
de la casa, d’ecologia sense pronunciar la 
paraula.

Uns  anys  després  (1972)  en  un  fulletó 
“Turismo sí, pero ...” (Madrid) introduïa 
uns “emperons” al turisme vacacional de 
masses, que encara duren empitjorats, 
oferint la visió crítica del turisme amb el 
seu impacte i canvi sobre les estructures 
econòmiques, socials i laborals, les men-
tals i culturals i les religioses i morals. 
Feia un càntic, un elogi del contacte amb 
la naturalesa, al natural; però ja constata-
va l’estropici comès contra la naturalesa, 
degradant el paisatge amb fins únics d’ex-
plotació econòmica, amb el renou, el trull 
i el moviment desencadenat etc. El turisme 
té una importància “universal” com a de-
fensor de l’univers, entès com a  paisat-
ge. Importància “capital” en l’ordenació i 
defensa de les capitals, de les ciutats, en 
prevenció de les topades veïnals i la gen-
trificació; importància “monumental” de 
tot quant es refereix a la defensa dels mo-
numents i llocs d’interès paisatgístic, his-
tòric i artístic.

En els anys posteriors el desenvolupament 
del turisme de masses, la immigració, la 
marginació i el medi ambient són objecte 

d’estudi i d’accions desenvolupades des 
d’una perspectiva crítica. Public al 2001 
el llibre “Procés al turisme”  (Palma).  La  
qüestió  ecològica  o  mediambiental s’ha 
agreujat amb el temps (1960-2000): la 
cobdícia econòmica ha fet estralls irrepa-
rables. Ha crescut per altra part la sensi-
bilitat i la consciència ecològiques. Com 
viure en i de la natura sense menjar-se-la. 
Vegem-ho:

“Perspectives cristianes sobre ecolo-
gia” (1980)  romp  el  foc  d’un  seguit 
d’articles sobre ecologia. Un  exemple:  
“El  desafiament  ecològic:  una qües-
tió teològica. Una possibilitat pastoral” 
(1980). Ampliant conceptes i fent teolo-
gia reflexió sobre “La Terra, lloc teolò-
gic de pau i per a la pau. Mallorca, una 
geoestratègia de guerra? Una geoutopia 
de pau” (1986). Desvetllant sempre in-
quietuds i respostes humanitzadores i des 
de lo local fecundant l’universal. Després 
juntant ciència i consciència, ecologia i 
ètica, oferesc “Ecoética. La ecología, de-
safío a la moral. La ética, salvación de la 
ecología” (1990). Una proposta que con-
vida a canviar la nostra manera de pensar 
i a convertir la nostra acció. Amb motiu 
de la Llei d’espais naturals del Govern de 
les Illes Balears escric: “Els espais natu-
rals: qüestió i repte per a una vida sensata 
i cristiana o com viure en i de la natura 
sense menjar-se-la” (1993). Per la troba-
da de rectors de  santuaris de  Catalun-
ya  i  Balears  vaig  exposar  i  publicar:  
“Pelegrinatge  i  Santuari. Temps i tem-
ple d’evangelització i per a l’evangelit-
za-ció? (entre la crisi i la revifalla d’allò 
religiós i des de la preocupació ecològi-
ca)” (1996).

L’any 2002, en la lliçó inaugural del 
curs 2001-2002 al CETEM i a l’ISUCIR 
(posterior  fulletó  de  les  seves  publi-
cacions)  parlava  de   “El  turisme  amb 
rostre humà. El turista, un viatger i un 

No miram l’economia (la butxaca)
ni tan sols l’ecologia (l’habitat)

sinó el creixement 
humà i humanitzador, 

si en surt la persona més sana i lluire, 
més solidària, ètica i estètica.
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visitant”. Per veure els aspectes positius 
(llums) i denunciar els negatius (ombres) 
del turisme ens serveix el bisturí de l’èti-
ca. Aquesta no es pregunta pel nombre, la 
quantitat o els resultats numèrics –que cal 
conèixer-, sinó per les finalitats, el per-
què i el com, pel sentit, per la implicació 
humana més fonda: si la persona (activa 
i/o passiva) es fa més persona i la societat 
s’humanitza més, si creixen els valors de 
justícia, de respecte, d’igualtat... No mi-
ram l’economia (la butxaca), ni tan sols 
l’ecologia (l’hàbitat) sinó el creixement 
humà i humanitzador, si en surt la perso-
na més sana i lliure, més solidària, ètica i 
estètica. Voldríem fer del turista un viat-
ger-visitant i del receptor l’acollidor d’un 
altre, vingut de fora però de la mateixa 
família.

Aquest repàs no és només una concessió 
nostàlgica als anys que tenc -la vellesa té 
dret a contar les seves batalletes- sinó un 
record profitós del manament del concili 
Vaticà II: “llegiu els signes del temps”...
del turisme massiu que s’acostava; fins i 
tot una lectura dels signes del temps at-
mosfèric, metereològic, que entenien bé 
els contemporanis de Jesús: “segons els 
senyals del cel deis: farà fred o farà ca-
lor”, i els avantpassats nostres; tant de bo 
ens sentiguem compromesos a llegir cada 
dia els signes de les coses, de l’ecologia 
o dels temporals mateixos, a què ens hi 
conviden a més la ciència, la saviesa po-
pular i els joves.

Turisme i ecologia: un binomi mútua-
ment potenciador? Com?

Contra un turisme pla, sense relleus ni di-
ferenciació, un turisme dissecat, de car-
tró-pedra, un turisme colonial-colonitza-
dor i colonitzat pels grans mercats i les 
grans empreses, un turisme que ofereix 
decorats o postals en pocs minuts cal un 
turisme entès com una activitat -digau-li 
indústria- substantivament de rostres, no 
de màscares, ni de clients ni de topades. 
El rostre humà -reduplicació- pot salvar 
el turisme. Cal fomentar i accentuar a més 
la descoberta de la realitat primigènia, del 
contacte amb la natura. Muda però parla, 
és la relació primera. Aquí rau el fonament 
de l’ecologia en el turisme, el seu tracta-
ment i la seva finalitat. La destrossa me-
diambiental expressa la “balearització” de 
la natura, també de la cultura, del cos i de 
l’ànima. Repensar, reconvertir -mot ben 
antic- demana lucidesa, fins i tot econò-
mica, major sensatesa eticoecològica i un 
més gran coratge cultural, social i polític.

Tot allò escrit aquests anys, ja molts, haurà 
estat predicar en el desert o, si no es pre-
nen mesures radicals -com els temporals 
ens recorden sovint-, haurà estat profetit-
zar o predit el desert.

Viatjar, també acollir, són art, ciència i 
quefer: una manera de ser i de fer. Per tant 
s’ha d’aprendre i d’ensenyar. El turisme 
-tot allò que implica- no pot restar sols en 
mans dels empresaris, petits o grossos, ni 
ser un capítol de l’economia, ni un apèn-
dix beneficiari aprofitat del camp ecolò-
gic, ni un escoli de la pastoral ni un casi 
desconegut en el sistema escolar educatiu. 
Que aquest no serveixi per fabricar un país 
de cambrers, mossos i kelys, sinó que faci 
individus lliures, actius socialment i cul-
tural, i crítics per repensar (un téntol) el 
canvi de model en l’horitzó del benestar 
compartit. Es promogué fa molts d’anys 

Voldríem fer del turista
un viatger-visitant

i del receptor 
un acollidor d’un altre, 

vingut de fora,
però de la mateixa família.

(1972) el “dia escolar del turisme” amb 
pretensió que, des de la comunitat autòno-
ma, fora després un dia nacional i interna-
cional pivotant en la transcendència de la 
informació i del coneixement d’aquest fe-
nomen, escalfat avui per les variades crisis 
ecològiques.

Ecologia, capitalisme i cultura infectada.

L’ecologia és un dels grans temes del se-
gle que inclou les grans dialèctiques del 
moment: entre el capitalisme salvatge i la 
regulació política, entre l’acumulació de 
riquesa i el seu repartiment, entre l’excés i 
la mesura, entre el caos i l’harmonia, entre 
el Nord i el Sud, entre el món industrial i el 
postindustrial. Un dels elements fonamen-
tals és avui l’ecologia. És cert que l’ecolo-
gia barreja trets d’egoisme i d’altruisme, 
però és un component transversal de tota 
acció humana, també, de manera clara, del 
turisme.

Dins de la crisi total en tots els vessants, 
també en el turístic, ens sabem atrapats pel 
sistema econòmic financer generat pel ca-
pitalisme neoliberal. Alertats de la trampa 
del capitalisme verd o bonista -totes les 
grans empreses ja s’han revestit de eco i 
de bio- puix el canvi no ens vendrà dels 
mateixos que creen el problema i en viuen. 
Un piròman alhora bomber. Però alhora 
esclaus de la locura del benestar basat en 
més coses per consumir; amb més de tot 
s’apaga, exhausta i consumida, la persona 
en els seus fins primers. De manera espe-
cial en aquests temps nostres ens malme-
nen: l a cultura de l’assetjament amb ofer-
tes de tot tipus: viatges, hotels, vacacions, 
restaurants, descomptes, “tot inclòs”, tot 
més barat i ràpid. El viatge, pot ser avui 
una metàfora fecunda i universal d’expe-
riències humanes enriquidores i afavori-
dores de virtuts socials per les trobades de 
persones, cultures i paisatges... ? No ho 
sembla, per com es concep i es realitza. 

L’acceleració, la rapidesa i l’assetjament 
amb què es proposa i es realitza ho con-
dicionen i malmenen la persona. El turis-
me més antic, ja ens donava el model co-
lonialista de procedir, que ens ha baldat, 
i que alguns han après per importar-ho 
a altre indrets, corca tot l’edifici (com 
queda podrit lo construït per l’aluminosi 
i com infecta -empesta- la xilella fasti-
diosa el camp). Per veure-hi ens cal una 
mirada que travessi capes de la realitat. 
La manera de mirar superficial i frívola 
se l’anomena, per desgràcia amb encert, 
fer turisme per la realitat. Parlam i volem 
una ecologia integral, de la qual parla el 
papa a Laudato Si, que defensa el medi 
ambient i les persones que hi viuen.

Del document del Pontifici Consell sobre 
la pastoral per als emigrants i els itine-
rants (2001) destacaré el que diu sobre la 
coresponsabilitat de tots -no d’uns quants 
sols- en el traçat de les línies majors en la 
gestió del turisme, fins i tot sobre l’ecota-
xa o impost similar. “La relació particular 
precisament amb els ambients que s’han 
revelat ecològicament més vulnerables 
-illes, costes, muntanyes, boscos- imposa 
al turisme una responsabilitat específica 
que ha de ser assumida conjuntament 
pels promotors, els operadors, els turistes 
i la comunitat local” (n. 8). “En les àrees 
més vulnerables, com ara costes, petites 
illes, boscos i àrees protegides, el turisme 
no sols ha d’imposar-se una autolimita-
ció raonable, sinó que ha d’assumir tam-
bé una part considerable dels costos per a 
llur protecció” (n. 12).

Turisme i ecologia sostenibles

Celestí Alomar escriu que “les Illes són 
presa d’una contradicció entre posseir un 
territori escàs i haver creat una economia 
basada en una indústria de masses... De 
tant voler ser gegant ara els problemes 
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són gegantins” (Arabalears 14 desembre 
2019). Quan el turisme sigui estigmatit-
zat -ja ara!- com una activitat altament 
contaminant (avions, creuers, autocars, 
cotxes de lloguer, l’automòbil privat, 
dissolvent de la vida comunitària, caixes 
immenses d’aire refrigerat, etc.) quin fu-
tur espera al turisme a les nostres illes? 
De la destrucció del paisatge i d’altres 
destruccions i emissions de CO2 en re-
sulta un turisme insostenible. Deposem 
l’orgull pueril i suïcida de ser els primers. 
Quan creixi la consciència ecològica en 
els mercats turístics, quina alternativa 
oferirem? (Cfr. G. Frontera, Arabalears 7 
desembre 2019).

Per encarrilar l’ecologia i el turisme o un 
turisme ecològic sostenible se necessitarà 
el bisturí de l’ètica. Res pitjor que actuar 
sense pensar o pensar només o casi des 
de la butxaca, des de l’economia i aques-
ta només o casi del costat del capital -i 
colonitzador-. Cada dia sabem més i en-
tenem més (manco diuen) i feim manco 
en general de manera conseqüent. Res pi-
tjor que actuar sense seguir pensant. Per a 
l’exercici permanent d’un pensament crí-
tic, social i ètic és necessari aclarir i dir 
el “lloc” des d’on es pensa, saber “qui o 
quins” pensen i escatir “els fins” humans 
pretesos. Perquè quanta més economia i 
personal es “maneja” cal més ètica.

Les paraules que molesten han de ser 
“protegides” i el que les pronuncia tam-
bé. Evitar parlar d’allò que divideix pot 
moderar conflictes, “ni turismofòbia ni 
turismofília”, però alhora posa en risc la 
llibertat de pensament i d’expressió i con-
tribueix a la no solució dels problemes i 
aquests es fan més grans i greus. “Emer-

gència climàtica” per exemple. El Govern 
i/o el Consell de Mallorca la declara. Quan 
només queda a nivell teòric, sense tocar ni 
límits al creixement, ni canvi de model, en 
resulta cremada la paraula i ens fa pensar 
que no cal fer-hi res d’especial (cfr. Ad-
denda). Turisme sostenible: és un simple 
oxímoron, una mentida, un joc de parau-
les: “fer lo rentable sostenible i lo sosteni-
ble rentable”, una marca per vendre? O un 
SOS! Els bisbes de les Balears i Pitiüses 
en una carta l’any 1990 demanaven seny, 
puix l’home -el turisme és un problema 
humà i ètic repeteixen- és la peça clau. Si 
estimam la natura i sabem dosificar con-
venientment el progrés, posant-lo al servei 
del bé comú, la nostra terra tendrà futur. 
El genuí benestar humà implica sempre la 
defensa del medi ambient (“Ecologia i tu-
risme. Pautes per a una actuació cristiana”, 
pàssim p. 4). Sostenibilitat de la vida.

Com totes les activitats, molt més les que 
depenen de les condicions físiques i so-
cials, econòmiques i polítiques (o geoes-
tratègiques), el fenomen “turisme” neces-
sita repensar i replantejar. Des del primer 
dia i a mesura de la seva acceleració més 
encara. I si ara parlam de canvi climàtic 
urgeix, en molts sentits, un canvi de clima 
on se pugui compartir béns i dignitat sense 
malmetre l’hàbitat que permet viure i con-
viure.

Si turisme és l’activitat humana que, mit-
jançant el desplaçament físic i un normal 
sojorn, propicia una visita i una coneixença 
(xoc–trobada) de nous llocs, de gents, de 
cultures, el descans i la recuperació de for-
ces i de salut, aleshores hem de contem-
plar-lo des de diferents o diverses perspec-
tives o punts referencials, cardinals. No 
són parts esqueixades del conjunt, del tot. 

Si estimam la natura i sabem dosificar 
convenientment el progrés

posant-lo al servei del bé comú,
la nostra terra tendrà futur.

El genuí benestar humà implica 
sempre la defensa del medi ambient.

Però ens poden servir uns punts cardinals 
per aproximar-nos-hi, per orientar-nos mi-
llor: el paisatge, el país i el paisanatge.

Punts cardinals de referència

1. El punt referencial primer és el pai-
satge. El producte de km 0 (terra, aigua, 
aire, foc), lloc d’arribada del turista i de 
l’oferta: el lloc físic (“sol i platja” dèiem) 
en sentit més ample, que s’ofereix per a la 
recepció i l’acollida del turista. L’aspecte 
d’una regió segons les característiques fí-
siques ens dóna el paisatge natural, ecolò-
gic (podrà esdevenir eucològic) vertader, 
no fals, original, autèntic, sa, saludable, 
cuidat, sostenible... Tot lo “eco” mediam-
biental de veres, no pur “ecodisseny”.

Sense turistes ni mitjans de transport no 
hi hauria turisme, però sense el “lloc” on 
anar tampoc. Aquest punt és primer i és 
l’element o primera pedra, en sentit estric-
te i en sentit ample, organitzador i gestio-
nador. El turisme viu en i del paisatge, i 
l’afecta i l’infecta. El pot cuidar o descurar 
matant la gallina dels ous d’or. La primera 
accepció del diccionari i possible etimolo-
gia del cuidar (ocupar-se o tenir esment) és 
pensar. Facem-ho.

Del lloc en som tots responsables, com a 
legat deixat per la natura (o Déu) del que 
en som tots “amos-senyors”, gestors ad-
ministradors feels. “Amo- senyor” vol dir 
que ama, que escolta, que estima la creació 
i sap laborar-la, conrear-la i l’assaboreix 
vagarejant amb un descans contemplatiu. 
Som “dominus”, però no dominadors abu-
sius. Ben al contrari. La crisi ecològica, 
doncs, és una crisi antropològica perquè 
ressitua l’home en el cosmos, i també una 
crisi teològica perquè recol·loca la criatu-
ra, amb l’encàrrec de cuidar la creació per 

a la glòria de Déu. Déu en la perspectiva 
cristiana (no ja com a Natura o Creació) 
no ens farà nosa, ben al contrari ens farà 
bé, a la persona i al cosmos. Déu no deixa 
que l’home es faci déu, senyor absolut, 
i d’aquesta manera es trastorni i trasto-
qui el cosmos per un despòtic i desme-
surat ús i abús dels béns de la creació. 
No adoram, no idolatram la terra. Accep-
tam l’encàrrec primer: Adam, on ets? No 
t’amaguis. Cultiva, cuida la terra i tot el 
que hi ha. I de seguida l’encàrrec segon: 
Caín, què has fet del/al teu germà? Cui-
da’l! Per això, la “ciutadania” abstracta 
passa a ser “cuidadania” concreta.

S’hauria de superar el sentit privatitzador 
de les propietats per tenir despert el sentit 
de bé comú -les comunes d’un temps- i 
tenir-ne cura entre tots. Sobre aquesta 
afirmació haurien de conformar-se les 
propietats dites privades si no a nivell ju-
rídic, a nivell antropològic i ètic. Podem 
discutir-ho, però ens pot orientar la dis-
tinció entre l’ús d’una cosa i el dret a pos-
seir-la. El fet a poder usar d’un habitatge 
està per damunt el dret a la propietat. De 
manera similar a l’ús dels camins, del 
camí de pas, dels camins vells d’ermites 
i santuaris, dels “miradors” de l’Arxiduc, 
dels respectats molts metres de zona ma-
rítima, etc.

Déu crea retirant-se i ens fa cocreadors 
al seu mateix estil: ésser-hi però aidant, 
retirant-nos, a que l’altre i tot lo altre 
pugui ser. Retirant-nos del litoral per 
deixar a la mar que aquesta creï la seva 
zona marítima. Les màquines mateixes 
-les més pròximes a la presa de decisions 
humanes- tenen marxa enrere. Davant 

Punts cardinals de referència:
1.- paisatge   2.- país   3.- paisanatge

La terra, la natura no existeix només 
per donar rendiments económics, 

sinó que està associada a la identitat 
dels plobles i de les persones i, fins i tot, 

a l’espiritualitat i la transcendència.
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l’abisme, el fre i la marxa enrere ens 
conviden a cercar noves vies i maneres. 
De-créixer, minvar de l’oferta d’habitat-
ges turístics, vacacionals. Des-urbanitzar 
la primera línia de costa. Des-cimentar, 
des-construir... i re-fer o, millor, deixar 
fer naturalment els espais més afectables. 
Esprémer la llimona del turisme fins a la 
darrera gota, fins a l’últim pam, mostra 
una mentalitat extractiva, espremedora 
pròxima a la necrofília i la necrofàgia.

El paisatge, que estimam i consideram 
nostre, no el podem posseir, però l’hem 
de poder gaudir. Per això és tan terrible 
destruir el paisatge. Quan ho feim, pos-
siblement estam destruint la relació més 
autèntica que mantenim amb el món. La 
terra, la natura no existeix només per 
donar rendiments econòmics, sinó que 
està associada a la identitat dels pobles i 
de les persones i, fins i tot, a l’espiritua-
litat i la transcendència. Esser desterrat 
(fet fora de la teva terra), bandejat, ser o 
sentir-te asilat en la terra pròpia (així ens 
podem sentir) o ser exiliat climàtic... són 
fets que ens fan un mal fondo, ens infli-
geixen una ignomínia greu en el nostre 
psiquisme i en el nostre sentiment de po-
ble. Quedar-se sense terra per a un pagès 
és com perdre mans i cames. Destrossar 
natura és mortificar l’ànima de la gent i 
del poble. Aixecats ara aquests fets an-
tinatura a pecat ecològic. “Un sentit ele-
mental de la justícia requeriria que certes 
conductes, de les quals les empreses so-
len ser responsables, no quedin impunes. 
En particular, totes aquelles que poden 
ser considerades com “ecocidi”: la con-
taminació massiva de l’aire, dels recur-
sos de la terra i de l’aigua, la destrucció 
a gran escala de flora i fauna, i qualsevol 
acció capaç de produir un desastre ecolò-
gic o destruir un ecosistema. Nosaltres 
hem d’introduir -ho estam pensant- en el 
Catecisme de l’Església Catòlica el pecat 
contra l’ecologia, el pecat ecològic con-

tra la casa comuna, perquè és un deure” 
(Papa Francesc, Situació actual del Dret 
Penal, als participants al XX congrés mun-
dial de l’associació de dret penal, “Docu-
ments d’Església” 1107, gener 2020, 9).

Uns tocs d’atenció

a) Alerta a la massificació i mercantilit-
zació dels espais naturals. Aquests poden 
considerar-se una atracció turística, diver-
sificada, però arrosseguen un perill i mos-
tren la contradicció: protegir certs espais 
per després invadir-los de turistes.

b) Des d’un punt de vista ecològic, l’es-
tacionalització turística és bona: la terra 
reposa uns mesos, ho necessita. En termes 
socials s’han d’arbitrar noves activitats, 
recursos i sectors. L’hiperexplotació de la 
gent i de la terra durant sis mesos és exces-
siva per al benefici d’uns pocs. D’acord. 
Però tampoc no és el camí repartir el nom-
bre de turistes per dotze mesos. (Cfr. D. 
Abril, Repensem Mallorca. De l’especula-
ció a la construcció de la dignitat, 2015, 
74-75). S’ha d’arbitrar un jubileu o des-
cans del personal i de la terra anual (qua-
tre o sis mesos) o una millor diversificació 
del turisme durant l’any en diferents acti-
vitats? Alguna pista dóna el repòs bíblic: 
un dia a la setmana, cada set anys -any sa-
bàtic- i cada quaranta nou -l’any jubilar-. 
L’església, les esglésies aporten ecosofia 
que no es pot ignorar ni menysprear. 

c) Sense dubte que aquí se reclama l’eco-
taxa,   l’impost de turisme sostenible; fins i 
tot vist com un “reclam” de turistes: “aquí 
cuiden la natura!”, però demanam uns cri-
teris orientadors: per a finalitats mediam-
bientals o per mitigar qualsevol impacte 
negatiu en turisme o per omplir buits dels 
pressuposts?. Per a les solucions no podem 
oblidar lo “local” enfront de globalitza-
cions arrasadores que directament afecten 
la natura. No oblidem tampoc allò de la 

subsidiarietat, és a dir, lo que pot fer el pe-
tit que no ho faci el gran o l’administració 
mateixa: som responsables de mantenir el 
carrer net.

d) Cridam  “emergència climàtica” en 
llocs turístics,  però  no  focalitzam  ni les 
causes ni les conseqüències. Podem, per 
fer pensar, exclamar extremosament que 
el turista més ecològic és el que no arriba. 
O com deia en un acudit un empresari: si 
encalentim el planeta allargarem la tem-
porada”. Sobren turistes? O falta espai! (a 
“Rostoll cremat”). El tassó ha vessat i es-
tam tots banyats. Banyats i banyuts. Fotuts 
i contents? Propostes urgents.

e) Ser crític amb l’excés de turisme no vol 
dir ser turismefòbic però reconeguem que  
més turisme no vol dir millor qualitat de 
vida. Més volum i poc valor. Dèficit de na-
tura és pobresa humana. Si feim ca nostra 
invivible, també la feim invisitable. El CES 
(2019) sobre “La prospectiva econòmica, 
social i mediambiental de les Illes Balears 
a l’horitzó 2030”, creu necessari prendre 
mesures perquè la qualitat de vida i el te-
rritori no pateixin. Som molts els perde-
dors (Documental Overbooking). Ara bé, 
i a favor nostre, cal dir que les portes de 
les Illes són més tangibles i controlables 
que les del continent i això està més a les 
nostres mans si volem conservar el paradís 
(cfr. Nanda Ramon Arabalears 7 desembre 
2019). Conservadors de la terra, del km 0, 
del país i paisatge, per poder ser revolu-
cionaris en tants aspectes i fer un monet, 
el nostre, banc de proves per a altres llocs 
del món, més amable per a les persones i la 
natura o per a la natura i les persones.

2. El país, el segon punt de referèn-
cia. El país és l’oferiment de l’herència 
cultural rebuda i renovada. Tot lo “cult” 
o “smart” intel·ligent, llest... El país, és a 
dir, el patrimoni natural (del que ja hem 
parlat), cultural, artístic, monumental... 
el conjunt de formes de vida materials 
i espirituals característiques d’un poble, 
d’una societat. Urbanisme i urbanitza-
cions... Patrimoni religiós, espiritual... 
Itineraris, concerts, guies... esports, sen-
derisme, congressos, gastronomia, etc. 
etc.

El bisbe de Mallorca mons. Sebastià Tal-
tavull en la carta “Batiats, confirmats i 
enviats” (2019) reflexiona sobre el diu-
menge dia del Senyor i dia de l’home, dia 
d’alegria, de descans, de caritat fraterna, 
festa primordial en la qual cada feel, en 
l’ambient en el qual viu, pot ser anuncia-
dor i custodi del sentit del temps (n. 98). 
Se demana com es pot viure al marge 
davant de les perspectives d’un desordre 
ecològic (144), i també si no ens falta 
una pastoral de l’esport (169). Natura-
lesa i cultura es troben unides estretíssi-
mament (166). Peregrinacions, romeries 
i aplecs entorn de santuaris i ermites, lloc 
on el turista pot convertir-se en peregrí 
(170). En concret de Lluc escriu que la 
bellesa ecològica de l’entorn natural can-
ta la glòria de Déu font de salut, d’oci, 
d’esport i oportunitat d’intercanvi cultu-
ral i espiritual i resta obert a promocio-
nar sempre la cultura de l’encontre (232, 
també 170). Fent-se eco de l’encíclica 
del papa Francesc, Laudato si, referma el 
compromís amb l’ecologia i la cura de la 
Creació. Com a mostra un botó: una nova 
delegació diocesana sota el nom de pas-

La preocupació ecològica
i la lluita pels drets dels treballadors
i de qualsevol persona van plegades.

La “ecojustícia” ha de romandre
sempre igual.

Ser crític amb el turisme 
no vol dir ser turismefòbic.

però reconeguem que
més turisme no vol dir
millor qualitat de vida.
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toral de l’Ecologia i Cura de la Creació 
(171). Acceptam el desafiament urgent 
de protegir la nostra casa comuna, de 
tots, amb un desenvolupament sostenible 
i integral (172). I alerta sobre les actituds 
que obstrueixen els camins de solució, 
fins i tot entre els creients -diu el papa i 
repeteix el bisbe- que van de la negació 
del problema a la indiferència, la resig-
nació còmoda o la confiança cega en les 
solucions tècniques (173).

Una nota que serveix per a tot el fet tu-
rístic: el discurs o qualsevol activitat que 
manipula a conveniència, per exemple el 
folklore o que ho folkloritza tot, com si 
no tenguessin els pobles altra via per al 
seu reconeixement, i en rebaixa el patri-
moni cultural a una mercaduria o a una 
moda venal sense força crítica transfor-
madora, és una pèrdua de riquesa cultu-
ral, mortifica les arrels del país i cruia la 
mateixa veritat ecològica.

3. El paisanatge. La tercera pota 
fonamental de l’edifici turísitc. La base 
humana: tot lo “bio” i lo “socio”. El con-
junt de paisans. Les persones habitants 
del lloc i els turistes, els treballadors i els 
empresaris. Considerats no com a capi-
tal o com a recursos humans sinó com 
a persones. El paisanatge el conformen, 
doncs, el personal que hi aporta l’empre-
sa des de la iniciativa, les propostes, les 
respostes, tot allò relatiu al desplaçament 
i a l’estada, el transport i l’hostaleria i la 
restauració, és a dir, els treballadors en 
les diverses activitats que exigeix o de-
mana el moviment de les persones amb 
les seves diferents necessitats d’oci, de 
diversió, d’allotjament, de restauració. 
Tant de bo preparats i atesos personal-
ment i social. La destinació comuna dels 
béns, la dignitat dels treballadors, la pen-
dent llenegadissa contra els graons de 
baix ens alerten que la crisi ecològica i 
la crisi social van de bracet. La preocu-

pació ecològica i la lluita pels drets dels 
treballadors i de qualsevol persona van 
plegades. La “ecojustícia” ha de romandre 
sempre a l’aguait. Qüestió examinada en 
molts altres indrets de la meva obra i per 
tants altres investigadors. A més del PIB 
(producte interior brut), convé referir-se al 
IDH (índex de desenvolupament humà) i 
al IPS (índex de progrés social).

Cal advertir que conformen el paisanatge 
els habitants d’aquest km 0 d’aquesta casa 
comuna. Són més patidors passius que una 
altra cosa. Per això mateix han de ser-hi 
tenguts en compte en aquest apartat. Hem 
d’orientar-nos per la dita: “el dissabte és 
per a l’home i no l’home per al dissabte”. 
El turisme és per a l’home i no l’home per 
al turisme. Alerta a aquells, siguin gent 
d’aquí o externs, que perceben Mallorca 
solament com un espai de negoci o su-
pervivència i no se senten implicats en la 
història ni en la cultura de la terra. Foras-
teristes, les anomena en Guillem Frontera, 
Arabalears 14 desembre 2019. Inquilins 
d’un projecte social de prosperitat com-
partida, suggereix D. Abril oc 28, 66.

En el món turístic les xifres compten però 
ens entabanen (el turista tants de milions) 
i denuncien la tendència a convertir el més 
ràpid i alt olímpics, com a objectiu i deixar 
aparcat allò que hauria de ser considerat 
millor.

En aquest apartat del paisanatge hem de 
fer esment de la importància, moltes ve-
gades negligida, del km 0 que és també el 
de partida del turista “actiu”, amb tot allò 
que comporta de cultura, de cultiu del tu-
rista, com a visitant, amb la preparació, la 
formació, la informació i els valors perti-
nents, etc. Si és un visitant respectuós no 

El turisme és per a l’home
i no l’home és per al turisme

serà rebut com un “paquet” amb “tot in-
clòs”, sinó ben acollit. Els “hospes” s’han 
tornat “hostis” enemics i així l’hospitalitat 
(l’hospederia, l’hospital) s’ha convertit 
en hostilitat (hostelaria). De part nostra 
no volem ser unes illes obertes només a 
l’elit turística o de vacances, que no vol 
dir ni més conscient ni més respectuosa; 
volem restar oberts i ser acollidors de tots, 
però no podem ser, pel neg-oci, promotors 
corruptors de gats i pervertits. Quin turis-
me?! Fer “negoci” negant l’oci vertader.

Des d’aquests plantejaments es fa ne-
cessària la  intervenció  i  la participació 
global del poble (el paisanatge, el país i el 
paisatge), és a dir, dels representats polí-
tics, les conselleries-regidories, agències 
del territori, de la natura, del medi am-
bient, de les institucions, associacions i 
dels grups implicats en tots els processos, 
en una taula o mesa permanent de turis-
me (completa i complexa) per repensar-lo 
i replantejar-lo. El principi de tota demo-
cràcia: la sobirania del poble: els matei-
xos ciutadans decideixen el que volen fer 
i ser com a col·lectiu, amb la participació 
i contribució de tothom en els assump-
tes que els afecten i que afecta també la 
butxaca. Amb “diàleg” comercial-cultu-
ral-personal: entre receptors i emissors de 
turistes; entre les diverses indústries (ae-
roports, ports, aviació, vaixells, trens, bus, 
agències de viatge, hostaleria, restauració, 
entreteniment, etc.); entre agricultors, el 
medi rural i la indústria turística, etc. on 
siguem tots més emprenedors-fabricants 
que negociants-botiguers. Acceptem una 
gramàtica ètica comuna -un desideràtum 
però ben urgent- encara que sigui declina-
da de manera plural. On no hi hagi ni ven-
cedors ni vençuts, ni superiors ni súbdits. 
Mantenint això sí la pregunta: oferta prò-
pia segons demanda aliena? Modo capita-
lista? No. Això voldrà dir: oferir i forçar 
la demanda d’ofertes pròpies, atractives, 
originals de Km 0. Som “amos-senyors”, 
com hem explicat.

En el llenegadís pendent capitalista mal-
sà del turisme i sota el síndrome de terra 
“cremada” (com el del personal “cre-
mat”) el piano (Mallorca) s’ha de fer 
sonar amb les mans necessàries de la 
ecoètica i de la ètica social o ecojustícia, 
mans assenyades que responen de mane-
ra radical a la qüestió de la propietat pri-
vada-privadora del paisatge i dels béns; a 
la qüestió de l’obediència primordial a la 
natura; a la qüestió de la congestió i de la 
saturació insana amb la co-gestió i la sa-
tura(ció) sobirana, etc. etc. Així sonaria 
més afinada i sostenible Mallorca.

Eixos principals o principis del plante-
jament

1. La natura, la terra, base que sosté 
tot el fenomen turístic i que haurà de 
mantenir-se sostenible, respectada, cui-
dada en harmonia equilibrada.

2. L’autonomia corresponsable o or-
denada del factor humà: 1. Habitants 
nadius -passius “patients”-; 2. Habi-
tants actius: treballadors i emprenedors; 
3. Habitants actius: turistes i emprene-
dors touroperadors...; sota el principi 
del respecte al bé comú i als béns i el 
principi de responsabilitat compartida 
en tots els moments de l’exercici de 
l’activitat.

3. L’autogestió ètica, per tant, sub-
sidiarietat en la gestió econòmica, po-
lítica i social, com a metodologia que 
respecta i implica i, amb les oportuni-
tats d’intervenció, fa possible la decisió 
en la perspectiva que va: des dels “llocs 
més petits als més grans” i de “la part 
més dèbil al més fort” i des de criteris 
de proximitat a la terra i als seus habi-
tants.

4. La cultura social alliberadora o 
el desenvolupament de les persones, 
en les seves diverses capacitats (fí-
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siques, psíquiques, socials, culturals, 
espirituals, artístiques) com a objectiu 
del conjunt del fenomen turístic, i en la 
creació de noves formes de convivèn-
cia sociopolítica.

5. La solidaritat humana, econòmi-
ca, social i ecològica com a principi 
permanent de resolució de conflictes i 
com a meta de tot el fet turístic. La casa 
per a tots els que l’habiten i aquests cui-
dant la casa per a les generacions futu-
res.

Addenda: A emergència climàtica, in-
gerència climàtica?

Es té poder, autoritat, “dret” a intervenir 
-ingerència- tots en tots “els llocs”, si o 
quan s’ultrapassen els límits de la prepo-
tència o es roben les fites a causa de la 
impotència?

1. Dret primer, prepolític-humà a la vida 
saludable, ecològica, sostenible, etc.

Deure-dret segon, legítim (legal) d’in-
gerència climàtica a intervenir en els paï-
sos, zones quan es posa en perill la vida 
del planeta o de certs llocs (per exemple, 
en el Brasil de Bolsonaro en el temps 
dels incendis).

Deure-dret a ingerència climàtica, aixe-
cament popular climàtic (el poble en la 
pròpia casa) per respondre a la crisi, la 
urgència o l’emergència climàtica.

2. Dret prepolític o humà a la vida amb 
llibertat i drets personals i civils recone-
guts.

Deure i dret d’ingerència politico-social, 
quan es posen en perill dites llibertats 
personals, socials i polítiques (exemple: 
contra l’Isis i altres territoris: Iraq, Sí-
ria...)?

3. Dret prepolític o humà a l’autodetermi-
nació dels pobles.

Deure i dret d’ingerència, d’arbitri o de 
control constituent quan aquesta circum-
stància o dret no se respecta (exemple: els 
Balcans o Catalunya)?

4. Dret prepolític o humà a la vida “tout 
court”.

Deure i dret d’ingerència humanitària, 
quan se mata amb armes, guerres...o per 
desastres naturals o per altres circumstàn-
cies, etc. (exemple: els aliats a la segona 
guerra contra Hitler, Iraq, Gadhafi)?

En qualsevol ingerència alerta sempre: 

1. No és un pretext per a la humiliació o la 
conquesta, el petroli o matèries primeres. 

2. Sota el “paraigua” d’una autoritat po-
liticomoral o de l’autoritat mundial: però 
on és o qui és? L’ONU està contaminada...

3. Sempre amb noves consideracions i 
plantejaments possibles i disposats a rec-
tificar.
 

Felanitx, febrer 2020.

A tourist is a friend

I never met before.

(Publicitat turística a Irlanda)

MODÈLICS

Trobada de condeixebles 
al restaurant Hom,

dia 1 de juliol de 2020

per Jaume Gual Mora

La trobada de condeixebles del mes de juny sempre la fèiem coincidir amb l’aniversari 
de la nostra ordenació sacerdotal el dia 18. Enguany, com a conseqüència de la pandè-
mia, l’ajornàrem dues setmanes, i la celebràrem el passat dia 1 de juliol. 

Convocats a les 12 h, pel company Jaume Sancho, acudírem aquest dia al restaurant 
HOM, situat al costat de l’edifici del Projecte Home a Son Morro.

Uns més prest i altres més tard, poc a poc anàrem arribant. A les 12 pujàrem al reservat 
del restaurant, i com estava previst començàrem la reunió. Érem en total 12 (sis, resi-
dents a la Residència de Sant Bernat (Joan Parets, Tomeu Català, Joan Sunyer, Tomeu 
Moll, Joan Bauzà i Joan Darder), en Rafel Umbert i en Pere Orpí (provinents del Llevant 
de Mallorca) en Miquel Amengual, en Jaume Sancho i en Jaume Gual (fent cotxada des 
d’Inca, passant p’es Coll d’en Rebassa) i en Toni Bennasar que va venir de ca seva de 
Palma.

No varen poder assistir en Miquel Bestard i en Biel Rosselló (tenien visita al metge), en 
Mateu Buades, en Mateu Brunet i en Tomeu Fons (per problemes de salut) i en Toni 
Perelló (per problemes familiars).

Crec que sempre, en el nostre record, tenim present els companys que ja han arribat a 
la Casa del Pare, “on hi ha lloc per a tots”: en Miquel Nigorra, en Pep Toni Fuster, en Ga-
briel Rossinyol, en Joan Antoni Pol, en Tomeu Tauler i en Sebastià Salom. Recentment, 
concretament el dia 15 de juliol, va morir el nostre condeixeble Mateu Buades.

Notes preses a la reunió, prèvia al dinar:

En Jaume Sancho, que ha estat el coordinador, no tant sols de les convocatòries de les 
trobades, sinó també de comunicar qualsevol notícia referida a la vida dels condeixe-
bles, va manifestar el desig que qualcú el rellevàs en aquesta tasca. En parlàrem una 
estona. Al final, el company Joan Bauzà va assumir el relleu per a tot l’any, fins el dia 1 
de juliol de 2021.

Seguidament es va obrir un torn de paraules per tal que cadascú, com és costum a les 
trobades, pogués comunicar el seu estat personal en aquests moments. Tots ja estam 
jubilats, només en Tomeu Català té càrrec parroquial com a rector de Puigpunyent i 
Galilea.

De forma esquemàtica els temes que sortiren a rotlo foren els següents:

Hi ha un punt que quasi bé tots vàrem tenir present a l’hora de parlar, el nostre estat 
físic i els problemes de salut que molts ja patim per la nostra edat.
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“He millorat físicament i tenc més salut; em trob molt bé a la Residència”. 
“Me sent realitzat i els meus nets m’han fet tornar jove”.
“M’aliment espiritualment, llegint els salms traduïts per Pere Orpí, m’ajuden en la meva 
pregària de cada dia”. 
“Estic en retirada, això em dona molta pau”.
“Estic a la Residència des del passat Nadal. M’hi trob molt bé. Encara pens anar un mes 
i mig a Cuba”
“He parlat amb na Margalida, la germana d’en Tomeu Tauler i m’ha dit que la seva 
mare es troba bé i el proper mes d’octubre ha de complir els 104 anys”.
“Som un capellà jubilat, estic a ca nostra i em cuida una família. Ajud amb el que puc a 
les parròquies dels pobles del meu entorn”.
“He passat uns anys molt malament. Estic decebut de la jerarquia local. Però ara em 
trob molt millor i don gràcies a Déu”.
“He passat el confinament, amb molta pau, no m’ha fet vessa la soledat”.
“Estic molt content per tot el que he sentit. Som majors però he pogut esbrinar la ma-
duresa humana i espiritual, així com la sinceritat de tots els meus companys”.

Lliurement de llibres 

En Jaume Sancho ens obsequià amb el seu llibre, editat pels Amics del Seminari, “Tres-
cant dins el meu passat. Estampes d’uns temps viscuts”. Com diu en Jaume a l’encapça-

lament, “són una mena de recordances ordenades, breus i fugisseres i sempre meves; 
són, en realitat, els records d’uns fets viscuts i la descripció de com els vaig viure”.

En Joan Bauzà ens va obsequiar amb dos llibrets que acaba de publicar: “Dietari de 
canvis, discontinuïtats espirituals”, en el qual presenta unes reflexions sobre tres punts 
del seu itinerari personal que evidencien situacions de canvi. L’altre “Agre de recor-
dances”, que dedica als seus nebots. Records viscuts en un “agre” (lloc de terra molt 
apropiat per criar-s’hi una planta). Va acompanyar l’obsequi animant-nos amb aquestes 
paraules: “Estam en el moment millor de la nostra vida per escriure i pensar, ja que són 
moltes les coses que hem viscut; si no s’escriuen restaran en l’oblit”. 

He llegit els tres llibres i he gaudit de veres. En Jaume, a més de conèixer els fets de la 
seva vida, m’ha recordat moltes de les vivències que tenguérem en el Seminari. En Joan 
m’ha acostat al seu “agre” familiar ben personal i a les seves reflexions profundes que 
m’han evidenciat les seves situacions de canvi. Amics, moltes gràcies!!

Havíem passat gairebé dues hores dialogant. El responsable del Restaurant ja tenia 
preparada la taula. Ens hi acomodàrem i donàrem bon compliment de les viandes que 
ens havien preparat. Així mateix vaig veure que qualcú, sigil·losament, va ingerir alguna 
pastilla per precaució.

Ens acomiadàrem amb el desig de salut i que aviat ens alliberem de la pandèmia en 
què vivim.
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RECORDANT 
en  Mateu Buades

per Toni Bennasar

El nostre condeixeble Mateu era po-
bler i vivia al carrer Bassa Roja, ben a 
prop de la casa d’un altre bon amic nos-
tre i seu, en Benet Crespí, el qual m’ha 
donat abundant informació per fer aquest 
escrit.

Aquests dos poblers, amics des de la 
infància  i que només es duien un any 
(1936 i 1937) passaren moltes hores ju-
gant junts amb els caramulls de canyet 
tendre, tirant-se trossos d’aquest material 
com si fossin projectils.

Una cosa digne de mencionar de la 
joventut d’en Mateu era la seva afició al 
ball de bot arribant a ser un gran ballador 
i molt valorat per la gent del seu poble. 
Tothom li reconeixia la gràcia i l’art que 
mostrava ballant aquelles “mateixes i jo-
tes”. Per això fou enviat a una exhibició 
de ball folklòric a Brussel·les.

Però als 16 anys descobrí la seva vo-
cació sacerdotal, assessorat i conduit pel 
sacerdot pobler D. Toni Toniet, actual-
ment en procés de canonització.

L’any 2010 en Mateu mateix en el n. 
23 de la nostra revista parlava d’aquesta 
relació amb D. Toni confessant ser-ne un 
gran admirador. D’ell deia que “mai no 
volgué cridar l’atenció en res, convençut 

que el bé no fa renou, i que el renou no 
sempre fa bé”.

Admirava la seva generositat, la de-
voció a la Mare de Déu que contagiava 
a tothom que se li acostava i la quantitat 
d’hores que estava assegut al confessiona-
ri. I afegia que se sentia agraït d’haver-lo 
conegut i tractat.

En Mateu entrà en el Seminari l’any 
1954 però com que ja tenia 18 anys per-
tanyia al grup anomenat “balarrasses”( el 
grup dels que havien entrat grans) i venia 
a les classes amb sotana. (Nosaltres dúiem 
bates guardapols). No fou fins que cursà-
rem primer de filosofia que ens ajuntàrem 
participant ja de la mateixa secció, el Se-
minari Major.

Tots els que entràrem amb ell sempre 
l’hem vist com un germà major. A vega-
des amorosament l’anomenàvem “el nos-
tre padrinet” Jo mai no li vaig preguntar 
com se sentia a les classes amb nins de sis 
o vuit anys més joves que ell, però supòs 

A vegades, 
amorosament, 
l’anomenàvem

“el nostre padrinet”

Mai no volgué cridar l’atenció
en res, convençut que 

el bé no fa renou
i el renou no sempre fa bé.

Dels nostres arxius

A LES CASES DE CALA MURTA

Envoltant Miquel Costa i Llobera, que presideix l’estol del Seminari 
major, la foto correspon a l’excursió que férem el segon trimestre del 
curs 1963/64 a Formentor,* on fórem ben rebuts pel senyor de Cala 
Murta, don Ignasi Rotger Villalonga, creador el 1979 de la fundació 
que du el seu nom, amb l’objectiu de promoure i perllongar en el 
temps i en les persones la deixa del més excels dels nostres poetes. 
Al Seminari hi havia devoció per mossèn Costa. Coneixíem, des de 
petits, els primers versos de Lo Pi de Formentor Mon cor estima un 
arbre... A les cases de Cala Murta li retérem homenatge que repetírem, 
temps després, a la tercera diada dels Amics del Seminari, a Pollença, 
l’any 2014, en la qual gaudírem de la declamació antològica de Lo Pi 
que ens va fer l’entranyable Bernat Cifre.  

Quan vos reconegueu a la fotografia, sentireu navegar per les 
vostres venes els vaixells  Melesigeni i Nuredduna, Amor de pàtria, 
Cala Gentil...  i la nau insígnia Siau qui sou.

 *Antorcha, núm.23. De nuestra agenda. Març 1964.
             

Fotografia que ens ha facilitat en Manel Cortès Reynés
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que no degué ser una experiència gens fà-
cil. Com tampoc no ho degué ser haver de 
sotmetre’s a aquell reglament estricte del 
Seminari que tenia previstes totes les ac-
tivitats possibles des que ens aixecàvem a 
les 6’30 fins que havíem d’apagar el llum 
a les 10 de la nit.

En Mateu era una persona de bon cor, 
humil i conscient de les seves limitacions. 
Jo li vaig sentir dir diverses vegades que 
ell es considerava una “xapeta” i a nosal-
tres ens veia com a “tractors”. (Aquest 
llenguatge li era connatural doncs prove-
nia de la pagesia poblera).

Era molt espiritual i procurava treu-
re profit dels possibles fracassos. Record 
que a cinquè de llatí ( aleshores ell tenia 
23 anys) el professor d’Història Universal 
(D. Llorenç Pérez) el suspengué i ell per 

trobar sentit i poder encaixar aquell fracàs 
recitava part del salm 118 :”Bonum mihi 
quia humiliasti me…”(Em fa bé que m’ha-
gis humiliat…) En Mateu tenia una certa 
inclinació a recitar frases en llatí. Sembla 
que aquesta llengua doni una certa rotun-
ditat a les afirmacions.

Acabats els estudis del Seminari, el 18 
de juny de l’any 1967 fou ordenat sacer-
dot als 31 anys. La seva primera destinació 
fou Llubí i posteriorment fou enviat a Cos-
titx, S’Horta, Biniali, Muro i últimament a 
Sa Pobla, el seu poble nadiu.

Però on se sentí més capellà fou a Cos-
titx on es es convertí en un gran devot de 
na Margalida Cativa que ara també està 
en procés de canonització. (Na Margalida 

i D.Toni Toniet esdevingueren els seus 
Protectors celestials).

Estant a Costitx, promogué la restau-
ració de la capella des de la qual la Cativa 
participava de l’Eucaristia. El poble, ple-
nament d’acord amb aquesta iniciativa, 
sufragà les despeses.

En Mateu demostrà el seu amor i in-
terès per a la pròpia família donant tota 
la seva ajuda a la germana petita que patí 
una gran cremada i hagué de ser tractada 
a l’hospital d’Hebron. Com també ho de-
mostrà donant els dos pisos que tenia a 
Sa Pobla a dos dels seus nebots.

El nostre condeixeble era ben cons-
cient de la distància que existeix entre 
la bondat de Déu i la naturalesa huma-
na, especialment la seva. Sabia que tots 

som pecadors i assíduament actualitzava 
aquesta consciència de pecat. M’atrevi-
ria a dir que tenia la consciència un punt 
escrupolosa. Segurament era aquesta 
consciència que el feia contactar i recór-
rer a aquells que ell admirava per la seva 
irreprotxable conducta. Un contacte que 
es podia visualitzar per la quantitat d’es-
tampes que omplien les parets de la seva 
habitació. Entre aquestes naturalment no 
hi faltaven les del seu mestre espiritual, 
D. Toni i de na Margalida Cativa.

De cada un d’aquests personatges ha-
via après qualque frase que solia recitar. 
Això li ajudava a mantenir la seva espiri-
tualitat i a reforçar la seva memòria.

Sentia una forta devoció a la Verge 
Maria manifestada ja en el Seminari. De-

--------------------------------------------------------
”Jo mai no seré una llumenera. 

Em sent un llum d’oli que vull fer claror 
en el racó on m’ha tocat estar”

--------------------------------------------------------------------------

voció que li havia contagiat el seu mestre 
espiritual.

En Mateu mai no cercà càrrecs eclesi-
àstics. El seu ideal de capellà era ser un 
bon predicador i confessor. Però reconei-
xia que la seva oratòria era deficitària. 
En una ocasió digué al bisbe Murgui:”Jo 
mai no seré una llumenera. Em sent un 
llum d’oli que vull fer claror en el racó on 
m’ha tocat estar”.

Com totes les persones que van amb 
el cor a la mà, ell també fou enganyat. 
Ajudava a vegades més del que podia i 
es fiava excessivament de la gent i això 
li ocasionà més d’un disgust. Una parella 
peruana se n’aprofità i el deixaren amb 
un deute considerable.

Tenia bon caràcter i se sabia dur bé 
amb la gent senzilla seguint sempre el 
lema de Sant Francesc de Sales:”Es ca-
cen més mosques amb una gota de mel 
que amb una bota de fel”

Una peculiaritat seva era la visita als 
malalts. Els ajudava a suportar la malal-
tia i ,si calia, a preparar-se per a la tro-
bada amb Déu. Però no sempre era ben 
rebut per aquelles famílies que pensaven 
que la seva presència podia esporuguir 
el malalt. Era feliç quan li permetien fer 
aquesta labor.

La darrera part de la seva vida trans-
corregué a la Residència de les Germane-
tes dels pobres. Allà s’hi passà bastants 
anys amb una progressiva deterioració 
física i mental. Quatre anys abans de mo-
rir ja es veia com un ser sense capacitat 
de prendre decisions per ell mateix. No 
es podia moure i sempre restava assegut 
i fermat. Si li queia una cosa de les mans 
no podia aixecar-la. Vivia una sensació 
d’impotència total. Fins i tot la vista tam-
bé li fallava.

Però sabia que Déu l’estimava i això li 
feia sublimar els mals moments. Solia re-
petir aquesta frase:”Non mea voluntas sed 
tua fiat”.

També solia dir que li donava pau saber 
que un dia aniria al cel per a la qual cosa 
en “sentia desig i pressa”( paraules seves).

Aquest desig ja ha quedat satisfet i ara 
viu la vida definitiva, la vida plena on no 
compta cap tipus de limitacions pròpies.

En Mateu ja forma part del grup dels 
“Set modèlics celestials”

Amics modèlics, ajudau-nos a complir 
la missió que tenim encomanada aquí, a la 
terra. 

A reveure!

En Mateu ja forma part
del grup dels

“Set modèlics celestials”
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RECORDANT 
D. Jaume Cabrer Lliteras, 
canonge.

Un amic dels Amics del Seminari.

per  Joan Barceló

Hem hagut d’aprendre, en aquest nefast 2020, a resoldre 
incerteses i a gestionar adversitats. Possiblement no estàvem 

preparats per donar resposta als nous interrogants, de sobte sobrevinguts. Ara som tots 
que ens hem d’adaptar a aquesta nova situació. En un moment, certament difícil per a 
tothom, de crisi sanitària i econòmica, tal vegada sigui convenient  repassar detingudament  
tots els bons consells i ensenyances que ens va inculcar el nostre professor i director 
espiritual D. Jaume Cabrer, recentment traspassat i que al cel sia. Els tres cursos intensius 
de filosofia segellaren la meva ànima jovenívola. M´encantava aprendre en un ambient 
favorable per l’estudi i un alt nivell de companyonia i amistat. Vaig tenir la sort de poder 
estudiar en el Seminari, sempre ho he considerat una fortuna, un privilegi dels inicis del 
meu itinerari formatiu. Sincerament, crec que estic en deute per tot allò positiu que la 
institució em va aportar: nombrosos amics i benvolguts professors que s´esforçaren en 
la nostra formació humana i acadèmica. Agraïment, reconeixement i gratitud.

Vaig conèixer D. Jaume en els anys seixanta i al llarg de tot aquest temps he pogut 
caminar al seu costat i gaudir del seu mestratge. Moltes hores de conversada, a casa 
seva, en el carrer de les Parres de Manacor. En el seu pis enrevoltat de llibres, pintures i 
objectes religiosos. Tinguérem temps per visualitzar el paisatge de la seva vida. Conec 
de primera mà totes les seves destinacions i càrrecs que ostentà dins la jerarquia de 
l´Església de Mallorca: capellà castrense, rector de distintes parròquies, professor del  
Seminari Diocesà i canonge de la Seu. Hi ha tema per a una biografia.

Durant la meva etapa  al front de la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor, 
vàrem intensificar la nostra relació cultural, amb nombroses conferències de relleu sobre  
temes històrics de Manacor dels que n’era un especialista: Torre dels Enagistes, Convent 
de Sant Vicenç Ferrer, el Palau...           

Ha arribat l’hora de revisar, repensar i reorganitzar alguns esquemes que hem 
considerat vitals i inamovibles, en un diàleg sincer amb nosaltres mateixos. Agrair la 
noble tasca del mestre seria el nostre objectiu.

Admir, valor i estim  la personalitat de D. Jaume. Me va ensenyar  a ser amic des de 
la discrepància, tolerant amb els altres i cercador de la veritat.

En el Seminari aprenguérem a pensar per compte propi i a raonar. Record molt 
bé alguns dels seus pensaments recurrents: cada dia que passa sabràs més i entendràs 
manco. La primera vegada que t´enganen, la culpa no és teva, però la segona, sí. No et 
deixis enganar. És bàsic creure amb tu, intentar donar el millor de tu mateix cada dia.  

Aprèn dels teus errors. No et diré el que has de pensar, el que sí, et recoman és que 
pensis. Medita bé les decisions. I moltes altres indicacions que omplirien un manual de 
conducta. Entre elles repetia:

“El primer coneixement indispensable  a tots els humans, consisteix a arribar  a saber 
bé, què és allò que realment ens convé”.

D. Jaume recordava el nom de quasi tots els seus exalumnes, tenia una memòria 
prodigiosa. Contava moltes anècdotes interessants, positives de la nostra època 
del Seminari. Estava molt interessat per la revista Modèlics i Modelicons , i pel 
seu nou consell de redacció : Modèlics Amics del Seminari.  Parlàvem sovint 
dels seus membres: Pere J. Amengual, Antoni Bennasar,  Jaume Gual, Miquel 
Jaume, Joan Martorell, Domingo Mateu, Sebastià Salom, Jaume Sancho i Macià 
Llabrés, en el disseny i edició.

Li va fer il·lusió poder participar en algunes trobades dels Amics. Concretament, 
record la primera que va tenir lloc a Manacor, on vàrem retre homenatge al canonge de 
Santa Cirga i ens explicà  la construcció de la bella església  dels Dolors. Dinàrem en el 
saló d’actes de l’ associació cultural s’Agrícola en un agradable ambient de germanor i 
cultura. Al final donà l’enhorabona als reunits i exclamà: “Tant malament no ho deguérem 
fer en el Seminari”. “Aquí hi ha bona gent”.

D. Jaume sempre va estar a disposició dels Amics del Seminari . Ens acompanyà 
repetides vegades  a visitar la Seu de Mallorca amb documentades explicacions 
històriques, enregistrades en vídeo per Cil Buele Ramis, publicades ara amb 
motiu del seu òbit.        

Mai es podrà saber on acaba la seva influència humana en el nombrós conjunt 
d’alumnes que va tenir. Sempre hi ha gent que guarda un bon record i desitja manifestar 
gratitud. Tenia previst participar en la Diada Cultural de Felanitx 2021 per retre 
homenatge a tots els professors que tinguérem en els anys de Seminari.

Si amic és aquell que et millora, gràcies per millorar-nos.



96 97

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

Aquest volum s’encasta en el 
projecte de la Conferència Episco-
pal Espanyola, intitulat Flórez 2000, 
d’historiar els bisbats del conjunt espa-
nyol actual, fent referència a aspectes 
externs, sense però sortir amplament 
de la situació moderna. Per exemple, 
el Regne de Mallorca comprenia el 
bisbat d’Elna, amb el qual hi hagué 
intercanvi de bisbes, en l’Edat Mitja-
na. Però aquesta diòcesi no entra en 
el projecte de referència. Inicialment 
el volum havia d’ocupar el volum 23, 
dedicat a les Illes, amb el següent de 
les Canàries, que fou editat amb el nº. 
24. El volum 25 havia de tractar de 

cartografia, etc. Per raons que desconeixem, el nostre volum ha sortit amb el nº. 16.

Aquest encàrrec el vam rebre vers 1998-1999. Dels col·laboradors inicials, han 
mort Mn. Pere Joan Llabrés, de Mallorca i Mn. Joan Marí, d’Eivissa, que havia entre-
gat el seu treball sencer. Llabrés, a més de la coordinació del volum, havia d’elaborar 
la història de Mallorca dels ss. xiii al xv, sense que consti com es trobava el seu treball, 
a l’hora de morir.

A alguns, almenys, ens va interessar aquest projecte, perquè era una oportunitat per 
a les esglésies de les Illes Balears fossin presents, encara que fos una lleument, en la 
historiografia de l’Església en el món hispà. De fet, coneixem directament certes visi-
ons historiogràfiques que dominen en les facultats de Teologia, en les quals la biblio-
grafia en català hi és absent, quan no positivament exclosa. Les recensions i les notes 
sobre les publicacions d’història en són una mostra, que podríem completar.

Fins ara, a Mallorca, disposam de l’obra meritòria i útil dels dos Felanitxers, Mn. 
Pere Xamena i Francesc Riera, Història de l’Església a Mallorca, (Els Treballs i els 
Dies, 29), Mallorca: Moll 1986, amb un allau d‘informacions extraordinari.

Aquesta història no ha perdut gens del seu valor; però la tasca que ens ha correspost 
ha estat la d’interpretar la informació disponible, aprofitant els estudis elaborats fins als 
nostres dies, per a arribar a mostrar com es troba en l’estat actual l’estudi i la interpre-
tació dels segles d’existència dels bisbats balears, sense emprendre una tasca d’arxiu, 
més que en qualque cas específic. Per tant les pretensions han estat les de mostrar allò 
que avui sabem sobre les nostres esglésies balears i pitiüses. Molts estudiosos perce-

Historia de las diócesis españolas. 16. 
Iglesias de Mallorca, Menorca, Ibiza. 
Coordinación: Josep Amengual i Batle. Auto-
res: Josep Amengual i Batle- Pere Fullana 
Puigserver, Joan Piña Torres- Guillermo Pons 
Pons, Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. 
MMXX.

bran fàcilment quines són les zones poc trescades pels historiadors, i per on hom haurà 
de dirigir la recerca, per arribar a configurar un acostament més adequat a aquestes 
esglésies. Com també serà ben vinguda la veu dels que apuntaran espais ja estudiats, 
però poc considerats per aquesta obra historiogràfica que ens ocupa.  

Cada autor ha treballat amb plena llibertat, segons una metodologia solvent, per tal 
d’elaborar una història de les esglésies locals insulars, i no una història adjectivada, és 
a dir, eclesiàstica.

Mn. Guillem Pons tingué molt prest enllestit el seu treball. Per certes dificultats, 
haguérem de prescindir del que va entregar molt aviat Mn. Joan Marí. Un servidor, en 
gros, va donar per acabada la seva feina l’any 2010, i posteriorment s’hi ha sumat el 
prof. Pere Fullana, que ha elaborat la part contemporània de la història de l’Església 
a Mallorca, i el llicenciat Joan Pinya ha sabut manejar-se amb profit en la història del 
bisbat d’Eivissa.

Tenim, per tant, una primera mostra de la història escrita dels tres bisbats insulars, 
que han seguit una trajectòria força diferenciada, dins la mediterraneïtat que els carac-
teritza.

Josep Amengual i Batle, M. SS. CC.
15 de setembre de 2020

              Era una antiga i anhelada aspiració del Consell de Redacció: ens
          mancava el pensament i la veu de les dones companyes i amigues. 
               La gentil disponibilitat d’una reconeguda i apreciada amiga ha 
         estat la primera que ha volgut acceptar de cobrir la manifesta 
        mancança.  Així, recentment ha entrat a formar part del Consell 
       de Redacció, la germana de la Caritat MARGALIDA MOYÀ PONS,
      directora i professora del col·legi Sant Rafel de Palma. És llicenciada
     en Ciències, Física i Química (Secció de Químiques) per la Universitat 
    de Barcelona i va estudiar Teologia en el CETEM.
          A fi d’enriquir i reforçar la presència, el pensament i la veu femeni-
    nes en la gestió i redacció de la revista Modèlics Amics del Seminari, 
   na Margalida Moyà s’ha ofert de bon grat a cercar alguna altra
  amiga que, com ha fet ella,  vulgui incorporar-se a l’equip del Consell 
 de Redacció.
        Sies benvinguda, Margalida, i que et sigui gratificant i engrescadora 
 la nostra tasca. T’agraïm l’afectuosa i afable presència i desitjam que 
 per molts anys puguem fruir de la teva generosa i sàvia col·laboració.
 

inCorPoraCió FeMenina al Consell De reDaCCió
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Conten que un infant de tres anys va 
començar l’escoleta i el primer dia no 
es va queixar. El dia següent la mare el 
volgué acompanyar altre pic i el nin ja 
ho tingué clar: “Ja hi vaig anar ahir!”.

Si ara em preguntàssiu per què jo no 
solc anar a missa, segurament us hauria 
de dir el mateix: “ja hi vaig anar ahir”.

La missa està pensada per als 
capellans i la clerecia. No està pensada 
per al públic municipal. Mirau de fer 
aquest exercici d’imaginació: dividiu 
l’església o el temple en dues parts. La 

primera, el presbiteri tot sol. La segona, des del presbiteri cap enrere. Si hi imaginau 
una missa veureu que tot el trull es dona només a la part de dalt, com si fos un escenari, 
mentre que, si girau la vista enrere, veureu només un públic avorrit que ni es mou ni 
batega si no és obeint un ordre de dalt que els posa en peus o els deixa seure. Jo, en ocasió 
d’aquest malanat virus que buidava la Seu, he pogut fer aquest exercici d’observació: a 
la part de dalt no necessitaven ningú més per procedir com si res passàs a la part de baix. 
Tot seguia el seu ritme com sempre: el trull i la bellugadissa era exactament la mateixa. 
Provau ara d’imaginar el poble de Déu que sol anar a missa allà mateix... però sense 
missa. El veuríeu igualment avorrit i deixant passar el temps fins l’hora de combregar: 
ells no hi tenen més feines. Si assisteixen allà és perquè la seva fe els dona força i motiu 
suficient per aguantar passivament una funció que ja tenen molt vista. En aquest cas sí 
que tenc per cert que la fe fa miracles... però amb mi no funciona.

Ben mirat, això no m’hauria de sorprendre. És exactament el que passa amb tots 
els altres afers de l’Església: estam allà per mirar i callar o, si ens deixen opinar, al 
final és com sentir ploure... Sempre hi haurà algun cànon o algun decret per justificar 
l’immobilisme. Tu pots anar amb l’Evangeli en la mà, però si l’altre hi duu el Dret 
Canònic, estàs perdut.

Així que jo, en qüestió de misses, tenc ben assumit que realment el meu paper allà és 
d’oient o de catecumen, per això cada diumenge solc posar per IB3 la missa de la Seu 

Per què molts creients 
no anam a missa

per Jaume Sancho

per participar a la primera part, perquè sé que allà hi estic per aprendre. Per altra part, 
m’agrada escoltar les lectures i l’homilia, perquè les homilies de la Seu solen ser bones. 

Fins aquí m’hi sent implicat. Com a catecumen em va bé així i sempre aprenc alguna 
cosa. 

Però, tan bon punt comença la segona part, jo ja no hi tenc cap feina: tot s’ho maneja 
la clerecia i jo mai em sentiria a gust de ser un espectador d’un sopar dels altres i jo 
badant. Així que apag la tele i fins diumenge que ve, si Déu ho vol. Potser mai passi de 
catecumen. 

Fa anys, exposant aquesta qüestió, ja vaig dir: “una manera de protestar és no 
participar”. No és necessari pegar crits ni portar pancartes. Així protestam bastants 
creients, però ningú ho entén o no ho vol entendre, perquè ja els va bé així: la missa no 
és cosa nostra.

Ni considerant-ho com un espectacle em sentiria motivat per assistir-hi, perquè ni la 
millor obra de Shakespeare la suportaria un diumenge darrera l’altre amb les mateixes 
paraules i els mateixos gestos mecànics repetits amb malaltissa obsessió com actuacions 
màgiques on res pot variar una titlla perquè tot és “deus ex machina”. 

Allà res et recorda que s’està celebrant un sopar en recordança d’un altre Sopar. 
I quan ja s’ha convertit en un misteri el que significa el mateix símbol i ni el símbol 
mateix és clar, com es pot entendre el que es vol significar amb aquest símbol?  

Ni com espectacle està ben pensat: És avorrit per arcaic, mecànic i repetitiu.
Que consti - per si a aquesta altura de l’escrit algú en pot tenir dubtes - que jo crec 

en el sagrament de l’Eucaristia... però no celebrat d’aquesta manera obsessivament 
mecànica i quasi màgica, sense la més mínima concessió a l’espontaneïtat.  Si algú és 
tan bajà que confon una cosa amb l’altra, pitjor per a ell. Que s’ho faci mirar! 

Quan allò es torni convertir en un vertader sopar entre deixebles de Jesús (laics i 

ordenats) per participar amb Ell en el seu sopar de germanor sense obsessions ritualistes 
obsoletes, allà em tornaran trobar... però hi vull poder dir la meva com tots els altres 
comensals.

*    *     *
A finals d’octubre o a començaments de novembre d’aquest any passat, quan anava cada 

dia a passar unes hores amb en Sebastià Salom i ell estava encara relativament bé, un dia em va 
donar a llegir un article en francès de la revista ÉTUDES dels jesuïtes francesos que tant a ell 
com a mi ens va impactar. L’article era d’un antropòleg francès, especialitzat en qüestions de la 
religió catòlica. El nom de l’autor era Jean-Louis Schlegel i el títol de l’article era  Pourquoi on 
ne va plus à la messe.  (Études, nº 4264, octubre 2019. pp.83-94).

Als qui tingueu l’oportunitat de llegir-lo jo els vos recomanaria perquè dona una visió de 
conjunt d’aquest fenomen que ja ha esdevingut universal: les esglésies es queden buides.

Aquest article meu és fruit de la reflexió que aquell article, llegit i comentat amb el bon amic 
Sebastià, m’ha anat suggerint aquests darrers mesos. Naturalment aquesta reflexió meva és més 
visceral i emotiva -per tant, menys objectiva que el seu estudi- però l’he volguda compartir amb 
vosaltres. Si podeu llegir l’article original us serà més profitós. http://www.ccb-l.com/medias/
files/pourquoi-on-ne-va-plus-a-la-messe.pdf
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M’ho han contat: Toni Obrador, Jaume Oliver, Miquel Vadell, Pep Lluís Munar, Rafel Estelrich, Joan Antich, Francesc Riera i altres.

Contant coverbos des de Felanitx                  per Bartomeu Rosselló

20       Tal vegada, la contarella més 
important, preocupant i seriosa: 

A una barriada, arribà un dia una Missió. 
Un company meu bon al·lot, casat i amb 
dos fills, juntament amb la seva esposa, 
s’apuntà a les conferències. Ella se va 
creure tot el que li digueren. Al cap d’un 
temps el meu company s’assincerà i me 
digué: No te pots imaginar sa feinada que 
m’ha duit tornar sa meva dona a sa nor-
malitat de parella...

21 La tradició mallorquina dels 
betlems ens ve d’enrere, i 

d’al·lots tots n’hem fets. Més tard han estat 
pels fills i ara, pels néts. N’han fet totes les 
parròquies, capelles i convents de monges 
tota la vida. Si pujam a Sant Salvador en 
podem veure un de permanent. Les mon-
ges eren unes artistes per donar-li renda-
bilitat. Record perfectament anar amb sa 
padrina a visitar-ne un a ca unes monges 
que hi tenien un personatge que donava 
voltes amb una canastreta. Tu li posaves 
una moneda, i ell després d’amagar-se do-
nant la volta, apareixia amb un cacauet o 
una llepolia. M’imagín que el premi era 
segons el valor de la moneda que havies 
dipositat. Era una manera com qualsevol 
altra de recuperar les despeses que havia 
ocasionat la construcció del betlem.

Un altre sistema era el d’enviar els nins 
de l’escola a captar un donatiu de casa en 
casa per ajudar a la confecció del betlem. 

Succeí que un dia, un d’aquests escola-
nets que havia entrat a una casa: 
   - Puríssimaaaa. Madona que teniu res 
pes betlem? 
Sa madona li contestà des de la cuina: 
   - I pensa, quatre pels clars.

22 En beneir l’església nova de 
Sant Alfons s’organitzaren 

unes festes mai vistes a la Vila. Es remo-
gué cel i terra. En aquella ocasió es cantà 
per primera vegada la Missa in Honorem 
Sancti Cayetani Tiennaey composta per a 
6 veus mixtes. La proesa anà a càrrec de 
la Capella Teatina que havia fundat el P. 
Capó uns anys abans.

Per altra part tenim el carrer Major que 
va paral·lel al carrer de l’Hospici on hi 
ha el temple esmentat. Algunes cases del 
carrer major tenen ses portasses al carrer 
de darrere; essent així que el solar de la 
casa dona a dos carrers.

En haver-hi festa grossa, i més en aquell 
temps, el poble en parlava suficientment.

A una dona que estava dreta damunt el 
portal de la casa del carrer Major, una co-
neguda seva li comentà: 
   - I voltros, tendreu festa per darrera! 
I li contesta la madona: 
   - Jo és per davants que la necessit a sa 
festa!

23       Jo me creia que amb el Vati-
cà segon, les coses canviarien. 

I sí que hem vist un poc de canvi. Poc. 
La gent encara veu damunt el presbiteri 
com si fos un escenari a uns actors que 
fan les seves cerimònies quasi sense tenir 
en compte els espectadors. Sí que es di-
rigeixen a ells i també és ver que donen 
un protagonisme a algun fidel per llegir 
una lectura o unes pregàries... I fins aquí. 
A cap capellà se li ha ocorregut fer llegir 
l’Evangeli o fer predicar una altra perso-
na algun diumenge. I a cap assistent se li 
ha ocorregut fer el contrari a cap predica-
dor. Tenim massa present encara aquella 
resposta de la doctrina de Pare, no m’ho 
demaneu a mi que som un pobre igno-
rant. Doctors té la Santa Mare Església 
que vos sabran respondre millor que 
jo. Quedava massa clar allò d’escoltar i 
creure. I ara, res. La gent ja ni escolta ni 
s’acosta al temple. 

Temps enrere però, era diferent. Es deien 
misses el dematí i deixaven per l’hora-
baixa, el rosari, els sermons... Me conta-
va un de per Calonge que la seva padrina 
no se perdia cap sermó. De tornada, a la 
pregunta del seu home de com ha anat es 
sermó?, ella contestava segons trobava: 
   - Oooh! avui quin sermoner més avo-
rrit, s’ha posat nyeme..., nyeme..., nye-
me... que si no fos que m’he entretengu-
da xerrant amb sa veïnada, sé cert que 
m’hauria adormit. 
Però i què ha dit? 
   - No ho sé gens, no te dic jo que sols no 
he escoltat d’avorrit que era?

Altres vegades era diferent: 
   - Avui quin sermó més booo!: Ha xerrat 
en llatí, tocs per damunt sa trona, crits... 
Això són predicadors... 
Però què ha dit? 
   - Ah! no t’ho podria dir...

24       Un tio meu mestre d’escola, 
tenia amistat, i el tenia per di-

rector espiritual, un capellà que de tant en 
tant publicava algun llibre. Com tots sa-
bem, se necessiten un grapat d’euros per 
dur aquesta idea endavant. El tio, cada 
vegada que se topava amb ell, li allargava 
un bitllet de mil pessetes per a la propera 
publicació.
El capellà estava més que agraït d’aquella 
col·laboració: 
   - I què vols que faci per tu? Amb què te 
puc ajudar? 
   - Vós que teniu lleguda, resau per nosal-
tres pobres pecadors. 
   - Pecadors? Jo no sé si n’hi ha de peca-
dors! 
   - Com que no sabeu si hi ha pecadors, 
vós que cada dia confessau? 
   - Mira. Pecadors no sé si ho són. Cabo-
tes i malalts ho són quasi tots. 

25En Biel Bennàssar, a més de fo-
tògraf, és molt bona persona, i 

no té un no per a ningú. Així la parròquia 
l’ha posat dins la junta de Sant Salvador 
i l’han fet de la junta de la tercera edat. 
Com que té coneguda amb la sagristia, li 
encomanen l’organització de la Missa que 
aquesta entitat programa dins les seves 
festes. Tot estava en ordre, el celebrant en 
Bartomeu Bennàssar, el Quintet de Son 
Pinar per cantar, les flors i ofrenes, el lec-
tor d’una lectura... però no pensà que n’hi 
havia dues... al final, a darrera hora, amb 
uns filats, caçà una amiga seva que llegí de 
manera molt bona. Acabada la lectura en 
lloc de dir: Paraula de Déu, allò que se gira 
cap al celebrant, i en veure la cara d’es-
tranyesa, aixeca les espatles mentre diu: 
   - Au! Ja està.- Au! Ja està. 

No fa falta dir que n’hem parlat i rigut cada 
vegada que ens veim. Jo li dic al seu home:
   - L’has de dur a missa qualque diumen-
ge, que no és pecat!
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RETALLSRETALLS

De finals del mes d’abril fins a setembre de 2020

Vet aquí les notícies que he arreplegat de les que he vist 
sortir a alguns dels  mitjans de comunicació que fulleig: 
Diario de Mallorca (DM) i Arabalears. Hi veureu qualque 
ullada que li he pegat a Última Hora, quan s’escau, i una 
minsa referència a la Televisió. Des de l’estat d’alarma fins 
a la mort del bisbe Pere Casaldàliga. Vos en pas alguns 
titulars perquè, si més no, ens en quedi una petita memòria.

24 d’abril.  DM. A la secció Mallorca: En estado de alarma. Sebastià Taltavull 
hace un llamamiento a la caridad y a la unidad. Signa I.M.Palma.
A Mallorca: Ramadán inédito. Una plana sencera anunciant i comentant el mes 
sagrat dels musulmans. Ho conta Alexander Cortés.

25 d’abril. Arabalears: Els musulmans estrenen el Ramadà més trist sota la 
pandèmia. Cristina Mas. Barcelona.

26 d’abril. DM. Sociedad y Cultura: Fotografia espectacular de Guillem Bosch 
mostrant la seu buida al temps de l’ofici que presidia el bisbe Sebastià en el dia 
del Ram.

29 d’abril. DM publica una carta de n’Andreu Genovart EN que descriu el paper, 
encara que sense fer renou, de l’Església durant la pandèmia: Els que no surten a 
la foto.
 
2 de maig. Arabalears treu a cultura i oci. Història: un reportatge sobre El bisbe 
de Mallorca que abans va ser papa. Gil Sánchez Muñoz... i el seu capell encara 
presideix la sala capitular gòtica de la Seu de Palma. Francesc M. Rotger. Palma.
A dossier ens assabenta de la mort d’ Enric Enrich Coll (Ferreries 1933) a causa 
del Covid-19. Un capellà obrer i rebel a la Menorca franquista... Va marcar tota 
una època a Fornells...A Es Mercadal -i a tota l’illa de Menorca- el recorden 
encara, i el recordaran durant molt temps, com el capellà de Fornells. Iván 
Martín. Maó.

per Pere J. Amengual

5 de maig. DM. En estado de alarma. Los lugares de culto de Mallorca adecúan 
su apertura para el día 11 de mayo. ..Algunos sacerdotes han oficiado misas por 
“streaming” o Facebook, de forma casera... R.Cabot. Palma.

8 de maig. DM. José Jaume a Opinión: El “Ciudadano Bergoglio” solivianta a la 
derecha. El papa Francisco... saca de quicio a la muy católica derecha española.

13 de maig. DM. A Tribuna, Francesc Bibiloni Febrer: Filosofia de la presó. Comenta 
el taller de filosofia per a presos amb el títol de Viatge al món de les idees, que ha 
tengut lloc al Centre Penitenciari de Mallorca.

16 de maig. DM. A la secció Mallorca: Premian al obispo de Mallorca por su defensa 
de los derechos humanos. La Asociación Proyecto Nacional de Cultura Granada 
Costa ha concedido el premio Humanidades...

16 de maig. Arabalears. A crònica. Memòria històrica, Francesc Rotger ens conta 
coses d’El darrer virrei de Franco. Carlos de Meer... L’episodi que feu caure De Meer 
fou el tancament a la parròquia de Sant Miquel de Palma, el gener de 1976... I 
també multà el capellà d’Alaior per criticar la pena de mort...

20 de maig. La 2 TVE. Crónicas TV. Documental del Camino de Santiago 
con los internos del Centro Penitenciario de Palma. Y el padre Jaime (Jaume 
Alemany).

21 de maig. DM. Norberto Alcover, a Opinión: La muerte escondida. Esmenta 
Joan Bestard, Diez valores éticos...

23 de maig. Última hora. Noticias/Local informa: Fallece el sacerdote Antoni Cano 
Oleo... Aporta resum biogràfic.

30 de maig. DM. Sociedad y Cultura. Gabi Rodas informa: Miquel Brunet expresa en 
“Missa del descreure”...
 
31 de maig. DM. A Opinión: Sebastià Taltavull Anglada: No és un adéu per sempre! 
Minuts de silenci, hores de pregària, vivència de dol...
 
3 de juny. DM. A un requadre de primera plana: Iglesia. Taltavull sitúa a Josep 
Adrover como su segundo. El nuevo vicario general prefiere la curia al compromiso 
social. A l’interior, a Mallorca, Josep Riera signa: Josep Adrover. Un canonista como 
vicario general.
 
8 de juny. DM. A Opinión, Miquel Àngel Lladó Ribas: Don Guillem, un escrit força 
emotiu sobre don Guillem Parera, 94 anys, que va ser rector des Pont d’Inca.

9 de juny. Última hora. El discreto encanto de la vida. Información. Click:  Hoy, 
Jaume Santandreu... cumple 82 años de edad. Molts anys, Jaume.



104 105

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

M
O

D
È

LI
C

S 
A

m
ic

s d
el

 S
em

in
ar

i N
úm

. 5
4

12 de juny. DM. A la secció Mallorca. En estado de alarma, Jaume Bauzà escriu: 
Càritas lanza un SOS. Atiende a 5557 personas desde el decreto de alarma frente a las 
8757 a las que asistió en todo 2019. En un requadre: Taltavull se une a las protestas 
por la muerte de Floyd. J.B.

13 de juny. Mallorca. En estado de alarma, J.F.Mestre signa: El Obispado cede cinco 
fincas para acoger a 80 personas sin hogar.

15 de juny. DM. Publica una carta de Maria Oliver Oliver sobre la seva estada a Son 
Llàtzer per mor del Coronavirus: Gràcies, Son Llàtzer.

20 de juny. Arabalears. Elena Navarro treu a la setmana que m’espera: Tomeu Català, 
president de Projecte Home.

21 de juny. DM. A primera plana: Fra Juníper por los suelos. Manifestantes 
antirracistas derriban la estatua del misionero mallorquín en San Francisco en las 
protestas por la muerte de Floyd. A la foto es veu com tomba l’estàtua del Pare Serra 
aferrat a la creu.

23 de juny. DM. A primera plana: La furia contra Fra Juníper llega a Palma.  Mostra 
una fotografia de l’estàtua del Pare Serra a la plaça de Sant Francesc amb una pintada 
de Racista, ben vermella.
A l’interior, Mallorca. Maria López escriu: La caída de Juníper Serra, un símbolo 
con el que se cuestiona el relato colonialista. El historiador Pere Fullana reclama un 
análisis profundo...
M.López/Agencias diu a la secció Mallorca: Unánime rechazo a la acción vandálica 
contra la estatua de Serra. Sonia Vivas se reafirma en su idea de retirar la imagen del 
misionero mallorquín...
A primera plana: El Obispado aparta al párroco de Sant Sebastià por una denuncia 
de abusos. I a l’interior, a Mallorca, Marcos Ollés informa: Gaspar Alemany, prior de 
Lluc entre 1993 y 2001, ha sido acusado por un joven ya mayor de edad.

24 de juny. DM. A primera plana: El Obispado actuó contra el párroco de inmediato 
tras la denuncia del joven discapacitado.
A l’interior. A Mallorca, Marcos Ollés escriu: El joven que denunció al párroco 
de Sant Sebastià sufre una discapacidad psíquica... la merma de facultades del 
denunciante podría equiparar su situación a la de un menor...
A primera plana: Sonia Vivas insiste en retirar la estatua de Fra Juníper.
A dedins, a la secció Mallorca, signat per Redacción: Sonia Vivas, tras la pintada a la 
estatua de Juníper Serra: “En ningún caso voy a dimitir”.
En un requadre, signat per Redacción: Arca lamenta el acto vandálico y celebra su 
limpieza.

26 de juny. DM. Ramón Aguiló a Opinión, Escrito sin red: El martirologio municipal 
y la ola iconoclasta americana.
A Mallorca, signa EFE: Proyecto Hombre atendió a 1669 adictos en Baleares en 
2019, un 9’2 % más.

27 de juny. DM. A Opinión:
Joan Riera, tempus est iocundum: Tinc ganes d’esbucar estàtues.
Matías Vallés: No quedará un monumento vivo.
Francisco García: Las estatuas y los jarrones.

27 de juny. DM. Encapçala Opinión amb l’Editorial: Igualdad racial y respeto a 
Junípero.
També a les planes d’Opinión, Jorge Dezcallar: Estatuas buenas y malas.
A La Almudaina, suplemento dominical, Llorenç Riera firma un reportatge sobre Fra 
Juníper, el frare, el teòleg i el missioner: La Cruz de San Junípero.
  
1 de juliol. DM. A Palmario Josep Capó escriu: Acercamiento entre Taltavull y Vivas 
por Fray Juníper Serra. Surt una foto del bisbe Sebastià platicant amb la Sònia. No, si 
coratge no n´hi falta al bisbe!

2 de juliol. DM. A Opinión, Norberto Alcover parla de Drets Humans, de la Creu Roja 
i de Càritas: Esas pequeñas esperanzas.
A la darrera plana, Contracorriente, Lluís Hernández informa: Ramon Llull será 
protagonista de un largometraje. La UIB y el Bisbat de Mallorca suscriben un 
convenio... La nueva cinta la dirigirá Juan Antonio Montes de Oca.
A la secció Mallorca, Matías Vallés/Mateu Ferrer informen: El obispo releva al 
Maestro de Capilla de la Catedral y le aparta de sus seis parroquias. Monseñor 
Taltavull ha destituido “sine die” de todos sus cargos pastorales y diocesanos al 
sacerdote Diego León...

5 de juliol. Última Hora. A Tal día como hoy fallecieron... Martí Serra Mas... 
(2002).

8 de juliol. DM. A Opinión, Tribuna, escrit de cum laude que signen Joan Font 
Lliteras i Jaume Forteza Roca, Sacerdotes de Petra: Autoretrat de Juníper Serra.

9 de juliol.  DM. A un requadre de la primera plana: La Policía no ve delito 
sexual en la denuncia contra el párroco de Sant Sebastià.  Firma Marcos Ollés.

12 de juliol. DM. A Opinión, sobre el Pare Serra: Cantos Gregorianos. Signa Eduardo 
Jordá.
Sociedad y Cultura. A Mi gran amor de verano, Clàudia Darder entrevista a Jaume 
Santandreu, escritor, director de Can Gazà, excura. Acompanya l’escrit una foto, als 
seus anys, amb expressió serena, amorosida, entranyable Jaume.

18 de juliol. DM. A Mallorca, A.Ruiz informa: El Obispado fuerza la marcha de la 
familia que regenta Sant Salvador.
També a Mallorca: Taltavull ultima un equipo neutro y a su medida tras la marcha 
de 3 de sus vicarios. El obispo prescinde de los sacerdotes más críticos y renovará 
su Consejo Episcopal... El prelado busca sorprender con un gobierno diocesano de 
laicos y mujeres, ante el pasmo del clero. Signa la informació Mateu Ferrer.
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Arabalears. A aradiumenge, a la portada: Capellans contra l’explotació en el “boom” 
turistic. 4000 persones, liderades pel mossèn Francesc Obrador, participaren en la 
vaga del 8 d’abril de 1976. Ho conta Antoni Janer Torrens.

22 de juliol. DM. Llorenç Riera, A Part Forana: El obispo reivindica en Petra a 
Junípero Serra y la presencia social de la religión.
 
25 de juliol. DM. A Internacional: Santa Sofía ya es mezquita tras 86 años 
funcionando como museo. Informació a càrrec d’Adrià Rocha Cutiller. Estambul.

27 de juliol. DM. A Mallorca: Último adiós a los fallecidos por la Covid. Misa 
funeral.  Efe Palma.

29 de juliol. DM. A Mallorca: Taltavull crea un consejo de sabios laico y paritario 
para el Obispado. Hi ha foto amb el bisbe i el nou consell episcopal. Firma Raquel 
Galán.

31 de juliol. Última Hora.  A Cartas de los lectores, Jaume Santandreu Sureda escriu: 
Sobre l’afer del pare Gaspar Alemany... crec tenir dret a demanar-vos que no deixeu 
a l’aire les nostres ànsies. La publicació de la possibilitat del detestable delicte ha 
destrossat per sempre la vida d’una persona. Un assumpte tan delicat i capolador no 
es pot donar per mort de part d’uns informadors que el propalaren als quatre vents... 
Un poc més avall: … No esperava que publicàssiu l’article que us vaig fer arribar 
el 25 de juny, titulat “El Pare Gaspar Alemany, més víctima que botxí”... Sobren 
comentaris. https://jsantandreuisureda.blogspot.com.

9 d’agost. DM. A Nacional. Obituario: Fallece a los 92 años en Brasil el obispo 
catalán Pere Casaldàliga... Hi ha una foto amb aquest peu: Pere Casaldàliga, 
conocido como “El obispo del pueblo”. EFE Sao Paulo/Barcelona.

10 d’agost. DM. A Sociedad y Cultura: Casaldàliga en el recuerdo de Bonet. Fa 
referència al record que tengué Maria del Mar Bonet pel bisbe Pere Casaldàliga al 
concert del dissabte anterior en el Claustre de Maó, dedicant-li una cançó. EFE Maó.

11 d’agost. DM. A Mallorca, Tribuna, Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe de Mallorca, 
escriu: Al nostre germà bisbe, Pere Casaldàliga, poeta i profeta. L’article és d’una 
plana sencera, amb fotografia inclosa. Emmarca: Al bisbe Casaldàliga se’l reconeix 
perquè ha estat un traginer incansable de l’esperança.

6 de setembre. TV. Canal 4. 21’30 h. Reportatge sobre la festa de la Beata a 
Santa Margalida. Hi intervé, entre altres, Mateu Cladera Matas, parlant de les 
carrosses i de la processó. Es veu la portada d’un llibre que ell ha escrit: La 
processó més típica de Mallorca.

          

Amics del Seminari Niús

Bon dia i bona hora, amics, encara que la Covid 19 ens manté, pràcticament, 
enclaustrats, aconseguim relacionar-nos i mantenir el contacte mitjançant els medis que 
ens facilita la xarxa.

Junta directiva. Assemblea general.- Ja sabeu que s’ha ajornat “sine die” la 
celebració de la IX Diada en homenatge al mestre Antoni Torrandell, a Inca.  La junta 
directiva dels Amics tornà a tractar el tema a la reunió ordinària de dia 17 de juny 
al monestir de les monges jerònimes, a Inca, sense resoldre la data.  Tanmateix, quan 
rebreu aquesta revista, ja n’haurem tornat parlar i vos hauran arribat noves.

A la mateixa reunió es proposà fer la pròxima assemblea general de forma virtual, 
de la qual cosa ja n’estau assabentats i convidats a participar-hi.

També parlàrem de la Diada 2021, a Felanitx, d’una diada missionera a Lluc l’any 
següent, de fer una publicació de les Cròniques peruanes, de Cil Buele, d’estudiar la 
manera com els Amics es poden implicar a ajudar  persones amb dificultats mentre dura 
la pandèmia, entre altres coses.

Pel demés no feim dinarets ni soparets, però el correu dels Amics i el whatsapp 
ens mantenen informats. Així, hem pogut saber de l’actualització de la pàgina web 
amb finestretes dels Caminants, del nostre record, d’enregistraments videomusicals 
i filmacions d’aquells temps de Ramon Serra, Miquel Perales, Bernat Vicens que ha 
recollit Joan Brunet. També hi compareixen col·laboracions de bons amics com en 
Guillem Ramis Moneny que envia articles i resumeix el que ell ha llegit o d’en Joan 
Martorell i en Macià Llabrés sobre La foto del seminarista jugando al futbol, feta per 
Ramon Massats al Seminari Conciliar de Madrid. Ja ho mirareu, si no ho heu vist. Hi 
trobareu notícies de publicacions de gent nostra:

- Les mans de la Seu, de Joan Bauzà i fotos de Jeroni Seguí. Catedral de Mallorca.
- Trescant dins el meu passat, de Jaume Sancho. Amics del Seminari.
- Dietari de canvis, de Joan Bauzà. Lleonard Muntaner.
- Artículos desarticulados, Mateu Cladera. Granada Club Selección.
I sabreu, que ens afecten, els qui han mort, o han estat traspassats o transformats, 

que descansen en pau:
    Margalida Siquier Vich, des Camp Redó.
    Núria, filla de Toni Sastre, de Selva.
    Antoni Cano Oleo
    Mateu Buades Cladera
    Magdalena Ramis Cañellas
    i Jaume Cabrer Lliteras, don Jaume.
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Aquest anell el duia el bisbe Pere 
Casaldàliga. Es de fusta noble. El 
posà a les mans dels seus familiars que 
l’anaren a veure, poc abans de morir, 
a Brasil, perquè el fessin arribar a 
Bernat Martorell,  prevere mallorquí, 
germà del nostre condeixeble Joan, 
que pastura parròquies al voltant de 
Monserrat, amb qui l’unia una vella i 
gran amistat.

 Els whatsapp dels Amics, dels Caminants i de la Schola fan flamada. Anau amb 
els Caminants i caminareu. Obriu la Schola i cantareu. Als Amics hi ha incorporacions 
de vells coneguts, que no oblidats. S’hi escriu en diferents llengües: el català va davant, 
hi ha cada llatinada... i, darrerament, algú ha provat l’àrab, que el llatí no l’entenen tots, 
però l’àrab no l’entén ningú. Jordi Solivelles escriu des de Brasil: A paz esteja com vos, 
en portuguès, que, sembla, ja ha oblidat el nostre parlar. Mirau què posa del bisbe Pere 
Casaldàliga: Sempre, desde que cheguei ao Brasil participei junto ao bispo Casaldàliga 
a suas açoes pastorais que eram sempre a favor do poço pobre... Don Pedro era o 
Cristo no Brasil, ir a Sao Feliz do Araguaia era ir a Terra Santa... Treu a llum una 
carta que envià Jaume Santandreu a Última Hora sobre l’afer Gaspar Alemay, que encén 
xispes. S’ha convertit aquest whatsapp amb un gran foro d’opinions i d’impressions, 
crítiques i comentaris, d’autors diferents, aventurers i rodamons, de recuperació de 
fotos, pel·lícules, videos, veus i, de tant en tant, una mica de poesia, com un bocinet de 
cel. I molta música, de tots els colors. A Felanitx canten una Salve felanitxera; Jaume 
Alemany, el capellà del Camí, canta cançons per tot arreu, jo cantaré cançons per al 
meu poble... cançons de llibertat, de pau, d’amor... i Joan Brunet,  Oh mio caro ben...

Així seguim, amb la mascareta posada.
Una abraçada, Pare Gaspar.

       Pere J. Amengual. Setembre 2020

L’anell del bisbe Casaldàliga


