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gereix l’instant precís que ara mateix ens encoratja a deixar darrere nostre l’epidèmica
foscor del 2020 per travessar, plens d’esperança, el llindar de l’enlluernadora claredat
en la qual trenca l’alba de l’any nou. Des del punt més alt de l’horitzó, l’estel màgic dels
Reis d’Orient lluu de bell nou per guiar-nos en el camí de retorn a la reeixida convivència d’abans, ara que hem après l’essencial del temps de pandèmia: que la humanitat
del món sencer és avui un sol col·lectiu, una gran part del qual ha pogut salvar-se per
les valeroses descobertes dels científics i per l’heroica generositat del personal sanitari
i dels serveis essencials. Tanmateix és immensa encara la multitud de persones expulsades del sistema i obligades a malviure en les cunetes de la societat, sense feina, sense
llar, desemparades, abandonades. I portam al cor els milers d’éssers estimats que no han
pogut vèncer el virus i han mort en la paorosa solitud del camí. Tenim davant nostre el
repte indefugible de la post pandèmia: obrir cor i mans a la fraternitat i a Aquell que ha
vingut al món per salvar tota la Humanitat.

E n un primer fullejar ràpid de la Revista, advertireu que no hem seguit el procedi-

ment habitual en la conformació d’aquest número. En comptes de demanar als eminents
col·laboradors articles que aprofundeixin o ampliïn el tema central elegit, analitzat amb
profusió en l’intercanvi de parers de la taula rodona, hem compaginat el gruix important
de planes amb el doll d’acurades reflexions sobre qüestions espontàniament triades i
bastides pels propis autors, agrupant-les, d’acord amb els continguts, en les següents
seccions: Opinió, Col·laboracions, Testimoni, Ressenyes i Memòria.
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L’evocadora imatge elegida com a portada del número que és a les vostres mans sug-

E n l’aproximació innovadora d’aprofundides reflexions sobre temes candents, ex-

cel·leixen els articles de Gabriel Amengual, tot comentant el pas d’una anterior Església
en expansió a l’actual imatge, tramesa pel papa Francesc, de l’Església com a hospital
de campanya en situació d’urgència i provisionalitat. Jaume Oliver repensa i reinventa
el que hauria de ser la celebració de la missa compartint encertats punts de vista i noves
propostes sobre les circumstàncies que actualment l’envolten. Domingo Mateu glossa
l’entendridora entrevista feta a Jaume Gual per la Revista Montaura i n’extreu les fites
més destacades dels viaranys vitals trescats pel nostre dilecte amic.

R afel Servera recorda el costum ancestral de quan era infant de deixar la clau po-

sada al pany per fer saber als veïns que en aquella casa no hi havia ningú, i que aquesta
era la millor manera de deixar-la confiadament protegida. D’aquest gest tan magnànim,
avui incomprensible, n’extreu sàviament la força íntima del fet paradoxal de donar i
alhora rebre tota la confiança en deixar posada la clau al pany. Toni Bennasar, seguint
el pensament de Maslow, descriu els trets propis dels qui assoleixen “l’autorealització”,
persones que conjuguen millor el donar que el rebre i que poden arribar a ser tot amor,
tot perdó, tot acceptació i tot admiració. El relat de Toni Pol, evocant les encisadores
vivències dels primers anys de Seminari, finals dels anys quaranta, és un inspirat festival
de la paraula. Gaudiu i assaboriu la plaent i modèlica narració, us encantarà.

P recedint aquesta selecta agrupació d’articles, ocupa les primeres pàgines de la Re-

vista una admirable i excepcional entrevista a Sebastià Mesquida, l’amic franc i lliure,
obert a la vida i a la gent del carrer. Totalment invident per una diabetis que pateix fa
46 anys, considera que la vista és important, però no és l’única porta oberta al món i als
altres.
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Entrevista
a
SEBASTIÀ MESQUIDA
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un home obert a la vida
per Toni Bennasar i Jaume Gual
Dia 18 del passat novembre en Jaume Gual i jo ens dirigírem a casa d’en
Sebastià per fer una animada conversa
amb ell. Carme, la persona que té cura
d’ell, ens obrí la porta i de seguida el ca
de la casa, un ca blanc enorme i bastant
juganer, ens donà la benvinguda amb el
seu propi llenguatge.
Ens instal·làrem dins un petit despatx,
mascaretes posades, i des del primer
moment ja ens n’adonàrem que en Sebastià era totalment invident. (La causa
de la seva manca de visió és una diabetis que pateix fa més de 40 anys).
La disponibilitat d’en Sebastià fou total. Ens contestà totes les nostres preguntes amb total franquesa.
Vet aquí el diàleg que mantinguérem.
Toni: Tu ja vares intervenir en la nostra revista quan fa anys en Jaume Sancho
et va entrevistar. Ara nosaltres te’n volem fer una completant aquella. I podries
començar dient-nos per què decidires fer-te capellà. Parla’ns de l’ambient que
vivies i què et dugué a plantejar-te voler ser capellà.
Sebastià: Jo som d’una família modesta. Mon pare de jove feia paret seca
Supòs que sabeu que és això. Aquestes parets que adornen els nostres camps
mallorquins.
Toni: Sí, al meu poble els diuen “margers”.
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Sebastià : Exacte, sí, margers. I quan el meu pare tornà major es va fer conrador de les seves pròpies finques. Jo, als 14 anys, vaig deixar s’escola pública,
a Artà, i vaig passar a fer feina amb mon pare fins que vaig anar al “servici”. Així
mateix durant aquell temps vaig estudiar pel meu compte coses d’administració
(comptabilitat, secretariat) .

Els cursets varen ser molt significatius per a mi perquè en Jesús vaig resumir
tot allò que abans era més dispers.
De pas diré que mentre feia feina en el camp, a un lloc d’oci, vaig trobar un
llibre d’un tal Victor Hugo. A mi m’agradava fer qualque llegida i em va interessar
aquell llibre. Eren textos poètics o polítics amb un llenguatge bastant dens.
Bé, vaig acabar el “servici” i, com que m’havia preparat per a la comptabilitat,
vaig poder entrar com a responsable de la comptabilitat en un hotel de Cala Ratjada, no molt enfora d’Artà, el meu poble. Això era l’any 1956 i tres anys després
pel gener entrava en el Seminari. Vaig entrar-hi pel gener perquè a finals d’any
havia de fer el balanç econòmic de l’hotel.
I entre aquell any (1959) i el següent vaig poder cursar els cinc anys de llatí.
A l’hotel em sentia molt bé. La meva feina funcionava, però jo seguia amb la
meva devoció davant Jesús i entreveia que aquell Jesús esdevenia com el terme,
el punt final de moltes coses que jo anava fent i això va desembocar amb relativa
facilitat amb la figura del capellà.

MODÈLICS Amics del Seminari Núm. 55

I quina era la meva situació personal referent a aquestes coses que ara ens
importen? Jo de jovenet sentia una relació, una cridada de part del que jo entenia en aquell moment per Déu, Aquell Tu Suprem, Major. Però no anava a Missa
perquè dins el meu ambient no hi havia aquest costum. Vaig anar a cursets de
cristiandat quan tenia 18 anys. Però aquella manera de viure dels “cursillistes” no
m’anava bé. Però sí que es va personificar allò que era per a mi aquell Déu més
divers. Es personificà d’una forma més concreta en la figura de Jesús de Nazaret.

Toni: L’any 1959 entres en el Seminari i al mig any decideixes anar a la Sapiència.
Per què prengueres aquella decisió?
Sebastià: Idò un dia en Joan Pla, que era amic d’en Jeroni Fito, vengué a Artà i
em convidà a presentar-me per entrar a la Sapiència. Jo
no sabia de què anava això. Ell m’ho explicà una mica i
com que em digué que tenien la part econòmica resolta això a mi ja m’anava bé.
Toni: Quina diferència hi trobares entre viure al Seminari o a la Sapiència?
Sebastià: Era passar d’un edifici gran sense quasi
rostre definit on totes les habitacions eren iguals i no hi
veies un “ca meva” a un casal vell de la ciutat de Palma
on tot estava molt definit.
Toni: Passares d’un edifici a una casa.
Sebastià: Això mateix.
Toni: Però tu no hi acabares a la Sapiència.
Sebastià: No, això va ser un favor que em feren.
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tudis per Andalusia i Madrid. Ells em demanaren que fos jo qui els acompanyàs.
D’aquí vaig passar al Seminari amb dos quefers: classes de teologia fonamental i
tenir cura d’un curs que començava els cursos de teologia.

Toni: Pots comparar l’ensenyança del Seminari amb la de Comillas?

Sebastià. Això mateix.

Sebastià: Sí, puc dir algunes coses. Després d’haver estat treballant al camp
amb el nostre mul i d’haver llegit les pàgines d’en Victor Hugo i haver escrit algunes coses (tenc coses escrites d’aquell temps) això de la Universitat em sonava
ben enfora…malgrat la feinada que havia hagut de fer per aprendre la llengua
llatina amb D. Llorenç Escalas.
Diferències? La primera és que els professors donaven apunts i els veies ben
preparats en lo seu. Els exàmens eren cosa seriosa especialment l’examen final
de llicenciatura. Hi havia molta gent que no passava aquell examen i altres ni tan
sols s’hi presentaven.
Una altra diferència important és la següent: Una
matèria que s’estudia a partir de sí mateixa és diferent
que quan s’estudia mitjançant persones que l’estudiaren en un altre temps
intentant conservar el que
aquells digueren perquè
una cosa són tradicions i
l’altra és la penetració dins
la matèria mateixa. Això
- Buele - Trias - Llompart - Riera Fullana - Mora - Ribas - Guiscafré - Pérez - Mesquida
és un aspecte important Ramis MutCladera
- Suau - Serra Llodrà - Mas - Barceló
perquè avui tenim diferents esglésies que no són més que derivacions de tradicions cultivades per alguns d’aquells pensadors . Vull aprofitar per dir aquí que jo estic molt content
d’haver anat a Comillas.
Toni I Jaume: nosaltres també hi tenguérem condeixebles: en Jaume Sancho,
en Sebastià Salom i en Pere Orpí. I tots n’han estat molt contents.
Sebastià: Sí, rèiem molt. Els mallorquins érem bastant coneguts.
Toni: Tu fores ordenat el 15 de juliol del 1967. Quina fou la teva primera destinació?
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Sebastià: Aquell any vaig continuar a Madrid per acabar els estudis. (Comillas
ja havia passat de Santander a Madrid). Després vaig passar a la parròquia de St.
Sebastià i a l’ Institut Ramon Llull, com a director espiritual. Jo parlava amb els
alumnes, feia reunions amb ells i sobretot i els acompanyava en qualque excursió. Un any vaig acompanyar els que havien acabat el batxiller en el viatge d’es-

Toni: De manera que tu fores els substitut d’en Garcias PalouToni: Arriba un moment en què tu fas una decisió un poc estranya: vols fer nets
els carrers de Palma. Ens vols explicar el perquè d’aquesta decisió?
Sebastià: En aquell moment jo estava a Verge de Montserrat amb els al·lots
que havien quedat del curs que havia tengut en el Seminari. Jo havia anat de casa
en casa convidant la gent a una reunió per explicar-los el programa de Jesús de
Nazaret. I en aquestes trobades vaig comprendre que la gent de l’Església no arribàvem a connectar amb la gent del carrer. Eren dos móns separats i calia crear
punts d’unió i pensava que l’Església era en certa manera la culpable d’aquesta
separació. També vaig entendre que jo mateix podia ser vist com una persona a
part de la història comuna del carrer i que a més vivia d’ella.
Aquests pensaments em dugueren a pensar en la idea del capellà obrer i com
més anava més se m’imposava aquesta idea. No volia ser vist de cap manera com
una persona que “viu de”.
Bé, un dia ho pens i veig que lo d’Emaya estaria bé. Però un metge, a qui li vaig
comentar la meva idea, em digué que estaria millor cercar un altre tipus de feina,
cosa que també vaig fer perquè Emaya no contestava la meva sol·licitud. Vaig
cercar feina de comptable i tot però jo tenia clar que la d’Emaya era perfecta per
a mi perquè em permetia disposar de moltes estones per pensar.
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Cada any dia 18 de desembre, que és el dia de la Mare de Déu de l’Esperança, venien tots els capellans que havien estat a la Sapiència (els “sapientins”) a celebrar
la festa i un any decidiren crear dues beques per anar a Comillas. Votaren i una
de les dues beques em tocà a mi. L’altre va ser per en Pere Orpí, del vostre curs.

Finalment vaig sabre que Emaya no em donava la feina perquè jo era capellà.
Tenien por que jo volgués revolucionar la gent. Però jo mai no he estat un revolucionari ni res d’això.
Jo em vaig queixar per carta al director d’Emaya que no em contestà però sí
que l’encarregat del personal em convidà a dinar. Parlàrem, però la feina no me
la donaven.
En vista d’això me’n vaig a l’Ajuntament a parlar amb el batlle que era
un tal Paulí Buchens. Li vaig dir que
jo volia fer feina a Emaya i que no
me la donaven perquè temien que jo
tengués intencions amagades. El batle, davant mi, agafà el telèfon, cridà
Emaya i els diu que m’agafin per fer
feina allà el dia que jo vulgui.

Treballadors d’Emaya

Toni: Quants anys hi estigueres?
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Toni: Com t’hi trobares?

Sebastià: Pensant en mi li diria que la vista és molt important, però que no és
l’única porta oberta al món i als altres. Perquè cada u pot trobar els seus camins
particulars

Sebastià: Molt bé. Els treballadors eren magnífics. No em feien ni brometes
ni genuflexions. Fitxa’t que em votaren massivament per ser membre del comitè
d’empresa, encara que mai no vaig aconseguir res.

Toni: Cada persona té unes idees que el condueixen dins la vida i aquestes idees
solen anar canviant a mida que canvien les circumstàncies. En aquest moment
quines són les teves idees que et sostenen?

Jaume: Durant aquests anys seguies fent classe?

Sebastià: És inseparable aquesta actitud meva i les seves sortides del que jo
estic fent perquè un dels camins que jo he agafat ha estat escriure, però no és
que escrigui per evitar la ceguera. Escric perquè quan tenia 18 anys ja escrivia.
Tenc necessitat d’escriure. Sempre he tengut qualque cosa dins el meu cap que
ha anat creixent i s’ha convertit en un article o en un llibre. No és una cosa abstracta el que m’aguanta. Són coses concretes que criden la meva atenció, les repàs i les repens. Ara mateix he acabat un escrit que m’havien de publicar, però no
s’ha fet per mor de la pandèmia. És una visió meva sobre la societat. Idò aquesta
cosa m’ha tengut ben agafat tot el darrer any. És clar que darrere aquestes coses
concretes hi ha idees-mare. Per concretar, diria que jo voldria viure la meva pròpia humanitat tal com toca.

Sebastià: Ja ho crec. Passaren les meves classes al capvespre. I els vespres a
vegades també donava classes amb altres tipus de gent, especialment als que
volien donar classes de religió a un institut.
Toni: Una circumstància a tenir en compte de la teva vida supòs que ha estat la
ceguera. M’agradaria que ens expliquessis de quina manera t’ha afectat. Com ho
has viscut? Quines limitacions t’ha produït a nivell físic, psicològic i espiritual?
Sebastià: Hi vaig anar a poc a poc. M’han operat tres vegades dels ulls, sempre a Barcelona i sempre ha anat malament. A vegades va bé i tant de bo hi anàs
sempre.
Com que hi anava a poc a poc jo intentava dissimular-ho davant els altres i
també, si podia, davant mi mateix. Com si no fos vera el que em passava.
Vaig anar a la ONCE perquè
ells tenen programes per llegir
el que hi ha l’ordinador. Això
m’alliberava molt. (Per cert, ara
l’ordinador em falla bastant.
Crec que l’hauré de renovar)
Jo he procurat sempre tenir un plantejament positiu de les coses perquè la
vida segueix davant tu. Aquest davant tu té molts de camins concrets i en el meu
cas han de ser especialitzats perquè si no ho són no valen. L’ordinador n’és un,
conversar n’és un altre, telefonar, pensar, escriure… Quan encara podia caminar,
sortia i saludava la gent que coneixia. Ara estic aquí, però no s’ha tancat la sortida. S’ha tancat la vista però no aquesta sortida. I procur emmotllar-me i aprofitar
les situacions que tenc i puc dir que no m’he sentit tancat en cap moment.
Toni: En cap moment has tengut una crisi?
Sebastià: (Contestant amb molta pressa) No, crisi, no. Al contrari, quan encara hi veia havia de fer l’esforç de dissimular aquesta manca i ara ja no cal. Ho
relativitz perquè hi ha coses més importants.
Toni: De tots aquests llibres que tens aquí no en pots llegir cap
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Toni: Què diries a una persona invident que du malament la seva ceguera?

Sebastià: Efectivament. Sé que hi ha llibres amb àudio, però no he donat cap
passa per aconseguir-los. Me n’hauria d’ocupar.

Toni: I com pertoca?
Sebastià: Que la trobada amb la gent no sigui enganyosa i condueixi a una
connexió real.
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Sebastià: 15 anys. Després ho vaig haver de deixar per invalidesa visual. Els
darrers anys ho vaig passar malament perquè quasi no hi veia. Si hi havia un clot
jo no el veia.

Toni: Un psicòleg anomenat Maslow diu que dins la vida hi ha moments-cimera,
que són moments d’una gran claredat, idees que transformen la teva vida. Recordes algun moment d’aquests?
Sebastià: Moments tan especials com per
ser recordats jo diria que no, però vull dir que jo
tendesc a actualitzar les meves idees bàsiques i
a cercar les seves derivacions dins la vida. Però
sí que, algunes vegades, pensant en Déu, he hagut de dir: AIXÒ ÉS UNA ALTRA COSA, i notes un
grau de penetració més profund. Topes amb el
“fons”.
Toni: Ara passarem a parlar del llibre que escrivires fa 14 anys anomenat “El Déu possible”. Per
què li posares aquest títol?
Sebastià: No record molt bé per què li vaig
posar aquest títol però podria ser que aquest
“possible” es referís al Déu que demana ser tengut en compte. Aquest “possible” no es refereix
a l’expressió de si existeix Déu ha de ser Aquest.
9

La qüestió seria: creient que Déu existeix, què podem entendre que demana?
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Toni: En aquest món d’avui tan atent als descobriments científics i tecnològics,
encara és possible per a l’home trobar-se amb “el sagrat”?
Sebastià: És possible que “el sagrat”, en distints moments, demani una comprensió distinta. Què li diria jo a una persona que em digués que no creu en Déu?
Li marcaria dos possibles camins: o donar per suposat que tot procedeix de la
casualitat ( sense cap intenció) o que és fruit d’un punt de partida concret que
podríem anomenar Déu.
Què seria , idò, el sagrat? La realitat mare de tot el que tenim. El sagrat seria
aquesta realitat mare de tot el que existeix on hi podríem trobar l’explicació de
cada cosa.
Toni: En el llibre parles assíduament de l’abisme. Què hi troba l’home quan baixa a l’abisme?
Sebastià: L’abisme és el fons de la nostra vida.
Toni: Parlant de l’abisme dius que l’home no hi arriba per mèrits propis sinó que
sempre hi és convidat.
Sebastià: Perquè l’abisme no és propietat nostra. És propietat d’aquella idea
mare que anomenam Déu i és únicament Ell qui ens pot convidar a entrar al
misteri del món que trepitjam.
Toni: I també dius que l’home quan surt de l’abisme en surt amb adherències.
Sebastià: Ah, sí. Vull dir que el qui s’ha endinsat dins aquest abisme pot creure que ha aconseguit certs avantatges, apropiacions, adherències que el faculten
per aconseguir certes coses. Adherències del Transcendent.
Això ho deia pensant que l’Església sembla que a vegades convida els creients,
sobretot si aquests han rebut l’ordenació sacerdotal, a sentir-se amb avantatges
davant la humanitat en general, avantatges que li provenen del contacte amb el
sagrat.
Això jo ho veig com a negatiu perquè és un aprofitament. És un “servir-se de”.
Ara record que quan érem seminaristes i anàvem a la Seu vèiem entrar el bisbe
dins la catedral beneint els feels, acompanyat dels 4 patges. (En Jaume i jo férem
una sonada rialla i en Sebastià digué:”Veig que m’enteneu).
Hauríem d’evitar aquestes adherències. Un home és un home i ja n’hi ha prou.
Els capellans a vegades creim que amb la figura que representam ja es realitza el
que hem de realitzar. Ens presentam en unes condicions preconcebudes que no
donen lloc a cap novetat. Tot és massa definit.

10

Toni: En el llibre també dius una frase que convendrà que expliquis. Dius:”La societat opta per una història sense home i l’Església per un home sense història”

Sebastià: Sí, això és una crítica. El que vull dir és que sovint ignoram la particularitat de les persones. És a dir: la història es fa al marge de la particularitat de
les persones. Particularitat vol dir una manera de viure i de disposar d’uns béns
particulars que els altres han de mirar com a cosa estranya. Però la història es
fa sense mirar això I una vida sense els homes és una vida que no té en compte
aquestes particularitats.
L’Església, en canvi fa el contrari: presenta un missatge sense que es posi en
la història d’aquests homes. Jo pens que l’Església actua duent sempre el vestit
del més enllà. Es mou en els actes definitius. Es mou en els temples que estan
fets per recordar el més enllà. Fins i tot els que actuen ho fan amb indumentàries
que volen recordar el més enllà i que signifiquen un distanciament de la genteta,
asseguda en aquells bancs. Els celebrants desconeixen la història que du tota
aquella gent.
Per desgràcia, els capellans, una vegada haver donat el missatge del més enllà,
rarament tenim res a dir de l’aquí.
Toni: Sebastià, ara et recordaré les paraules que tu escrivires fa 14 anys sobre
aquest tema:”La història procura evitar tota classe d’abisme i les esglésies criden
cap a l’abisme però no per il·luminar la història, sinó per desenvolupar un cultiu
particular”
Sebastià: Sí, ara diria el mateix.
Toni: I parlant de Jesús dius que “ell no
usà cap tipus de mitjans que no procedissin de la història mateixa” Jo deman
què passa amb els miracles?
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No intent respondre la qüestió de com ha de ser Déu perquè sigui possible. No,
no és això.

Sebastià: Els miracles eren per a la
història i es feien davant diverses circumstàncies que formaven part de la
història. Els miracles són una resposta
del més enllà al més aquí.
Toni: Què hauria de fer l’Església per
no ser un obstacle perquè la descoberta
de l’abisme il.luminàs la història de l’home? O què hauria de deixar de fer?
Sebastià: Tot el que he dit fins ara ho
és un obstacle. Mirau, la catedral mateixa es presentada com una peça central de
la ciutat, tant si són creients com si no. I les esglésies dels pobles ben igual. I què
passa? Que tant el bisbe com els capellans allà dins hi actuen. Jo no vaig contra
aquesta actuació. El que vull dir és que aquesta actuació hauria de ser tan propera al poble que el poble no se l’hagués de mirar com se la mira veient-la a una
distància quasi absoluta.
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La indumentària amb què es vesteixen els capellans, per a aquells que creuen i
que surten del temple més tranquils, allò ha anat bé però per a la gent en general
no ha passat res. Perquè passi qualque cosa ha de passar dins el món on vivim
tots. Que és el que succeí amb Jesús de Nazaret, em sembla.
Jesús respectava el temple de Jerusalem però deixà clar que hi hauria altres
llocs on es realitzaria allò que ell predicava. Ell es mogué i parlà on era. Estic
d’acord que hi ha d’haver un lloc que recordi el missatge però on s’ha d’estendre i
proclamar i establir-se és en el món. Jo no sé com es pot fer això, però crec que si
ens reuníssim els interessats (capellans) i ens preguntàssim: què és el que podem
fer? Què és el que cal fer per l’home d’avui si creim amb aquestes coses? Què és
el que seria normal fer? Crec que podrien sortir moltes coses a fer.
Toni: Com respondries a la pregunta: Què cal fer?
Sebastià: Que hem d’aprendre a reunir-nos i a parlar. No parl només de reunir-nos per resar sinó parlar d’allò que ens ha d’importar.
Els capellans hem estat
formats per viure cadascú
a la seva manera. Com una
“casta distinta” i la gent ens
ha de veure com ells.
Toni: Ara deixem el llibre i
et vull preguntar si ara amb
les teves limitacions pots
encara celebrar l’Eucaristia?
Sebastià: No, jo no hi
veig gens. No puc celebrar
l’Eucaristia. Ni tan sols puc
sortir al carrer. El que faig a
vegades és, quan na Carme,
aquesta al·lota que té cura
de mi, va a l’Església per un
funeral, jo hi vaig amb ella.
Això és tot. A més jo no hi
veuria cap sentit a fer una
celebració tot sol.
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per Jaume Sancho
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L’home que entra dins l’Església es signa amb aigua beneïda i calla perquè allò
és un altre món. Jo no sé si hi ha d’haver un lloc que sigui un altre món. Però sé
que si una persona vol dir una cosa a una altra no ha de cercar un altre món per
dir-li-ho.

“ Balarrasas FC. ” Selecció 1959

Malament ferm devia estar aquell any la secció de Balarrasas del Seminari si, per formar
un equip de futbol competitiu, hagué de recorre a aquestes forces vives que apareixen
aquí posant per a la història aquesta imatge irrepetible. La veritat és que jo no record res
d’aquell partit que degué ser memorable i de resultats ben previsibles. M’he trobat amb
aquesta imatge i no m’he pogut estar de treure-la a llum. Més que el partit val la imatge.
Tret d’en T. Català i n’Obrador Moratinos -que aquests sí que en sabien- i d’un o dos
més que en algun moment del partit degueren tocar qualque pic la pilota, els altres haguéssim pogut veure ben bé el partit des de fora del camp i així almanco no haguéssim
fet nosa.
Però el que cal destacar aquí és sobretot l’actitud: Els més curts de vista, ni tant sols ens
traguérem les ulleres, ni aquelles de sol que algú duia per fer “guapo”. Aquí no s’enganava ningú: “Això és el que hi ha i no hi cerqueu res més!”.
Tret d’en Moratinos, que duia unes botes reforçades, i en Mateu Buades que vingué amb
sandàlies d’estiu, els altres dúiem les sabates bones d’anar a missa i tots els integrants
dúiem com únic uniforme els calcetins negres de tota la vida del Seminari -segurament
no en teníem d’altre color- i les bruses dels pijames com a signe distintiu. Els mocadors
pel cap era costum acceptat en aquell temps i venia a ser com un avís per als contraris:
“Vius, que aquí ve una màquina de matar!”
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No és per presumir, però el pes gros de la selecció el dúiem els tres artanencs i un veïnat
de Capdepera; hi havia també algun ciutadà i algun manacorí i els altres eren quatre
arreplegats de per aquí i de per allà per fer embalum, però la clau forta venia de llevant.
ALINIACIÓ i fitxes tècniques. Per tal de guardar bona memòria d’aquella diada i per
als historiadors del futur, vet aquí el llistat complet, de dalt a baix i d’esquerra a dreta:
JERONI FITO CANTÓ (porter i únic no-balarrassa o, si es vol, balarrassa adoptiu degut

a les circumstàncies de ser aquell curs prefecte del grup i darrer recurs que ens devia
quedar per poder completar el “cupo”); DOMINGO FLUIXÀ (defensa o el que fos per
allà enmig) un manacorí que no va arrelar massa temps per Son Gibert, bona persona
ferm i l’únic que tingué coratge -llegint en el menjador mentre dinàvem “Història de la
cruzada española”- de fer entrar en aquells dies tràgics del juliol del 36 a la Sala de Banderes d’una capitania general un soldat “con una moto!”(?), perdón: “con una nota”.
I, encara que en Toni Pol va trobar que aquest tipus d’erros a un refectori com el nostre
resultava “indecorós”, a la resta del personal no ens va llevar gens ni la son ni la gana.
Ve, tot seguit, en SEBASTIÀ MESQUIDA, possiblement en l’única ocasió en la seva
vida que ha trepitjat un camp de futbol i que no degué fer gaire mal al trespol. A continuació ve el nostre estimat PACO ROMERO, una persona tan senzilla, educada i cohibida
que estic segur que, si en tot el partit va tocar alguna vegada la pilota, va ser després
d’haver demanat permís al jugador de la part contrària. En TOMEU CATALÀ, tot un
bon fitxatge que pispàrem -i encara ara no s’ho creuen- a l’equip de La Salle, no importa
dir res més. Tancant la fila, en PERE BARCELÓ (Mendai), una de les millors persones
que he conegut mai, però no estic massa segur que com a futbolista resultàs un autèntic
crack.
Ajupits a primera fila: PACO OBRADOR (Moratinos), jugador bregat i sindicalista de la
barriada de La Soledad. Poques bromes. No defugia mai la lluita. Millor deixar-li espai,
dins el camp vull dir, com a persona era un gran company. TONI MAS, de Sóller, no
solia jugar molt sovint, però quan ho feia tocava bé la pilota. No degué ser dels pitjors
de la guarda. JAUME SANCHO, que solia jugar, si fa no fa, un partit cada dos o tres
anys, així que, si no rendia més era per falta d’entrenament i perquè també patia d’alè
curt i de peresa congènita. Al seu costat hi ha un bergantell que molts no coneixereu
perquè crec que sols va estar cosa d’un any a Son Gibert. Degué veure que allò no era lo
seu i va emprendre una altra volada: es tracta d’en GABRIEL (?) MOLL, de Capdepera,
que jo no vaig arribar a conèixer massa. El que més record d’ell és que era una mena
de futbolista que no encalçava mai la pilota. Fugia d’ella... Era sortat amb les lesions.
Finalment però la figura clau del partit sens dubtes va ser l’ínclit i malaguanyat amic
MATEU BUADES, tan primmirat amb la cosa litúrgica que no consentí jugar amb les
sabates d’anar a missa i comparegué amb sandàlies d’estiu. Estic com a segur que ni tan
sols li perderen el llustre.
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Opinió
L’Església de la nostra generació
per Gabriel Amengual
Els de la nostra generació estam convençuts d’haver viscut una època de
grans canvis. Voldria simplement ressenyar amb dos trets generals el que ha experimentat Església (i nosaltres amb ella). En poques paraules el caracteritzaria
com el pas de l’Església de l’expansió a l’Església d’hospital de campanya.
El punt de partida, o l’Església de la nostra joventut, fou d’expansió, una
institució molt consolidada, amb forta presència social i fins i tot política. La
pastoral, l’apostolat, tenia com ideal dur ànimes a Crist, és a dir, fer viure la fe
que es donava per suposada i que era quelcom que formava part de la mentalitat
normal de la gent i la societat. Comptàvem amb molts de mitjans: parròquies
amb celebracions massives, catequesis, sagraments, molts de preveres i religioses i religiosos, moltes vocacions, un seminari nou gran i ple. El vell era incapaç
de rebre tantes vocacions.
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Terrorisme esportiu o “por escènica” es devia considerar la figura: si hom no coneixia
bé el caràcter nerviós però pacífic d’en Domingo Fluixà (a dalt, segon a l’esquerra) amb
aquell mocadorarro de “baturro” aragonès que li tapava mig cap, hagués pogut sospitar
el pitjor. Per mocador que no es quedi, degué pensar l’home. Si no es posà el mocador
“de bolic” de sa padrina, és perquè en aquell temps ja usàvem maleta.

Aquesta abundància es feu expansiva i originà molts de missioners, especialment per a Amèrica Llatina i Àfrica. En principi la missió es veia com el
compliment del mandat evangèlic de donar a conèixer l’evangeli a tot el món,
ajudant a establir l’Església també en aquells països joves i empobrits, la qual
cosa comportava que l’anunci havia d’anar acompanyat de l’exercici de la caritat feta ajuda al creixement i promoció personal i social.
Si d’aquell temps s’hagués de triar un sant patró, sens dubte aquest seria
Sant Francesc Xavier, aquell del Divino Impaciente de Pemán, el que se cansava
de batiar gent i organitzar catequesis.
En aquells temps s’obrien noves parròquies i convents, s’organitzaven noves associacions; es feien cursets de cristiandat i exercicis espirituals. Hi havia
gent per a tot. Cada any el saldo era positiu i en augment constant. L’expansió
era un fet. I els nostres plans eren contribuir al mateix compte de resultats; mai
pensàrem que les coses poguessin anar enrere. Fins i tot es podria dir que era
una Església d’esplendor, això sobretot al seminari major, però també a la diòcesi: les autoritats es feien respectar i tot tenia el seu ordre i lloc, amb el distanciament i la distinció degudes. L’esplendor també era una manera de manifestar
el Sagrat, o la Glòria.
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Possiblement aquesta descripció, que no manca de certa objectivitat, és
feta un poc des de la perspectiva de l’Església de l’expansió i de l’esplendor. De
fet amb gran sorpresa el Papa Francesc ha llençat una nova imatge de l’Església
com hospital de campanya. Dic que amb sorpresa, perquè certament no forma
part de l’imaginari ric i variat que ofereix el vocabulari bíblic, patrístic o teològic; té uns altres orígens, més tost l’experiència pastoral i el diagnòstic del nostre temps i de la tasca que l’Església hi ha d’exercir. No obstant no resulta difícil
veure-hi fortes ressonàncies bíbliques: en el resum de la vida de Jesús es diu que
passà fent el bé, alliberant del mal i curant tota malaltia; i als apòstols els envia a
fer el mateix.
Però, ¿hi pot haver una imatge més senzilla i pobre, totalment funcional,
tota esmerçada a anar al rescat dels que sofreixen, vivint totalment en la provisionalitat i funcionalitat de servici al pobre i al necessitat, al sofrent? Pobre,

Però la imatge d’hospital de campanya al·ludeix més tost,
no a ser complement de l’hospital instal·lat,
sinó que el seu lloc és el camp de batalla,
de desgràcia o catàstrofe
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perquè no té res, ni tan sols hospitals ben instal·lats i edificats, simplement una
tenda de campanya i les eines necessàries per a curar ferides i malalties, ni en
que siguin les cures urgents, les primeres i les més necessàries. Els hem vist precisament en aquest temps de pandèmia. S’instal·len quan es necessari, al costat,
com a complement ocasional dels hospitals titulars. Tenen caràcter d’urgència i

provisionalitat. En el cas de l’Església la necessitat és peremptòria i permanent,
i precisament allà mateix on sembla que sobra. Aquesta és la imatge de la nostra
Església avui. Però la imatge d’hospital de campanya al·ludeix més tost, no a ser
complement de l’hospital instal·lat, sinó que el seu lloc és el camp de batalla,
de desgràcia o catàstrofe, convertit en camp de sofriment i lluita entre la vida i
la mort dels enviats a la guerra, de les seves víctimes. Així la imatge encara em
sembla més eloqüent: parla d’una Església dedicada a les víctimes d’unes guerres que porten altres en defensa dels interessos, produint una enorme quantitat de
víctimes. Es tracta d’atendre als sofrents i necessitats de tota mena: de salut, de
pa, de sostre, de reconeixement de la seva dignitat, d’integració, de conhort, de
fe, d’esperança, d’amor i afecte, i també de l’evangeli de Jesús.
Malgrat la imatge sigui nova, no ho és la realitat al·ludida, de manera que
ens podem preguntar quins són els sants que ens poden il·luminar la situació
d’avui i els camins a recórrer. D’entrada vull dir que n’hi ha molts: Daniel Comboni, Pau VI, Teresa de Calcuta, Edith Stein, Joan Newman, Óscar Romero, etc.;
no estam mancats de testimonis i de pares. De tota manera en privilegiaria dos,
que són de finals del segle XIX i començament del XX, com si ells ja haguessin
pressentit la situació actual i haguessin portat no sols una veu, sinó una vida profètica: Sta. Teresa de l’Infant Jesús i Carles de Foucauld.
Teresa va saber viure el nuclear de la fe: l’amor, un amor total a Jesús,
viscut en la vida enclaustrada i alhora unida a tota l’Església i especialment als
missioners, amb qui establí correspondència i també sentint-se molt unida amb
els que no creuen o no poden creure (com diu ella); posà de manifest sobretot
la senzillesa de l’amor i per tant la presència de l’Església com amor. Per tal de
superar la imatge infantil que possiblement primer rebérem d’ella, recordem que
els seus 18 mesos darrers de vida foren d’una crisi de fe duríssima, que l’enfonsà en una foscor total; com escriví: “no és un vel per a mi, és un mur que s’eleva
fins al cel i cobreix el firmament estelat”; aquesta dura prova de fe la va viure en
unió amb tots aquells que no poden creure.
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Després del Concili, amb la gran empenta de renovació que tots esperàvem, ben prest vingueren ombres i negres nuvolades. Com si l’esplendor s’anés
apagant, com si el globus s’anés desinflant, la calça es va anar desfent: les vocacions en comptes d’augmentar disminuïren, perquè molt pocs entraven als
seminaris i als noviciats, i també
perquè molts deixaren el ministeri
De fet amb gran sorpresa
i la vida religiosa. Aquest procés
el Papa Francesc ha llençat
d’amagriment ha continuat fins al
dia d’avui, i si no amagreix més és
una nova imatge de l’Església
perquè ja no hi ha on amagrir. El
com hospital de campanya.
fet és que ens trobam en una Església esquifida, minvada, empobrida,
en recessió, no sobrada d’ànims ni d’empenta, i això en gairebé tots els sentits
visibles i constatables: evangelització, pràctica religiosa, grups i moviments,
presència social i cultural, prestigi social. En més ocasions del que és pertinent,
no sols l’Església, sinó el cristianisme mateix, s’ha convertit, com diu Jeremies,
en la riota de la gent.

Carles de Foucauld, Pau VI l’esmentà com a model de missioners a la Populorum Progressio i malgrat tot és el missioner més fracassat de la història, no
aconseguí convertir-ne ni un dels tuaregs als quals dedicà la seva vida; estudià
la seva llengua i cultura, confeccionant un alfabet i un diccionari tuareg-francès
i recollint la seva cultura i vivint amb i com ells i servint-los en allò que podia
(uns remeis senzills, com aspirines) amb tota senzillesa, no tenint altre ideal que
el de ser el seu germà i amic. No practicà altre apostolat que el de la pregària i el
de l’amistat.
Com digué el poeta: “on hi ha perill, creix també lo que salva”; aplicat
a la nostra situació podríem entendre que la crisi provoca creativitat, encén el
coratge, fa concentrar en l’essencial i obre el cor a aquell de qui prové tot coratge i orientació.
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Repensar (i reinventar) la missa

Jaume Oliver Jaume

Temps de pandèmia, 2020
Sebastià Salom Mas, en el record
L’article del bon amic Jaume Sancho Gili publicat a la revista MODÈLICS Amics
del Seminari, nº 54 (98-99), Octubre 2020, «Per què molts creients no anam a missa»
i l’article de Jean-Louis Schlegel «Pourquoi on ne va plus à la messe», LES ÉTUDES,
nº 4264, octubre 2019, (83-94), que ell (i jo mateix) recomana llegir, constitueixen
l’avinentesa, que fa temps trobava a faltar, de compartir respectuosament alguns punts
de vista meus sobre la missa i les circumstàncies que actualment l’envolten, i escoltar-ne
d’altres per tal de comprendre millor el moment present.

A) Evolució històrica de la missa: anàlisi d’un segrest.
Per comprendre l’actual situació resulta molt útil repassar la història de l’Església i
de la missa, tan clara i il·lustrativa, i, d’altra banda, prou coneguda per tothom.
Sabem que en els primers segles del cristianisme es va anar conformant la celebració
de la fracció del pa, hereva de les reunions dels jueus a les sinagogues i Memorial del
Darrer Sopar de Jesús amb els seus deixebles, de diverses formes, amb diversos noms i a
diversos llocs: a les mateixes sinagogues, al temple, a cases particulars degudament preparades, a les catacumbes, on es trobaven cristians perseguits, etc., associada, en general
a un dinar o un sopar, presidida per un apòstol, un col·laborador o col·laboradora, l’amfitrió o amfitriona de la casa, un prevere quan ja n’hi hagué, etc... amb acompanyament
de pregàries i càntics, i amb un notable protagonisme de dones com a organitzadores
i dinamitzadores d’aquestes celebracions. També es compartien els béns i s’empraven
diferents llengües, i la comunitat, en general petita i molt participativa, era el subjecte
real de la celebració encara molt poc estructurada i normativitzada. Inicialment tenia
lloc el dissabte, continuïtat amb la reunió a les sinagogues, i més envant, el diumenge,
com a dia del Senyor.
L’emperador Constantí I, a l’edicte de Milà de l’any 313, autoritza el cristianisme i
l’emperador Teodosi I, l’any 380, el declara la religió oficial de l’Imperi Romà. Juntament amb grans avantatges, lògicament la llibertat per a l’exercici del culte cristià i el
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final de les persecucions, la nova situació suposà un gran canvi per a l’Església en el
sentit de quedar sotmesa en gran part al poder civil i de reforçar una exagerada normativització. Aquests emperadors consideraren els beneficis polítics que el cristianisme els
podia reportar i per això no escatimaren esforços per potenciar-lo de diverses maneres i,
al mateix temps, controlar-lo.
Entre d’altres iniciatives, els clergues i bisbes assoliren molt de poder en detriment
de les comunitats com a tals, i els laics, i concretament les dones, perderen la seva iniciativa i protagonisme. Es varen construir basíliques per al culte a imitació de les basíliques
romanes, edificis de planta rectangular, d’ús polivalent, i es potenciaren les comunitats
més grans.
Al llarg de l’Edat Mitjana sorgeixen diversos ritus litúrgics que afecten la celebració
de les misses, diverses zones geogràfiques adapten alguns aspectes (per exemple la llengua grega és substituïda per la llatina), es consolida el poder del clergat i de l’episcopat,
la litúrgia eucarística i la comunió per al poble cristià són objecte d’hiper-regulació (s’hi
introdueixen ornaments específics que abans no s’empraven, per exemple la casulla).
L’any 1570 el papa Sant Pius V publica el Missal Romà amb l’ordo de la missa anomenada tridentina, dita també missa en llatí o tradicional, celebrada d’esquena al poble.
Era la missa aprovada pel Concili de Trento (1545-1563) com a resposta a les propostes
de la Reforma de Martí Luter (1483-1546).

«La sistematización doctrinal de la eucaristía refleja el proceso
de objetivación y despojamiento de la comunidad en su celebración.
Si resultaba sorprendente la objetivación y la clericalización, tanto o
más extraño resultaba una doctrina basada en la ontología y la lógica
aristotélicas que se enredaba en substancias y accidentes cuando de lo
que se trataba era de reunirse para partir el pan y celebrar al Señor
presente en la comunidad.» (Fernández, G. p. 183).
“Después de Trento, todo el empeño se centró en el realismo del
sacrificio, sin prestar atención ninguna a la comprensión de la liturgia
como expresión de la comunidad celebrante.” (Fernández, G. p. 184).
Aquesta missa és la coneguda entre nosaltres per la generació que ha viscut, al menys,
fins l’any 1970, any de l’aprovació de la nova missa de Sant Pau VI, a partir de les propostes i de l’esperit del Concili Vaticà II, actualment vigent, identificada popularment
per l’ús de les llengües vernacles i per la disposició del celebrant cara al poble, entre
d’altres aspectes.
És sabut per tothom que els nous (però no radicals ni definitius) aires litúrgics del
Concili Vaticà II foren intensament desprestigiats i bloquejats pel cardenal Joseph
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B) Missa i comunitat: els espais de la celebració.

La missa constitueix la celebració en comunitat del Memorial de la Mort i Resurrecció de Crist. No és un acte de pietat individual ni del que la presideix ni de cap
dels qui hi assisteixen. És una celebració de la comunitat. I aquesta celebració necessita
un espai adequat. Més que un espai adequat en extensió (que també), necessita un espai
qualitativament adequat per al seu objectiu específic: crear comunitat. I una comunitat
es nodreix d’una intensa comunicació permanent. Precisament aquest objectiu no ha
estat, al llarg de la història, el prioritari sinó, tal vegada, el més oblidat. I és evident que
aquest objectiu s’ha d’assolir, lògicament segons les característiques de cada cas, a una
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celebració a l’aire lliure, ocasionalment a un lloc interior preparat ad hoc, a una casa
particular, a un santuari, capella o ermita, a un monestir, convent o centre de formació, a
un hospital o residència, a una església parroquial, a un temple objecte de peregrinació
o de patrocini d’una ciutat o país, una catedral, un centre ecumènic o interreligiós, etc.
Però en realitat no és així.
Efectivament, el disseny de la planta i la disposició del mobiliari de la quasi totalitat
dels temples (recordem els temples en forma de basíliques, d’estils romànic, gòtic, renaixentista, neoclàssic o barroc) ha pretès garantir i fomentar prioritàriament una òptima
visibilitat de l’altar per part del poble, col·locat a bancs o cadires ordenats per files que
creen un sol eix de comunicació bidireccional: per una part, el poble, en silenci, mira
l’altar, (ubicat convenientment en un nivell més elevat) i tot el que es fa al seu voltant (generant així una relació espectacle-públic, totalment aliena a la celebració
eucarística); i, per l’altra, el celebrant es dirigeix al poble com a globalitat anònima.
D’aquesta forma, no únicament s’oblida l’objectiu de crear comunitat sinó que s’impossibilita, impedint que els assistents es puguin veure les cares directament i interactuar
per llenguatge verbal o no verbal, inclòs el corporal.
Fins a tal punt aquesta sensibilitat s’ha transformat ja en cultura ben consolidada entre els col·lectius que intervenen en el disseny, construcció o reforma d’espais religiosos
que, entre els vint-i-quatre temples de nova planta edificats en el segle XXI a Espanya i
identificats com a més innovadors, únicament quatre d’ells presenten canvis en la zona i
disposició dels assistents, rompent la tradicional estructuració en files de bancs o cadires
que només permet una mirada general cap a l’altar, i la substitueixen per una disposició
tal de l’assemblea que genera una interacció multidireccional dels seus membres vers
ella mateixa, incloent l’altar. Els altres són innovadors en estructures, formes, materials,
colors, il·luminació, sonoritat, simbologia i integració en el seu entorn, però no com a
espais creadors i acompanyadors d’una comunitat participativa.
Els espais mai no són neutres, tenen una semiòtica, expressen i signifiquen qualque
cosa, i els inspira alguna teoria o ideologia. Aquesta referència anterior a l’espai tradicional dins els temples ens fa veure que no es pretén ni s’espera cap participació del poble,
es reforça la separació altar (inclòs el celebrant) i assemblea, es fomenta un poble cristià
«domesticat» i «fidel», que no entén res (el llatí, quin mur!) i és totalment receptiu al
missatge que se li transmet en l’homilia, que és ignorant en les qüestions religioses, que
es pressuposa inculte i analfabet, que no ha de dir res ni ha de fer cap pregunta i és un
poble cristià menor d’edat. És clar que darrera aquesta separació altar-poble s’hi troba
una eclesiologia que separa l’anomenada Església docent i Església discent.
Un espai massa petit, massa gran, mal distribuït, mal il·luminat i amb mobiliari incòmode o totalment impersonal no resulta acollidor, primera característica de l’espai
religiós, no genera identificació com a propi per part dels usuaris ni cohesiona el grup.
La decoració (pintures, escultures, imatgeria en general) i els complements acaben de
crear el clima adequat o engeguen els presents. La majoria dels nostres temples (generalment d’estil neoclàssic o barroc) actualment no reuneixen bones condicions per a la
comunicació, interacció grupal i participació litúrgica ja que estan pensats per a èpoques
de cristiandat sociològica (que ja no existeix) que es nodreix i necessita moltes imatges
(des dels catequètics capitells dels claustres romànics fins als retaules barrocs sense cap
espai buit, vertaders decorats i escenaris de les celebracions) i senzilles homilies d’estil
narratiu que no necessiten per a la seva comprensió cap altra hermenèutica que la devota
atenció.
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Ratzinger quan era Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, i quan ja era
el papa Benet XVI mitjançant el motu proprio Summorum Pontificum (2007) autoritza
la celebració en determinades condicions de la missa tridentina o de Sant Pius V (recordem, instituïda l’any 1570, celebrada en llatí i d’esquena al poble).
En cap moment, al llarg de l’Edat Mitjana, Moderna i Contemporània fins els inicis
del segle XX, les prescripcions litúrgiques consideraren que el poble havia de participar
en res a la missa, fins a tal punt que es recomanaven pregàries particulars per fer-les
mentre el celebrant, en llatí, en veu baixa i d’esquena al poble seguia l’ordo missae (per
exemple, el rosari i moltes altres).
No és fora de lloc parlar, des d’una perspectiva històrica, d’un segrest, lent, sistemàtic, ben consolidat i injust, de la missa a les comunitats a favor del clergat per part
de les successives legislacions eclesiàstiques, desconnectades de la tradició dels tres
primers segles. Aquest és un dels pilars més forts del clericalisme eclesial, l’exclusivitat en la celebració de la missa (i d’altres sagraments, per
descomptat), tan negatiu per
a la vida religiosa i tan eficaç
per a l’adquisició i conservació de poder dins l’Església
i, en moltes èpoques, dins la
societat.
Hem perdut la memòria
viva de les primeres comunitats cristianes, de les primeres misses, de les dones cristianes dinamitzadores i evangelitzadores, dels Evangelis, dels Fets dels Apòstols, de les
Epístoles, dels màrtirs. Dels dos mil anys de cristianisme, quasi mil vuit-cents hem fet la
fracció del pa d’una forma tan distant, tan excessivament ritualitzada, tan llunyana de les
nostres penes i alegries i de la nostra vida, que molts de cristians s’han sentit totalment
estranys a una trobada religiosa que havia d’ésser la millor experiència comunitària per
a tothom. I encara ara avui. Necessitam retrobar-nos amb la missa. Necessitam recuperar-la. Necessitam reinventar-la.
Necessitam recobrar la memòria eucarística de les primeres comunitats i avançar
més enllà de l’actual normativa, sovint ofegadora de la vertadera vida cristiana.
Tot el que ha passat des del Concili Vaticà II (1962-1965), llarg i irregular postconcili, no és història per a nosaltres sinó el marc eclesial que, carregat d’il·lusions i decepcions, hem viscut i protagonitzat personalment. I en relació a la missa, hem de reconèixer
que la seva revisió, adaptació i inculturació no ha figurat entre les prioritats teològiques
i pastorals de l’Església i la seva possible reforma haurà d’ésser objecte del futur (tan de
bo que molt pròxim!). En el nostre entorn geogràfic i cultural, ha perdut fins límits mai
sospitats el poder de la seva convocatòria i ha baixat com mai l’assistència dels creients
a la seva celebració.

L’espai tradicional dins els tem ples
ens fa veure que no es pretén ni s’espera cap participació del poble,
es reforça la separació altar (inclòs el celebrant) i assem blea,
es fom enta un poble cristià « dom esticat» i « fidel» .
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C) Per què (encara) vaig a missa?
Podria semblar que la conseqüència lògica del que ha quedat ressenyat en relació a
l’evolució històrica de la missa seria manifestar que (ja) no hi assistesc i que me sent
desvinculat d’ella. En el meu cas no és així, i molts d’altres creients segurament han fet
el mateix procés. En qualsevol cas, esbrinar per què un cristià va a missa o ha deixat
d’anar-hi constitueix una tasca molt complexa i, sovint, sense conclusions definitives,
i sempre s’ha de dur a terme amb gran respecte i delicadesa. A les suposades raons de
la forma actual de celebració de la missa se n’hi afegeixen d’altres més generals, per
exemple, escàndols polítics, financers i sexuals dins l’Església, conflictes amb alguns
plantejaments morals, teològics o pastorals, pèrdua de la fe, deficient testimoni evangèlic de l’Església en el seu conjunt, inclosos els seglars, manca de credibilitat global de
l’Església, superficialitat, banalitat i absoluta manca de formació en qüestions religioses
i socials, pròpies de l’anomenada societat líquida que ara ens envolta i ens configura,
etc. Tot això allunya de la missa, de la comunitat cristiana i de l’Església en el seu conjunt i, també, d’una certa racionalitat social.
El ritus,

perm anentm ent repetit en les paraules, form es i gestos,

genera rutina i aquesta provoca avorrim ent, m ata l’interès i
im pedeix convertir en experiència viva allò que sim bolitza.
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Tots els batiats i batiades ens hauríem de fer aquesta pregunta: Per què vaig a missa?
O, en el seu cas, per què no vaig a missa? Jo intentaré contestar-la i compartir la meva
resposta.
Pel baptisme tenc dret, com tots els batiats, a que l’Església me tracti com a persona
creient adulta i tenc l’obligació de portar-me com a tal. I això suposa poder participar
al màxim en la vida de l’Església i en la seva missió evangelitzadora. Suposa estar ben
informat, procurar-me una formació permanent, tenir opinió pròpia i poder expressar-la,

ésser capaç d’exercir la meva llibertat dins l’Església de forma responsable, implicar-me
en la cohesió i comunió eclesial, tenir capacitat i possibilitat d’exercir un correcte discerniment entre allò que és important i allò que no ho és, i entre allò que és fullaraca
històrica afegida i allò que és el bessó evangèlic, únic i vertader patrimoni de l’Església
que ha de saber administrar bé i fer arribar a tothom. He intentat aconseguir-ho, en la
mesura que m’ha estat possible, amb reflexions, lectures, pregàries, i converses amb
germans i germanes, religiosos i laics, amb els que he compartit dubtes, inquietuds, intuïcions i vivències.
Al llarg de la meva vida cristiana (i com a ciutadà també) he anat deixant pel camí
molta fullaraca i m’he concentrat en allò que considerava essencial. En el cas de la missa, crec que he arribat a comprendre la seva evolució i la forma actual de celebració.
En aquests moments la missa de ritus romà, la nostra, és, en gran mesura, una
construcció social contingent, amb el pes d’una intensa influència històrica, per
acumulació d’intervencions constants i parcials, en relació a normatives i pràctiques pastorals, sovint contradictòries amb l’esperit d’una celebració comunitària
que hauria de constituir una autèntica experiència religiosa per als participants.
Efectivament, la missa podria haver evolucionat al llarg dels segles en forma d’un
altre ritus o subritus distints; podria incloure aquestes o altres pregàries completament
diferents i ordenades a l’inrevés; podria oferir diverses opcions amb una major participació real de tota la comunitat, etc. En realitat, l’únic moment indispensable i insubstituïble és l’anomenat de la consagració, també susceptible de notables canvis.
Exercir un correcte discernim ent entre
allò que és im portant i allò que no ho és,
i entre allò que és fullaraca històrica afegida
i allò que és el bessó evangèlic.
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És clar que aquests espais no són adequats ja per als temps actuals; més encara,
constitueixen un vertader obstacle per a la funció de crear comunitat, per a la real
inculturació de les misses i per retrobar la seva connexió amb la vida del poble cristià
i amb les grans qüestions del moment històric present. És aquest un altre motiu que
allunya els cristians de l’assistència a la missa dominical: no se senten identificats ni
interpel·lats per l’espai de la celebració, no és el seu espai ni l’espai que connecti
amb el seu món.
Juntament amb el llenguatge litúrgic en gran part arcaic i obsolet, amb unes lectures
i pregàries integrades dins la celebració, freqüentment centenàries i, en moltes ocasions, incomprensibles i inapropiades per al temps actual, amb uns espais dissenyats per
a altres èpoques, amb unes homilies no sempre adreçades a una comunitat cristiana
adulta sinó continuadores i mantenidores d’una vida cristiana superficial i quasi infantil,
immersa encara en una cultura organitzativa fonamentalment clerical i en una teologia
freqüentment obsoleta, la missa és percebuda per gran part de la població, creient o no,
com una celebració quasi fosilitzada i extremadament ritualitzada, a la qual els cristians que (encara) hi assistim, difícilment (i sentint-ho molt!) hi convidaríem amics o
familiars nostres. El ritus, permanentment repetit en les paraules, formes i gestos, genera
rutina i aquesta provoca avorriment, mata l’interès i impedeix convertir en experiència
viva allò que simbolitza.
El Concili Vaticà II (1962-1965) proposà una eclesiologia en la qual tots els batiats
constitueixen el poble de Déu, inclosos els seus pastors, un poble que camina cap a
l’adultesa i la corresponsabilitat. L’eclesiologia ha canviat (al menys, teòricament), però
aquests temples han quedat. Ja no són aptes per a la seva funció en el món d’avui.

Sabem que la missa és la celebració més important de tota la vida cristiana, Memorial de la Mort i Resurrecció del Senyor; tresor o pedra preciosa per a la comunitat;
presència vivificant i redemptora de Jesucrist; aliment indispensable per a la nostra vida
espiritual i referent cabdal per a la tasca evangelitzadora. Aquest tresor, però, ens arriba
en un embolcall molt deficient (tot el que hem esmentat en els apartats A i B, i encara
moltes coses més) i aquest és el problema. Abans d’accedir a aquest tresor l’hem de
desembolicar, hem de saber apartar la fullaraca històrica, n’hem de saber prescindir.
L’embolcall no ens ha de confondre, no és el mateix que el seu contingut. També és
veritat que, en tants d’anys i segles, l’embolcall s’hauria pogut millorar, i molt!.
Per això (encara) vaig a missa. Perquè sé que una cosa és l’embolcall (que no m’agrada) i una altra el tresor (que sí m’agrada, el necessit, el valor i constitueix per a mi una
experiència única de comunitat). Per res deixaria que l’embolcall me fes oblidar el tresor
que amaga. Com podria esser fidel a les paraules del Mestre al Darrer Sopar: Feis això
en memòria meva? Només participant a una missa a la que actualment tenc accés puc
celebrar aquell Memorial. No tenc altra alternativa!Mentre particip en la missa, en faig
una deconstrucció mental i me concentr en l’essencial.
L’em bolcall no ens ha de confondre,
no és el m ateix que el seu contingut.

He titulat aquest apartat Per què (encara) vaig a missa? sense tenir cap intenció de
deixar-hi d’anar. Tota la meva vida he acceptat la convidada a aquest setmanal àgape i
no m’imagin la meva vida sense tornar-hi. Així, crec, hauré estat coherent amb el meu
baptisme i fidel a la comunitat.
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De res serviria l’anàlisi de la situació si no ens encaminava a una implicació vers un
canvi real. Tota la comunitat cristiana és cridada a protagonitzar aquest canvi, i de forma urgent. No es tracta d’una qüestió menor, ans el contrari, la celebració de l’Eucaristia
constitueix un aspecte nuclear del cristianisme i necessita un seriós replantejament. Ens
hi jugam massa per situar-nos-hi al marge. La Jerarquia eclesiàstica, el clergat, religiosos i religioses, laïcat i tots els membres de les comunitats tenim una greu responsabilitat; els silencis i les inhibicions resultarien inacceptables. Tothom ha de cercar i trobar
el seu lloc en aquesta engrescadora comesa i implicar-s’hi amb decisió.
“El rubricismo, que caracteriza a la liturgia romana, no deja mucha
libertad; ¿es esto un elemento positivo para las relaciones vitales de
los sacerdotes con un gran número de fieles de diversas condiciones y
exigencias?
La liturgia romana es hierática, clerical, en sus formas; por ejemplo
entre la misa cantada y la misa rezada no existe una verdadera forma
litúrgica de misa popular; ¿qué piensan los Padres de este problema que
toca de cerca tantas tradiciones humanas tan queridas para la Iglesia?
Es evidente que no se resuelve el problema con algunas correcciones, o misiones puestas aquí y allí, sino que se trata de proceder a
una revisión radical de modo que deriven prácticas concretas de
principios seguros.” (PHASE, Revista de pastoral litúrgica. Barcelona.
Enero-Febrero, 1963, Año III, Nº 13 (73-75). (Negretes a l’original).
Aquest text, d’indubtable actualitat quasi seixanta anys després d’ésser escrit, correspon a una conferència, impartida dia 25 d’octubre de 1962 pel P. H. Schmidt, sj.,
professor de Litúrgia de la Pontifícia Universitat Gregoriana i membre de la Comissió
litúrgica per a la preparació del Concili Vaticà II. Es pot constatar la poca atenció que
despertaren aquestes paraules.
En el mes de novembre de 2020 el Cardenal Reinhard Marx, president de l’episcopat
alemany, ha dit a una homilia a la catedral de Munich que hi hauria un abans i un després de la pandèmia, també a l’Església, ja que aquesta situació extrema «ha accelerat
i intensificat els debats al si de l’Església». El cardenal ho considera una gràcia i un
signe dels temps, i està convençut que l’Església hauria d’utilitzar les dificultats i les
restriccions a les que obliga la Covid per dur a terme «una ruptura creativa», encertadíssima i il·luminadora expressió en aquests moments per a les comunitats cristianes i,
en concret, per a una «reinvenció» de la missa.
Mentre durin les restriccions per la pandèmia, s’impediran trobades, treballs en grup,
i l’inici real d’experiències innovadores que fomentin totes les estratègies de creació de
comunitat: major proximitat i contacte físic entre els presents, major mobilitat i gestualitat durant les celebracions, major expressió oral: diàlegs, lectures i càntics, etc.
Aquestes iniciatives innovadores no haurien de quedar diluïdes dins les espesses
teranyines eclesiàstiques i dins les inèrcies d’una organització tan reticent com l’Església davant tot el que és innovació i canvi, sinó que haurien d’arribar a una formulació
doctrinal, a la pràctica quotidiana i al canvi cultural eclesial. I en el cas que ens ocupa,
la necessitat de canvi va molt més enllà de les formes litúrgiques (necessitades, per descomptat, d’una profunda revisió); s’hauria d’arribar a l’actualització d’una teologia, en
gran part ja superada, que fonamenta la missa, i també a la inculturació de la missa dins
la modernitat cultural i social.
Moltes coses hauran de quedar per més endavant i alguns dels aspectes per reformar
pertanyen a les competències eclesiàstiques supradiocesanes. Tenim, però, un marge
d’acció que no pot ésser menyspreat, començant per la superació d’actituds inhibicio-
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D) Construint el futur.

nistes, greus incoherències eclesials locals, un consolidat clericalisme i manca de compromís vers la comunitat diocesana en el seu conjunt. Per començar, l’Església de
Mallorca, podria fer palesa la seva fidelitat al darrer Sínode Diocesà (1998-1999), complint els següents apartats de les seves Constitucions (Mallorca, 2002):
«3.0.2 Per tot això el Sínode vol estimular unes celebracions litúrgiques de qualitat, cada dia més evangelitzadores, que manifestin
millor la fe que celebren i que reclamin la integració dels presents en la
comunitat cristiana.» (p. 143).
«3.2.7 Sobre l’Eucaristia i el diumenge. Perquè la celebració
sigui viva, ha de ser adaptada a la comunitat que celebra, ha d’usar un
llenguatge assequible i catequètic, ha d’estimular una participació cordial i festiva i ha de ser evangelitzadora per a tots els presents.» (p. 157).
«3.3.11 És recomanable que les parròquies o esglésies que puguin
oferesquin una missa dominical que sobresurti per una celebració més
assossegada i una participació més activa de tot el poble de Déu.» (p.
167).
A la seva pastoral del desembre de 2019, «Batiats, confirmats i enviats», el bisbe
de Mallorca, Sebastià Taltavull, afirma, referint-se a la problemàtica de l’assistència i
participació (o millor dit, absentisme) en la missa dominical:
«Hi ha qui ens fa arribar que la missa té poc atractiu, que se celebra
de manera molt rutinària, que no hi ha alegria, que no es participa, ni es
canta, ni hi ha ambient de festa, que les esglésies estan buides, que no
hi ha ambient, que les homilies són avorrides... No és broma, facem un
acte d’humilitat i revisem-nos tots! Mirem com ho feim! Avaluem com
hi participam! Estudiem les possibilitats de dignificar les celebracions,
posant-hi acollida, preparació i gust, homilia senzilla, adient, directa i
clara, que respongui a les preguntes que la gent es fa i que la Paraula
de Déu les il·lumini, cant que sigui pregària i on canti tota l’assemblea,
alternant amb la intervenció de corals, música ambiental adequada, animadors del cant i de la celebració, expressió festiva, gestos entenedors,
alegria, referència al moment que vivim, ambient de comunitat.» (p.
108).

Cal connectar la m issa am b la vida real de la com unitat
m itjançant la inculturació en el seu entorn;
m és enllà de l’avorrim ent,
cal que la celebració eucarística esdevingui
una experiència d’em patia i de com unitat cohesionada
(tam bé) per lligam s afectius.

Per tal d’unir les expressions revisió radical, del P. H. Schmidt, sj. (1962), celebracions litúrgiques de qualitat, del Sínode Diocesà de Mallorca (1998-1999), dignificar
les celebracions, del bisbe Sebastià Taltavull (2019) i ruptura creativa, del Cardenal
Reinhard Marx (2020), i tenint en compte les aportacions d’aquest article, procedeix
concretar finalment algunes propostes operatives que formin part d’una reflexió oberta i
necessàriament compartida, conduents a capgirar l’actual situació.
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Centre d’Estudis Teològics de Mallorca sobre la missa, de caràcter interdisciplinar.

4. Analitzar les necessitats de recursos humans i garantir la seva formació específica
adreçada a les celebracions eucarístiques: preveres, diaques, preveres dispensats,
religiosos/religioses, laics/laiques, monitors, escolans i escolanies infantils, músics, corals, altres.
5. Admetre qualsevol membre de la comunitat, degudament preparat i competent,
per dur a terme lectures, monicions, homilia, testimonis, dirigir càntics, etc. i la
comunitat en conjunt per acompanyar el president de l’assemblea en les seves
pregàries i oracions.
6. Analitzar la problemàtica de les homilies i facilitar-ne el suport necessari, en formació i materials. En aquests moments, la percepció i vivència de la missa està
massa condicionada a la qualitat de l’homilia; ho hauria d’estar més a l’experiència comunitària de la celebració.
7. Redissenyar, adaptar i inventariar els espais de les celebracions, als temples i a
altres llocs, i la distribució dels assistents, en el sentit d’integrar el màxim l’altar
dins la comunitat, per una part, i, per l’altra, de possibilitar l’acompanyament del
president de l’assemblea per laics/laiques al voltant de l’altar.

És possible que, en cas que algunes d’aquestes propostes, formulades en el context
d’una reflexió oberta i en diàleg, entràs en contradicció amb qualsevol norma canònica
o litúrgica, alguna dispensa a nivell diocesà fora necessària o alguna altra alternativa. De
totes formes, hi ha molt de camí per córrer, començant per un canvi de mentalitat en tots
els estaments eclesiàstics en relació a la missa.
Més enllà de tot clericalisme, cal donar protagonisme a tota la comunitat; més enllà
de la rutinització i ritualització, cal potenciar la varietat i l’opcionalitat; més enllà de la
passivitat de l’assemblea, cal potenciar la seva real participació i assumir un ferm compromís; més enllà de l’excessiva sacralització, cal connectar la missa amb la vida real
de la comunitat mitjançant la inculturació en el seu entorn; més enllà de l’avorriment,
cal que la celebració eucarística esdevingui una experiència d’empatia i de comunitat
cohesionada (també) per lligams afectius.
Per acabar, voldria cridar l’atenció sobre un aspecte essencial de les celebracions
eucarístiques. Me referesc a la connexió que ha d’existir entre la missa i la postmissa.
Sembla que el més important és aconseguir una celebració adequada, molt participada,
consolidadora de la comunitat i que possibiliti als assistents una vivència-memorial de
la Mort i Resurrecció del Senyor. Però això no basta. Aquest altre aspecte essencial respon a la qüestió que tothom s’hauria de plantejar: Com m’influeix a mi la missa quan
surt del temple? Com connecta amb la meva vida cristiana, i cívica, i com l’enriqueix?
Què m’exigeix a mi la missa en la meva vida quotidiana? Celebrar el Memorial de la
Mort i Resurrecció del Senyor de forma intensa i sincera me compromet en la construcció diària del Regne de Déu i, d’una forma especial, me compromet en la pràctica
de l’amor fratern en tot moment. Aquesta darrera reflexió ens dóna la resposta a una
altra pregunta fonamental: Per a què serveix la missa? Per transformar la vida de les
comunitats cristianes i dels seus membres.
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1. Ja que l’aspecte més important és la teologia de la missa, resulta prioritària una
catequesi actualitzada de la missa d’abast general a nivell diocesà, d’un curs de
duració.
2. Plantejar una reflexió-debat sobre tots els aspectes de la missa, mitjançant alguns
grups presencials o virtuals, o també mitjançant qüestionaris o enquestes. Elaborar resums, guions de treball o material didàctic adient per a població infantil,
juvenil o adulta.
3. Elaborar i publicar un número monogràfic de la revista COMUNICACIÓ del

8. Recobrar per a la missa un ritme assossegat i variable, segons les circumstàncies,
i no exclusivament associat al discurs litúrgic estricte, possibilitant silencis, monicions o altres intervencions, encara que la celebració s’allargui en el temps de
forma raonable.
9. Posar especialment esment en el moment de l’inici de la celebració i de l’acomiadament. Tenen una importància molt rellevant en la creació d’un clima acollidor
i de refermar lligams afectius, creen empatia, necessària i prèvia a l’experiència
de comunió i de comunitat. Podrien estar a càrrec de qualsevol membre o petit
grup de l’assemblea.

•

Estrada, J. A. La identidad de los laicos. Ediciones Paulinas, Madrid, 1990.

•

Fernández-Cobian, E. Arquitectura religiosa del siglo XXI en España. Cuadernos Arquitectura+Urbanismo. Buenos Aires, 2019.

•

Fernández Fernández, G. La misa, estudio histórico-antropológico. Revista de antropología
social, núm. I. Editorial Complutense, Madrid, 1992 (p.167-192).

•

Jungmann, J. A. Breve historia de la misa. Cuadernos Phase. Centre Pastoral Litúrgica de
Barcelona, 2006.

•

Lever, F. Comunicación en la Eucaristía. https://mercaba.org/LITURGIA/NDL.

•

Marín, V. La renovación de la arquitectura cristiana contemporánea. El funcionalismo litúrgico alemán. UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, t. 25, 2012 (p.
201-221).

13. Fer visites, intercanvis i activitats de formació conjuntes amb altres comunitats.

•

14. Explorar i desenvolupar les possibilitats dels espais audiovisuals virtuals segons
les actuals tecnologies.

Poyatos, F. Comunicación no verbal y Liturgia. Interacción personal y con el entorno en
la celebración eucarística. De Buena Tinta, Madrid, 2017.

•

Stefani, G. Ensayo sobre las comunicaciones sonoras en la Liturgia. Seleccionesdeteologia.
net

10. Possibilitar l’opcionalitat, simplificació o reducció de les lectures (admetent lectures no bíbliques), pregàries, ritus, ornaments, etc.
11. Diversificar celebracions per a col·lectius concrets (infants, joves, famílies, gent
gran, col·lectius vulnerables, immigrants, catecúmens, etc.). És urgent, per les
seves especials característiques, una revisió i optimització dels funerals, tant en la
vessant teològica i pastoral com en la vessant d’esdeveniment personal i familiar
especialment emotiu.
12. Concelebrar juntament amb altres comunitats, compartint espais, recursos i metodologies.
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JAUME GUAL, A COR OBERT,
ENS EVOCA EL QUE ÉS I COM ÉS
EN L’ENTREVISTA FORJADA AMB SÀVIA HABILITAT
PER JOANA Mª ALBA A LA REVISTA MONTAURA. (1)

Benvolgut Jaume: en Joan Martorell va definir molt encertadament l’entrevista que ens va trametre Jaume Sancho des de la revista “Montaura”, qualificant-la com a entrevista a cor obert. M’ha encantat, amic Jaume, l’obertura de
pinte en ample amb què ens permets entreveure els racons més reservats del
teu exquisit i ben endreçat interior. És d’agrair, Jaume, perquè és així que es
van consolidant i aprofundint les arrels de la nostra antiga i ben consolidada
amistat.

Padrinet feliç de setanta-set anys

L’entrevista es clou en el plaent replà de l’abundosa plenitud del temps que t’és donat
de viure ara mateix, Jaume, en el cor joiós de la teva jubilació amb què et vas fent un
padrinet feliç de 77 anys que, amb l’esposa Antònia, com a primordial quefer d’ambdós,
estimau molt i us duis molt bé amb les dues netes de la vostra filla, Maria Antònia i el
net i neta de la filla, Joana. Tots ells han esdevingut la font ufana d’on brolla la vostra
alegria i la més amorosida i curosa de les vostres dedicacions.
Tan amorosívola cura i tan dolç esment no et priva, Jaume, que alhora puguis donar-te, generosament i satisfactòriament, als múltiples serveis amb què omples l’ampla
disponibilitat del teu temps de benaurada jubilació. Ens en dones un recompte complet:
Vicepresident de la Germandat de Mestres Jubilats,
Col·laborador de la revista Montaura, de Mancor de la Vall,
Membre del Consell de Redacció i col·laborador de la revista Modèlics, Amics
del Seminari.
Director del Cor de Mancor
Cantor de la Schola Cantorum dels Amics del Seminari.
Cantor de la Schola Gregoriana de Mallorca
Membre de la Junta de l’Obra Cultural d’Inca.
Senderista empedreït i participant constant a excursions llargues i, a vegades ben
difícils, amb el grup de mestres jubilats i amb l’altre grup que creàreu fa anys
amb l’enyorat Arnau Amer i Rafel Rovira.

La casa de Mancor on vas néixer

Amb un somriure burleta, nascut d’un tret subtil de reconeguda ironia, en Jaume ens
fa saber que si un dia han de penjar l’honor del seu nom a la façana de la casa on va
néixer, ha de ser a la casa d’es carreró de darrera cas metge.
Fill únic de joves pares pagesos, alegres i espavilats, en aquesta casa de Can Jordió
i Ca na Rogera, van obrir-se els ulls del nostre Jaume, a l’hora foscant del darrer dia
d’agost de 1943. Ben aviat, a plena llum del dia i entre boires vespertines, va aprendre a
embadalir-se contemplant una de les més belles contrades de la terra, l’estimada vila
de Mancor de la Vall. Alhora, no trigà a adonar-se, com li succeí a Mn. Riber, que havia
vingut al món sense tenir res ni esperar res, i que en tenia prou, com Verlaine, de ser ric
sols per sos ulls assossegats Ara hem sabut que en Jaume és conegut de tots els mancorins com en Jaumito, el mateix endolcit sobrenom amb el qual identificaven son pare.
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Opinió

Lluny de sentir-te afeixugat per tantes atapeïdes i oneroses ocupacions, et confesses
molt satisfet de poder fer el que fas plaentment. Dius amb clara franquesa:
Personalment em sent molt content perquè no tenc enemistat amb ningú des poble. Al
contrari, he col·laborat amb sa gent de sa manera que he pogut i faig cas a tothom. Tenc
ses meves idees polítiques i religioses que guard amb molta gelosia. Em sent bé i estic
content de col·laborar amb l’església de Mancor amb tot el que puc. Som un home de
fe, una fe que Déu m’ha donat i que m’esforç a mantenir-la viva.
Aquest és l’avui del nostre dilecte amic Jaume, agraït a la vida i ufanós de trescar
amb plena salut i sense presses els viaranys privilegiats dels seus setanta-set anys. Des
de l’alçària d’aquest noble cim setantí, en una volada lleugera sobre les planes de la
revista, albiram en el llunyedar les fites que més excel·leixen en els camins fressats a
l’ahir del nostre benvolgut Jaume.

Ton pare

Ton pare, de ben jove, va fer primerament de pastor a Son Lluc per llogar-se després a la Casa d’Amunt,
que es troba a la fondalada del Clot d’Almadrà, en el
terme d’Alaró, camí de Solleric en direcció als Tossals
Verds, i aquí hi va fer feina fins que massa prematurament li va arribar la mort. Intel·ligent i afanyat com era
per a la feina, de seguida es va guanyar la confiança de
l’amo de la possessió, l’amo en Joan Canals, de Can
Bajoca, que s’apressà a deixar en mans d’en Jaumito l’esment i vigilància del bestiar i la responsabilitat
de menar les collidores d’oliva i de guiar els al·lots
que anaven a la possessió per collir les garroves i les
ametles.

Ta mare

Ta mare, Maria, de molt jove també, anava a Son Lluc per fer feines del camp.
Després de casar-se, va passar a Son Ordines, finca que confronta amb la de Ses Cases
d’Amunt on hi residia el seu home. Poc després, fou contractada a la Casa d’Amunt per
29
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La primera infància al Clot d’Almadrà

Et fou donat, estimat Jaume, el venturós atzar de poder afaiçonar la primera infància en la idíl·lica enclotada
d’Almadrà, enmig de penyalars blaus i cingles altívols,
envoltats d’una boscúria d’alzines fosques, amples pletes
d’oliveres color d’argent, d’ametlers ubèrrims i d’humils
garrovers. Aidat per l’escalfor de la natura, tan semblant
a l’escalfor de la mare, vares créixer, Jaume, lliurament i
vigorosa, del pa amb amor amb què els teus pares, delicadament curosos, et nodrien, mentre la bella escampadissa
de cabres orades i el nombrós ramat d’ovelles de muntanya
pasturaven sa plàcida quietud per la ufanor verda de les
prades d’Almadrà.
Estant a la Casa d’Amunt, va ser ton pare mateix qui et
va ensenyar les primeres lletres, estalviant-te així d’haver
d’anar a costura a ca les monges de Mancor. D’aquell temps amorosit de minyonia en
guardes sobretot la dolça i inextingible recordança de ton pare, amablement assegut vora
la foganya de la cuina, llegint-te amb delectació les rondalles d’en Jordi d’es Racó, que
tu escoltaves embadalit i amb manifesta satisfacció. Dedueixes que ja tindries cinc anys
quan començares a anar a escola, primer amb el mestre Cavaller i després amb el mestre
Gaspar Jaume. Recordes que vares celebrar en dues ocasions la diada de la Primera Comunió: la primera, als set anys, la vas rebre mudat d’escolanet; la segona, als nou anys,
la celebrares elegantment vestit de senyor ben plantat, fa goig veure’t així tan mudat en
la foto de recordança, i la brufàreu tota la família amb el convit posterior, propi d’aquell
temps, de xocolate amb ensaïmades.
El curs 1953/54, na Francisca Pericàs, Garriguera, a ca seva, et prepara a tu i a tres
companys més de Mancor, n’Amador, en Biel i en Joan, per fer l’examen preceptiu per
a ingressar al Seminari. Tots quatre aprovàreu i el dia 14 d’octubre de 1954 entràreu
junts en el Seminari Nou, on ja hi estudiava un altre mancorí, en Jaume Mora. De tots
els mancorins seminaristes, només tu assolires l’ordenació de prevere.

El padrí Guillem, la tia Francisca i ton pare moren prematurament

Fent referència als sis fills de la família de ta mare, ella n’era la major, recordes amb
abundor de detalls, el desgraciat accident que portà la mort excessivament prematura
tant al padrí matern Guillem, tenia només 41 anys, com a la seva filla Francisca, la quarta germana de ta mare de tan sols 9 anys. El padrí Guillem, de ca s’Enderí, feia carbó
a Massanella, però no romania a la vora de la sitja. Cada dia tornava a Mancor amb el
fill o la filla que l’acompanyaven. Un bon dia baixava amb la filla Francisca portant a
l’espatla un pal de fusta que dissortadament va enganxar un cable d’alta tensió, humit
per la pluja, que el deixà electrocutat i mort a l’instant. De seguida, en anar a ajudar-lo
na Francisca, quan el va tocar, va caure igualment electrocutada i morta. L’animalet
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que feia el camí amb ells, un aset molt intel·ligent, arribà sol a casa. Tement el pitjor,
els fills sortiren a camí i els trobaren morts, padrí i filla, en el bosquet de Son Picó de
Massanella.
Mentre cursaves els anys de filosofia en el Seminari, a uns pocs dies de complir els
17 anys, vas haver de passar el trastorn més dolorós i amarg de la teva vida: el 27 d’agost
de 1960 va morir ton pare, en Jaume, el petit de Can Jordió, quan tot just tenia 45 anys.
L’indefugible desconhort d’aquesta inesperada partida abans d’hora de ton pare et marcaria per sempre la vida.

La formació en el Seminari

Transcorres els tretze anys d’estada en el Seminari amb complaença i agradable
adaptació a les exigències de la formació humana i de l’esperit que pretenien assolir els
formadors en l’entorn estimulant de la jovenívola convivència amb la resta de companys
i especialment amb el suport amical dels nombrosos condeixebles del teu curs, Sempre
has recordat amb agraïment la formació rebuda, molt sòlida en humanitats i aprenentatges acadèmics, i el domini personal que et va proporcionar l’estada en el Seminari.
Potser l’única seriosa reprovació que retreus a la teva etapa formativa és la mancança
en l’estima i en l’amor i el fet de viure separat de la realitat del món que ens envoltava. Consideres que hauria donat millor resultat educatiu el fet de deixar-vos retornar al
poble, als 17-18 anys, viure un període immersos en la realitat on transcorre la vida habitual dels altres joves i, passat aquest període, tornar al Seminari si encara es mantenia
ferma la lliure opció elegida mentre éreu encara en els anys d’infantesa.
Va ser també durant aquests anys de formació que va néixer i créixer la teva conreada
afició a la música, expressada sovint amb la profunda sonoritat de la teva veu, greu i
harmoniosa. En els primers cinc anys d’humanitats teníeu cada dia mitja hora d’aprenentatge del solfeig i en els darrers quatre anys de Teologia, sent prefecte responsable
dels seminaristes menors, tu els donaves la mitja hora diària de solfeig. A més a més
d’ensenyar el solfeig als primers cursos, vares formar part durant tres anys del reconegut
i admirat grup de cantors de la Schola Cantorum del Seminari.
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fer el menjar i les feines de la casa per a tots els qui hi vivien. En morir el pare de Jaume, sa mare, Maria, es va traslladar a Inca per fer de cuinera al celler Sa Travessa i més
endavant al bar S’Argentí.

L’ordenació de prevere i la missa nova

El dia 18 de juny de 1967 reps l’ordenació de prevere a la capella del Seminari Nou
juntament amb la resta dels teus condeixebles, un excepcional aplec de 24 nous capellans, la promoció històricament més nombrosa del Seminari de Mallorca que, finalitzada la formació eclesiàstica, rebia la investidura sacramental de l’orde de prevere.
El dia de Sant Joan de 1967 celebres solemnement la missa nova a Mancor de la
Vall i la gent del poble et manifesta l’amical estima amb una entranyable festa popular i
l’ofrena de molts i apropiats regals. En agraïment i recompensa d’aquest gentil reconeixement dels teus conveïns de Mancor, has portat, sempre i arreu, l’honorable orgull de
ser i sentir-te mancorí d’arrel, estant sempre disponible per atendre els serveis públics
de Mancor i de donar l’ajuda agraïda als mancorins en tot allò que ha estat al teu abast
des dels alts càrrecs i rellevants responsabilitats exercides en la gestió comunitària de
l’educació i de la docència de les nostres Illes.
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El mes de juliol de 1967 t’incorpores a la destinació assignada, vicari de la Parròquia
de Sant Antoni Abad de Sa Pobla. Vas haver de compartir les tasques parroquials amb
els altres tres vicaris, el rector i dos capellans adscrits, una nombrosa comunitat de clergues que, amb la teva incorporació, assolia un total de 7 capellans. Tu esdevingueres el
vicari jove en el ple sentit de la paraula, atès que el capellà més jove dels altres sis havia
dit missa nova l’any 1943, l’any mateix que tu vares néixer.
A Sa Pobla, poble de gent oberta, la teva acollida i la de la teva mare, resolta a fer-te
costat durant l’exercici del ministeri, fou entusiasta i càlida, sobretot per part dels joves i
dels matrimonis. El tarannà lleugerament reservat dels nascuts com tu a pobles de muntanya no dificultà, ans al contrari, de seguida t’adonares que a Sa Pobla si anaves a una
casa i no entraves dins la cuina, consideraven que volies esser molt. Ben aviat la convivència esdevingué especial, molt plaent i extraordinària. Ta mare era allà la mare del
vicari jove, un home estimat pel poble, que tenia molts amics i també estimaven ta mare.
T’entenies molt bé amb el jovent i l’hi dedicares moltes hores del teu servei. Recordes
amb complaença la creació per als joves del club “El Grif”. No te n’amagues de dir que,
entre les nombroses activitats que portaves amb el grup de matrimonis, no hi faltaren en
moltes ocasions la celebració, d’amagat, d’eucaristies domèstiques a cases particulars.
Contrastant amb l’amable acollida de la gent i la generosa intensitat de la teva dedicació ministerial, fou dificultosa i poc satisfactòria la convivència amb l’equip de clergues: el nul interès en l’aplicació de les innovacions del Concili Vaticà II, manifestes
enveges i rancúnies entre capellans, palès aferrament als doblers, etc. Aquestes defectuoses conductes malmeteren greument les teves il·lusionades expectatives: aquella no
era la teva Església, per la qual havies fet la compromesa opció de lliurar-t’hi amb cos
i ànima. Tu creies i creus en una altra Església.

Ampliació d’estudis a Roma i a València

El curs 1969/70, juntament amb Jaume Tomàs, rector de Cas Concos, i Tomeu Català, vicari d’Alcúdia, anàreu a estudiar filosofia a la Pontifícia Universitat de Sant Tomàs
de Roma. Atès que ja havíeu fet tres cursos de filosofia en el Seminari de Mallorca, amb
un sol curs a Roma obtinguéreu el títol eclesiàstic de Llicenciats en Filosofia que us
permetia fer classe a centres privats. Posteriorment, us matriculàreu a la Universitat de
València per convalidar el títol eclesiàstic i així obtinguéreu el títol civil de Llicenciats
en Filosofia i Lletres.

Dispensat de l’exercici del ministeri

Als cinc anys de servir com a vicari la parròquia de Sa Pobla, et sents obligat a
prendre l’arriscada i dolorosa decisió de demanar al Vaticà la dispensa de l’exercici
del ministeri. Feia només dos mesos que entre tu i la que seria la teva dona, n’Antònia
Alomar Company, joveneta poblera que feia feina al mateix col·legi on tu eres professor,
havia nascut un amor ben viu, una estima vertadera. Al marge de la seducció irresistible
del sobtat enamorament, les fondes reflexions que, un cop i un altre cop, havies sotmès
a la consideració del teu pensament havien sedimentat un pòsit coherent de sòlids raonaments: era inamovible la teva voluntat de ser, par damunt tot, sincer amb tu mateix i
amb els altres, no estaves disposat a seguir afrontant el futur fent dues cares dins la teva
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vida. Tenies molt clar que no et servien alguns exemples de persones que es portaven
malament i sí, tenien una doble vida. Conscient que et seria un camí dificultós i ple de
contrarietats, t’arriscares a tirar endavant. Allò que et decidí, malgrat tot, a fer el pas
radical és la certesa que tenies fermament claríssima: no volies jugar brut, havies de ser
sincer amb tu mateix i havies de jugar net.
De seguida et trasbalsà el primer i més dolorós dels entrebancs: el desconcert corprenedor de ta mare. Va ser molt dur i et va costar molt. Eres l’estimat fill únic d’una mare
viuda i quan li vas dir que te n’anaves va estar tot lo dia dins el llit plorant. Bé comprenies que no ho pogués entendre, però no hi havia manera de suavitzar la greu ferida del
cop: semblava que ta mare no podria superar aquest inesperat i enorme disgust. Sa tia
Catalina i na Martina, la dona del teu cosí Jaume, varen estar vora ta mare tot lo dia per
ajudar-la i donar-li conhort i suport, consolant i consolant.
Passat el temps, a poc a poc, ta mare ho va anar assimilant i la immensa alegria de
tenir a casa les dues primeres netes fou el bàlsam guaridor que li retornà la plenitud
del goig. El primer any, abans de casar-te, el passares amb ta mare a la casa pairal de
Mancor des d’on et desplaçaves cada dia feiner a Sa Pobla, matí i tarda, per impartir les
teves classes.

Jaume i Antònia, units en matrimoni

El dia 3 de juliol de 1973 testimoniàreu davant la vostra gent el comprimís d’amor
que us lligava públicament al vincle sagramental del matrimoni. Celebràreu feliçment
i amb assenyada discreció el vostre dia de noces. Des d’aleshores passàreu a residir a
Inca, a un pis que us deixà la tia Catalina ubicat just davant el mur que clou el Convent
de les Monges Tancades. Ben aviat, el pa amb amor que compartíeu abundosament us
fruità dues precioses filles, na Maria Antònia, que és fisioterapeuta, i na Joana, que es
mestra, ambdues casades amb dos gendres llubiners, pares dels vostres quatre nets: na
Margalida i n’Aina; en Guillem i na Gemma.
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Vicari jove de Sa Pobla

Declarat “útil para el Servicio”

Ben aviat hagueres d’afrontar un nou entrebanc, tot i que més suportable que l’anterior. Quan era llei a Espanya que tot mascle declarat útil, obligatòriament o voluntària,
havia de fer el servei militar en complir l’edat d’incorporar-se a files, una de les clàusules vigents del Concordat
subscrit entre l’Església espanyola i el Govern de l’Estat
eximia d’aquesta obligatorietat els aspirants a clergues
i a religiosos que es formaven per exercir el ministeri
sacerdotal.
Quan el 1972 t’atorgaren la dispensa per deixar el clergat no havies complit encara els trenta anys i per ambdós
motius s’afanyaren a declarar-te “útil para el Servicio”
i et cridaren a files. No va ser fins el 1975, ho recordes
amb claredat, que t’obligaren a anar a fer el campament
militar a Son Suredeta per espai de dos mesos, del 20 de
gener al 20 de març. Fora de temps i en circumstàncies
del tot importunes – tu t’havies casat i ja havia nascut
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Anys de dedicació a l’ensenyament

En el període en què el teu condeixeble, Tomeu Català, exercia de vicari a Alcúdia
vares participar amb ell en la creació de dos col·legis i, atès que aleshores els centres no
podien esser mixtos, instituíreu un centre de nines, ubicat a ca ses monges d’Alcúdia, i
un de nins situat al poblat de GESA del Port d’Alcúdia. Els matins donaves classes a Alcúdia i a les tardes, al Col·legi Municipal de Sa Pobla. De 1974 al 1976 et contractaren,
matí i tarda, en aquest mateix col·legi i et nomenaren cap d’estudis del centre.
El novembre de 1976 inicies la docència a l’ensenyament públic entrant com a professor a la que aleshores es deia Escola Industrial d’Inca, ubicada més tard a un nou
edifici amb el nom de Pau Casasnoves. Al final del teu primer curs a l’Escola Industrial
es feren eleccions a cap d’estudis i obtingueres el suport del Claustre de Professors per
esdevenir cap d’estudis per un espai de cinc anys.
En el mes de juliol de 1978 et presentes a Madrid i aproves les oposicions estatals a
professors titulars de l’assignatura Formació Professional, que s’impartia als alumnes
dels centres públics de formació professional i que el nou sistema educatiu va transformar en l’assignatura Història de l’Ensenyament Secundari. Vares continuar en el mateix
centre, però amb plaça de funcionari de carrera.
L’any 1982 es convocaren eleccions per al càrrec de director del centre d’on eres
professor titular. Vares optar per presentar-t’hi i el Claustre de Professors i el Consell
Escolar acordaren elegir-te director, càrrec que exercires durant els següents cinc anys.
L’any 1987 vares prendre la decisió de presentar-te a la convocatòria d’oposicions
estatals al Servei d’Inspecció Educativa. El
Govern Central no havia encara transferit les
competències educatives
a la nostra Comunitat i
les oposicions es feren a
Madrid. Vares aprovar i
obtingueres l’única plaça d’Inspecció Educativa de Secundària que
hi havia a les Illes Balears. L’any 1992, mentre
exercies com a inspector

d’educació secundària, vares tenir la possibilitat d’obtenir el títol de Catedràtic d’Història de Secundària, completant així el teu currículum amb el grau major de professor
docent en l’ensenyança pública de secundària.
En el primer Pacte de Progrés(1999-2003), passares a la situació administrativa de
Serveis Especials en el Govern de les Illes Balears per ocupar el càrrec de director general de centres de la Conselleria d’Educació i Cultura formant part de l’equip rector del
bon amic i excel·lent conseller, Damià Pons i Pons.
En finalitzar el mandat de director general de centres, retornares al Servei d’Inspecció Educativa i t’hi mantingueres en servei actiu fins el setembre de 2008 en què, havent
complit els 65 anys, en plenitud d’energia i gran cura de no deixar les múltiples i engrescadores tasques que et complauen, traspassares el llindar de la ben merescuda jubilació
de la docència i del Servei d’Inspecció per passar a viure i gaudir de la dolça ufanor de
ser avui benaurat pare i padrí.

Com et defineixen les teves amistats?

Joana Maria Alba, prèviament a l’entrevista, volgué saber dels amics com, des de
l’afectuosa coneixença, et definirien. Aquestes van ser les encertades respostes: et
consideren intel·ligent, constant, tenaç, impulsiu, treballador, entusiasta, primari, que
si dius sí a fer una cosa, la fas, t’hi compromets. Que estàs avesat a posar ordre quan
fa falta. Tu hi dones el teu d’acord a aquests qualificatius. I afegeixes: allò que m’ha
causat més problemes en la meva vida és aquest tret dominant de ser primari: tot el que
he manat per avui, voldria que s’hagués fet ahir.
Acabes el recorregut de l’excel·lent entrevista amb aquesta oportuna, sàvia i ben
experimentada recomanació: Tota actuació ha d’anar acompanyada d’una reflexió personal, abans de prendre una decisió.
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la vostra filla major – t’hagueres de sotmetre a la fèrria disciplina militar i als insòlits
exercicis d’aprendre a deshora a fer el soldat. La ineptitud per dur el pas et portà a ferte desfilar amb els coixos i quan et col·locaren un “cetme” a les mans, la teva aversió
innata als fusells va fer pegar un crit aïrat al capità: Coño, es que estàs como un flan.
Potser l’únic record digne que has pogut salvar d’aquells dies inútils i forçats és
aquesta bella foto del Jaume, jove i ben plantat, disfressat a la força de fals soldat. Fa
goig i respecte veure’t amb la mirada perduda vers la inanitat d’aquells dies insubstancials, cobert el cap amb la gorra que llueix impúdicament el signe opressor d’aquells
temps: l’aguilot triomfal del vencedor.

Palma, novembre de 2020
Domingo Mateu Conti

(1) Aquest és el recull de comentaris suggerits per la corprenedora
lectura de l’entrevista a Jaume Gual, les dades de referència de
la qual són les següents: Entrevista a Jaume Gual Mora “Jaumito”. Revista MONTAURA, publicació trimestral de Mancor de la
Vall, núm. 133, tercer trimestre 2020, pàgs. 24 a 33, ambdues incloses. Autora de l’entrevista: Joana Maria Alba Mateu.
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que donar confiança, és una acció, i en el fer s’amaga sempre un mínim de control,
una larvada exigència, una espera, potser lleu, però inevitable. “El verbs en passiva
són més difícils no sols de conjugar sinó també de viure”, repetia Cristina.

La clau o la paradoxa de la intimitat
per Rafel Servera

1. Donar la clau
Els nou mesos transcorreguts des que es van conèixer havien fet créixer entre ells
una amorosa confiança. A ell se li va ocórrer llavors segellar amb un gest aquell do ample i correspost, i entregar a Cristina la clau de ca seva. Mai no ho havia fet amb ningú,
però en Miquel va creure que, d’aquesta manera, un punt d’inflexió en la relació que
existia entre ells dos quedaria marcat per a sempre: hi hauria un abans i un després.
No seria aquell un gest qualsevol, sinó un pacte comprometedor, l’inici d’un temps
irreversible. Entregar a Cristina la clau de ca seva era per aquell home massa adult
tot un símbol, l’arquetipus mateix de la confiança, era dir-li sense paraules: “Te la don
perquè la casa queda així millor guardada, guardada fins i tot de tu mateixa, perquè
sé que la usaràs amb respecte i seny.
També assumesc el risc, no obstant
això, que la pots usar i que estaràs en
tot el teu dret si ho fas”. Els dos sabien
que donar a un altre la clau de ca seva
era lliurar-li així tota la seva confiança, obrir el camp d´una intimitat mútua,
que és el mateix que quedar exposat
fent-se vulnerable, un poc a mercè
de l’altre, ja que no existeix confiança
sense risc. Donar la clau era com deixar-se engronsar en els braços d’una
inevitable i acceptada dependència.
A Cristina, amb tot i això, aquell gest la va sorprendre, perquè ella, sí, havia donat
la clau de ca seva a distintes persones, deixava fins i tot oberta alguna vegada la
porta de ca seva per si algú necessitava entrar-hi, i ho seguia fent a pesar que les seves veïnes li havien advertit del perill que corria. Cada dia apareixien més cases amb
panys forçats, cases violades per intents furtius de robar. La sorpresa de Cristina es
devia al fet que ella, aquella dona d’ulls clars i mirada incerta, estava més feta per a
donar confiança que per a rebre-la, perquè per rebre confiança, pensava ella, és indispensable fiar-se d’un mateix, i com és possible, seguia dient-se, acollir la confiança
d’un altre si no acab de fiar-me de mi?
Cristina creia que amb la confiança succeeix el mateix que amb l’amor: rebre’l és
més exposat que donar-lo, perquè en el fet de ser estimat hi ha com un deixar que
l’amor succeeixi, sense que un faci res, és com un amollar-se. Estimar, en canvi, igual
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2. Un costum ancestral
Quan em deman d’on em ve el gust
i la inclinació que per aquesta forma de
coneixement que és la paradoxa, sempre record una imatge que va presidir la
meva infància: veure la clau posada en
el pany de les portes i saber que aquest
era el signe que en aquella casa del
meu poble no hi havia ningú. Perquè,
pels anys 40, els pagesos de Son Servera se n’anaven amb els seus carros
a cuidar la terra quan a penes sortia el
sol, i només tornaven quan començava
a fer fosca. Aquest gest ancestral -deixar la clau posada- demostrava que, essent aquella una cultura del camp, era
abundosa la confiança. Allà vaig aprendre, per primera vegada i sense adonar-me’n, el que era la paradoxa, ja que
els meus paisans sobradament sabien
que deixar la clau posada al pany en
anar-se’n de casa, era la millor manera
de deixar la llar protegida. Pel fet que
podia entrar-hi qui volgués, ningú per
descomptat entrava… Com si es tractàs
d’un nin que tots cuiden, precisament perquè ell és encara incapaç de prendre’s en
compte, deixar la clau a la porta de la casa buida, era com col·locar a la casa mateixa
en un estat tan desprotegit i confiat, que això feia que tots l’emparassin.
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Malgrat el risc que aquesta confiança comportava, va acceptar la clau que li va
entregar en Miquel i la va guardar en un lloc segur, perquè ningú la tocàs. En rebre-la
a Cristina se li va imprimir una sola certesa: “Jo a en Miquel, no puc fallar-li”.

Amb la desaparició de la cultura del camp, una de les majors tragèdies del segle
XX segons diu John Berger, també es va perdre aquella confiança paradoxal que
tan bé la definia. Sense tenir ja accés a l’atreviment confiat d’un gest tan magnànim
que avui s’ha tornat incomprensible, hem quedat tancats en una altra lògica, la d’una
desconfiança casada amb el control: si vols que ca teva estigui fora de perill, blinda la
porta i tanca-la amb doble clau, i si a més, en anar-te’n deixes posada l’alarma, molt
millor.
I un no pot deixar de sentir la nostàlgia d`aquell despreniment que suposava deixar
la clau posada, i sentir al mateix temps la tristesa que ja no existeixi aquella confiança
que era, sens dubte, un exposar-se, però que es podia donar sense massa atenció
perquè la gent no solia fallar-te.
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5. La confiança i la intimitat

Aquesta estratègia -la de la confiança- és atractiva i especialment intrigant perquè
semblaria a primera vista que “estratègia” i “confiança” són dues paraules oposades,
que no es duen bé. Com usarem estratègies amb qui tenim o/i ens té tanta confiança?... La confiança necessita, no obstant això, emprar estratègies. Ho descobrim en
constatar que les coses fallen perquè l’estratègia es va baixar del tren de la confiança.
“Tot es va fer malbé per excés de confiança”, deim, o “va abusar de mi perquè li vaig
donar massa confiança”. La confiança sense estratègies no basta, perquè es torna
excessiva. I és a fi que la confiança no es perdi que les estratègies resulten útils i necessàries. Les estratègies, com la sal, fan que no es corrompi la confiança.

Quan estrenàrem la nostra casa que havíem restaurat en el barri antic de Ciutat,
els vàrem donar als nostres veïns una còpia de la clau de la porta principal. Ells van
fer el mateix, sabent cadascú amb aquell gest confiat que d’aquesta manera la seva
pròpia casa estaria més protegida. Això ocorria en 1998, és a dir, mig segle després.
Això significa que en la “cultura del camp” la confiança era un patrimoni social del qual
tothom podia beneficiar-se. El pas a una “cultura urbana” no ha fet certament que es
perdés la confiança, sinó que la confiança quedàs reduïda i privatitzada. Els costums
que varen configurar la cultura rural sobreviuen en la cultura de la ciutat com una excepció i en un context de veïnatge. Existeix, també cal reconèixer-ho, una certa continuïtat entre les dues cultures, perquè donar al veí la clau de la pròpia casa suposa el
mateix abandó i despreniment que antany. La diferència està que abans tothom era
fiable mentre no es demostràs el contrari, i ara és al revés, per a ser algú fiable, abans
ha de demostrar-ho.

A més, essent la confiança aquesta capacitat femenina d’acollir, i un dels tres angles de tota estratègia (el primer és el desig d’aconseguir quelcom de l’altre, la necessitat de posar-se fora de perill), la seva força especial, la seva rellevància està en el
fet que equilibra els altres dos angles: perquè l’estratègia de la confiança introdueix la
capacitat de risc i espera en la dinàmica del desig que, a més de tenir por, és impetuós.
Per un altre costat, l’estratègia de la confiança ens allibera de l’aïllament i de la força que ens empeny a defensar-nos i posar-nos fora de perill quan el perill creix. L’estratègia de la confiança ajunta dues coses que pareixen oposades: no desarmar-se
quan tot convida a fer-ho i confiar que puguin anar de la mà la por i el desig.

4. La clau: una paradoxa
Insistesc: el gest de deixar la clau posada
en el pany de la casa entranya una paradoxa doble. La primera consisteix a unir dos
oposats, ja que la confiança, lluny d’abandonar tota estratègia, fa possible l’armistici entre dues coses tan contràries com el cercar
irreprimible del desig i el contundent defendre’s de la por.
En segon lloc, perquè deixar la clau en la
porta de la casa és perseguir quelcom amb
el gest contrari del que sol esser usual. Perquè si es vol que la casa quedi guardada, un
sol tancar-la, guardant per sí mateix la clau,
mentre que aquell gest ancestral consistia
a guardar la casa deixant la clau posada.
Aquesta meravellosa paradoxa és com el
paradigma de tota estratègia, perquè ajunta:
l´acció de deixar la clau posada i la finalitat
que la casa quedi protegida a través de la
confiança d’un arriscat abandó.
Potser no existeixi millor estratega que aquell qui sap usar la paradoxa, perquè usa
estratègies fent la impressió que ha deposat les armes, que pot ja prescindir-ne..
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6. Demanar la clau
Succeeix a vegades que la confiança de donar la clau a un altre, com el gest que
vol segellar una relació d’amor, pateix un revés, perquè les coses no acaben com
havien començat. S’instal·la entre dos el desamor i la separació no tarda. Què passa,
llavors, amb la clau de la meva casa que l’altre té però amb qui tot s´ha acabat?...
Què faig amb aquesta clau que significava l´amor, la confiança i la intimitat que ja
no existeix? Consentiré que l´altre la tiri o es quedi abandonada entre les coses que
s’acaramullen inútils en una caixa? O la hi demanaré?
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3. La confiança, una estratègia?

Marisa, que un dia va donar la clau de ca seva a l’home que més va estimar en
la seva vida, no sap què fer… Li demanarà que li torni la clau o esperarà que l’altre
la hi torni o se la quedi com un gest definitiu, de final, de “despedida”?... Encara que
mentrestant, si ella no la hi demana, ni ell la hi torna, queda alguna esperança, o pot
tal volta significar l’últim reducte on ha quedat endormiscada mentre s´esfuma la confiança?... Carme, la seva millor amiga, li conta que ella li va demanar la clau a n´Arnau
quan tot es va acabar entre ells, però que després quan la va tenir, no sabia què fer
amb ella, perquè sentia que amb la clau n’Arnau li havia tornat el passat, el que havia
viscut amb ella, tota la seva intimitat, i això havia fet que es sentís buida, desposseïda.
Marisa no sap què fer i pensa que això de la clau és sempre un assumpte d´intimitat i confiança, és a dir, un risc. Un risc si la dónes, i un risc també si deixes de donar-la
o intentes recuperar-la. És que risc i confiança són paraules que van juntes. Tal vegada no són el mateix, perquè si bé és cert que poden donar-se riscos amb molt poca
confiança, no pot donar-se confiança sense risc, sobretot sense aquest risc de fer-se
vulnerable, tan propi de la confiança. Quina gràcia “Potser tu has deixat d´estimar-me,
però com jo seguesc estimant-te, ja pots preparar-te”. I és que deixar-se estimar és el
risc més gran que existeix, suposa rebre la confiança plena, cosa que és un risc més
gran que donar-la, perquè rebre tota la confiança, és un repte major encara que el fet
de donar-la.

Rafel Servera Blanes
Octubre 2020
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Autorealització
per Toni Bennasar

Maslow, després de molts d’anys de treball terapèutic, arribà a la conclusió que
hi ha dues classes de persones: les que viuen omplint buits i les que s’autorealitzen desenvolupant llurs capacitats.
Algú pot pensar que això és una simplificació abusiva. Jo no ho crec. El que sí
crec és que aquestes dues categories tenen moltíssims nivells i que la diferència
entre ells no és ni matemàtica ni radical.
Qui pertany al grup dels que viuen omplint buits? Maslow hi posa tots els
que han sofert privacions bàsiques, com manca de seguretat, de sentir-se estimat,
manca d’identificació, de prestigi, de respecte, etc. Tots aquests dèficits precipiten el subjecte a viure intentant compensar-los de moltes maneres. Naturalment,
sempre de forma inconscient.
Però és vera que no manquen psicòlegs que entenen la vida com un simple procés d’estímul-resposta. Se nomenen conductistes. Per a ells ses persones sempre
cerquen l’alleujament, la relaxació, apagar tots els seus impulsos. La seva meta
és el repòs.

Autorealització
Major acceptació d’un mateix, dels altres i de la natura
Més espontaneïtat
Encertat enfocament dels problemas
Resistència a la indoctrinació
Riquesa de reaccions emocionals
Caràcter democràtic
Major creativitat

de reconeixement
d’afiliació
de seguretat
Necessitats fisiològiques
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Dependència versus independència.
Les necessitats bàsiques d’una persona només poden ser satisfetes per altres
persones, es a dir, sempre des de defora ( pares, mestres, societat). Això naturalment implica dependència de l’exterior.
Per tal motiu, la persona motivada per la deficiència tem el medi ambient perquè sempre existeix la possibilitat que li pugui fallar com li fallà en la seva infància. I aquestes decepcions sovint susciten hostilitat.
En canvi el que s’autorealitza és manco dependent i per tant més autònom.
L’energia que el dirigeix no prové de l’exterior sinó del seu interior. Per això, és
manco hostil i manco necessitat d’alabances, prestigi i recompenses. Aquests solen saber encaixar la mala sort si aquesta es presenta.
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Maslow, en canvi, veu en les persones que funcionen així una anomalia. Pensa
que qualque cosa ha entorpit el desenvolupament de les capacitats pròpies.
Al grup dels que s’autorealitzen hi pertanyen els qui, tenint les necessitats bàsiques satisfetes, poden dedicar-se a desenvolupar les pròpies aptituds.
I així com els del primer grup persegueixen apagar llurs estímuls els segons
mai no consideren satisfetes llurs aspiracions. És una evolució més o manco constant cap amunt. Com més aconsegueixen més desitgen. És un desig insaciable
però autorealitzant.
Són molts els aspectes pràctics que diferencien aquests dos grups. Mostraré els
més importants.

Percepció motivada per la deficiència i pel desenvolupament.
La percepció del que viu omplint buits és parcial i manipulada perquè únicament percep la part que li pot ajudar a omplir els seus buits. És una percepció
selectiva.
En canvi els que s’autorealitzen poden percebre tota la realitat perquè no la
temen.
És probable que molt poca gent sigui conscient d’aquesta manipulació, però sí
que som conscients quan som nosaltres els que som percebuts d’aquesta manera.
Ens adonam si la gent s’acosta a nosaltres per treure’n qualque profit. I això ens
molesta molt. Tothom vol que el tractin per ell mateix i no com un objecte útil.
Els que s’autorealitzen poden captar la realitat de l’altra persona sense valorar-la, ni jutjar-la ni manco condemnar-la.

Amor deficitari i amor del ser.
Sovint, quan es parla d’amor, és per designar l’amor deficitari: aquell que s’orienta a omplir buits. L’altra persona es vista únicament com una necessitat, com
ho són la sal i les vitamines per al cos.
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El coneixement en els dos grups.
Maslow descobrí que les persones que s’autorealitzen tenen experiències que
ell anomena “cimeres” Són moments d’una claredat quasi absoluta. Moments que
il·luminen el present i el futur i transformen la vida de les persones. Es dona una
identificació entre el que percep i allò percebut
Ell creu que la persona en aquells moments es troba subjectivament fora del
temps i de l’espai.
Així com en el coneixement ordinari som molt actius en el coneixement superior som més contemplatius. Es pot tenir aquest coneixement davant una obra
d’art, llegint un llibre, mirant una persona, escoltant una peça musical, i per descomptat, també en les experiències místiques i amoroses.
En els nivells més alts d’aquest coneixement superior es resolen moltes dicotomies i conflictes. Aquestes persones poden ser a la vegada egoistes i generoses, individuals i socials, dionisíaques i apol·línies. (A la filosofia de Nietzsche apol·lini
és l’impuls que duu a l’ordre, la mesura i l’harmonia. En canvi dionisíac designa
la voluntat de viure, l’afirmació de la vida, la festa)
Però aquesta experiència cimera és momentània. El ser humà sol conèixer la
major part del temps d’una forma deficitària: comparant, jutjant, aprovant, negant,
etc.
Quan som capaços d’experimentar el coneixement superior podem ser tot
amor, tot perdó, tot acceptació, tot admiració.

Aquestes són les característiques del ser autorealitzat

•
•
•
•
•
•
•
•
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Una percepció superior de la realitat
Una major acceptació d’un mateix, dels altrres i de la natura
Més espontaneïtat
Un encertat enfocament dels problemes
Resistència a la indoctrinació
Riquesa de reaccions emocionals
Caràcter democràtic
I major creativitat.

TESTIMONI
Una carrera de trenta-sis trimestres
per Antoni Pol Marcús
La infantesa a mesura que envellim
Perduren encara dins mi algunes impressions de l’aclimatació a la vida calatravina. L’hivern, enfora del foc del forn de casa i de l’escalf familiar, va ser dur. A les
sis en punt l’estridència impertinent d’una campaneta posava en peu de guerra les
innocències protegides per un velàrium que protegia els més de quaranta minyons
que barbussejaven totes les modalitats lingüístiques illenques. El metall trencava
tots els somnis i enyorances. Al Benedicamus Domino del prefecte el seguien unes
paraules llatines que ens va costar molt arribar a aprendre de forma correcta: Hoc
signum magni regis est, eamus et inquiramus eum et offeramus ei munera, aurum,
thus et mirram. La primera urgència no era fisiològica ni un intent enyorívol, sinó
sortir del llit amb els calçons posats; si qualcú no havia aconseguit l’objectiu a
l’encesa, ho havia de fer sota els llençols, no fos cosa... En silenci, amb modèstia
i aigua freda, seguia la higiene personal. Acabats de vestir i de desfer el llit, esperàvem asseguts a la cadira del capçal. Els més avançats resaven l’Ofici Parvo;
en Gabriel Moranta, el meu veïnat, llegia el Nou Testament. Jo mirava de reüll
l’angèlica figura i me moria per seguir el piadós exemple, cosa que vaig fer tot
d’una que vaig aconseguir-ne una traducció, crec que d’un tal Gonzàlez, bisbe de
Màlaga. Ara veig que entrava amb bon peu al Santuari, en pressentir finament el
concepte d’exemplaritat.
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La persona que s’autorealitza no necessita aquest tipus d’amor però està ben
comprovat que encara que necessiti manco amor, està molt més disposat a proporcionar-ne. Són més “amants”. Conjuguen millor el donar que el rebre. El seu amor
no és possessiu, és admiratiu.
Un amor que mai no pot ser saciat i que creix constantment. És semblant a l’experiència estètica o mística. Ells se senten independents l’un de l’altre, però desitjosos d’ajudar l’altre cap a la pròpia autorealització, fent-lo sentir digne d’amor.
En canvi l’amor deficitari sí que pot ser satisfet i conté un cert grau d’ansietat
i hostilitat i no poca propensió a la gelosia.

El vespre, abans de colgar-nos, restàvem drets en
dues files, enfilant una llista
interminable de parenostres i
avemaries: a la Verge, a Sant
Pere, a Sant Josep, a Sant
Lluís... Tots els resos del dia
no servien de res: ni la meditació, ni la visita al Santíssim,
ni el rosari, ni les jaculatòries. La tria responia a criteris
d’alta instància i pretenia assegurar les possibles esclet43

Les virtuts cardinals
Baixant un dia per l’escala que jo anomenava subordinada, en contraposició a
la principal que aquesta sí que tenia nom propi, botant els escalons de dos en dos
per manifestar una alegria inespecífica però autèntica, perquè fluïa d’un interior
encara candorós, me vaig esqueixar la butxaca del bavero que va quedar enganxada al pom de la barana. No va ser un càstig del Bonjesús, recurs al que acudien
els recurts. El fet que no hi havia testimonis per riure-se’n me permeté encarar el
problema amb serenitat com un petit regal de la vida... que m’ensenyaria a esser
menys expansiu, més caut, amb més prevenció davant la possibilitat que succeeixi
un fet especialment perillós o inesperat. Les escales i els murs del casal supuraven
humitat... i les quatre virtuts cardinals a totes hores.
Les avui oblidades virtuts cardinals, en el temps que memoro, eren prudència, justícia, fortalesa i temprança. Als prestatges de la meva biblioteca guard,
certament amb afecte, les restes d’un petit llibre en llatí que és, precisament, un
epítome sobre aquestes virtuts que recull textos dels clàssics llatins. No me resistesc, tal vegada per inspiració de l’amic Montaigne, a citar-ne unes paraules, tot
dubtant si ve a compte: Ipse Dyonisius junior, quum tyrannide excidisset, interrogatus quid Plato philosophiaque sibi profuissent: “Ut , inquit, tantam fortunae
mutationem aequo animo feram”.

Tira a tira
Segons passaven els dies, anava assumint nous reptes i noves experiències.
Els exàmens de final de curs n’eren una ocasió. Era obligat estar nerviosos. Els
nervis són més disculpables que la irresponsabilitat. Primerament, per la pròpia
naturalesa del fet en el que t’hi jugues la qualificació dels teus sabers, però també
és important, en aquests moments d’exhibició, supurar una certa dosi de lluïdesa i
elegància, un èxit que depèn de la preparació i sovint de la sort en els imponderables. En el meu cas, només puc referir-me a l’examen oral de llatí.
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Justament abans de mi s’examinava en Jeroni Fito, amic entranyable. En algun
moment trontollava la resposta i automàticament se va disparar el recurs emocional de la llagrimeta, elixir que dissol la severitat i provoca l’entendriment del
tribunal. En Jeroni tenia un caràcter profundament sentimental i, guanyant-nos
en maduresa, s’havia empoderat d’un prestigi que havia de mantenir sive velis

sive nolis. Li va anar bé; el primer somiqueig va “quebrar” la compostura de l’alt
tribunal, s’esfumà la rigidesa inquisitorial que derivà en un desconegut somriure
compassiu i en una corredissa d’urgència per salvar la moral del neòfit.
Al meu torn, tot i que des de l’experiència primigènia de l’amer, ameris, havia
fet mèrits per no témer un suspens, no volent quedar enrere, vaig copiar descaradament l’estratègia del bon amic. No vaig aconseguir que vessessin cap llàgrima,
perquè no eren prolífics en aquesta matèria, però sí algun gest de reanimació. No
era necessària aquesta pressió psicològica però va donar resultat, més que a mi,
als mateixos dignataris del tribunal que tengueren ocasió de comprovar que ells
mateixos encara no havien perdut totalment la capacitat de clemència.

A l’agost, metles i most
No me vaig alliberar aquell estiu de 1949 de participar en la campanya de
collir metles a Xorrigo. Ho vaig passar malament. L’aneguet surava en aigües
turbulentes. Allò contradeia la filosofia seminarística de l’apartheid. El treball dels
col·legues taujans sota els ametlers fruitosos, amb els que havia compartit diverses temporades, ja no era el meu món, però la situació familiar exigia la suspensió
de les garanties del Reglament i dels criteris clericals. Vaig anar ben alerta a dir
res, tot i que, pensant-ho bé, hauria pogut passar com un elegit, una experimental
llavor volandera, un precedent dels capellans obrers, moviment que no trigaria a
imposar-se en els sectors més innovadors de l’apostolat. Una ocasió perduda: allò
que aleshores m’empegueïa, ara podria ser un exemple a seguir: fer feina, ajudar
a la família. ¿On és el pecat?
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xes per on pogués esmunyir-se un mal pensament, un desig deshonest o una eventual distracció. Llavors, una estàtua de sal aquilina, silent i robòtica, el Sr. Batle,
encara tenia reganyols per preguntar aleatòriament els punts de meditació del dia
següent que ens acabaven de llegir a la capella. Tot estava controlat fins a nivells
inimaginables. De que vaig esser un nin dúctil, innocent i mal·leable, me n’adono
ara fent bona la lliçó del mestre Elias Canetti: la infantesa esdevé més plena a
mesura que envellim. I més entenedora. En el seu moment, ni l’entenia, ni sabia
que l’hagués d’entendre.

Sant Miquel, santmiquelada
Sant Miquel assenyalava el dia de començament de curs al Seminari. Enguany
(1949) ens trobam amb la sorpresa que, a causa de la gran florida vocacional, al
Seminari no hi ha lloc per tant de planter. Les autoritats, inspirades more solito,
per l’Esperit Sant, han habilitat el Col·legi dels Agustins com a Seminari Menor dels llatinistes. El servei
de menjador, però, continuarà a l’edifici del bisbe Pere
d’Alagón.
Tenia la seva gràcia creuar
sis vegades cada dia, en plena tendresa vocacional, un
tros del carrer del Socorro,
la plaça de la Paja i el carrer
Botones. A pesar del recomanat exercici de modèstia
visual, arribàrem a conèixer
-de visu, no fotem- aquells
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Nosaltres, però, ens havíem de dedicar a l’estudi: Llatí, Gramàtica Espanyola
i Catecisme. Començava el segon curs de llatí. Aquesta assignatura fonamental
la impartia D. Miquel Amer i la compartia amb unes giragonses al braç preadolescent que, com l’ametler florit, rebia l’estreta i la retornava amb una estesa de
pètals.

El jurament antimodernista
Per iniciativa del Rector Miquel Moncadas, valor emergent arribat de Salamanca, entram tímidament en la modernitat, celebrant a Sant Honorat les primeres convivències d’estiu. Varen ser dies molt divertits, amb la proclamació den
Joan Bauzà com a batle (Aquesta festada que es Batle mos fa, és una suada pen
Joan Bauzà) i den Tomeu Bennàssar com a bisbetó. Tot i que els fonaments estaven posats, el bon amic felanitxer no arribarà mai a la dignitat episcopal. L’Església s’ho ha perdut. En Tomeu però, ha assolit altres dignitats...

La meva presència a Sant Honorat va ser qüestionada per les circumstàncies
familiars, ja que mon pare, tot i tenir un forn obert al públic, no disposava dels tres
quilos de farina i escaig que havíem d’aportar com a paga. A la tarda, o l’endemà,
les coses s’arreglaren i, en bicicleta, me va acompanyar des de Santa Eugènia a la
Muntanya Màgica. No sé com s’ho va fer per tornar-se’n amb dues bicicletes. Ara
sé que els pares són molt llests... i molt sacrificats.
46

La saviesa s’adquiria a base de colzes
i la santedat a base de genolls
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veïns que se debatien entre la pobresa i la prostitució. Ens cridava especialment
l’atenció el bar “Los Faroles” on, una nit d’hivern i d’infern -¿o de cel?- hi morí
in actu un client... segons vaig poder aglapir al vol a un escamot que comentava
el succés. Segurament que resàrem per la salvació eterna d’aquella ànima traspassada en pecat mortal, el més mortal de tots els pecats (el Ligori, patró dels
enamorats, no hi admet “parvetat” de matèria); i també per l’altre cos traspassat...
per una espasa flamejant.

La sapiència (en lletra menuda)
Corprès cada vegada més per les intenses mocions, i involuntàries emocions,
que deparaven els trimestres en la lenta i, a moments, inacabable sendera levítica,
anaven desfilant les jornades d’estudi més o manco simulat. Els dies s’omplien
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La saviesa s’adquiria a base de colzes i la santedat a base de genolls, tot concentrat en les articulacions que, sense menystenir la seva funció, hem d’admetre que no són el distintiu més estètic del cos humà. És clar, faltava la gràcia.
¡Ah la gràcia! La gràcia tenia moltes
accepcions. La gràcia de la Schola
La saviesa s’adquiria a base de colzes
Cantorum, era el Simon Johannis o la
i la santedat a base de genolls
Profecia de Malaquies; per don Pep
Rosell era un suavissimum mysterium; pels mandataris, la gràcia era Can Rasca
i les seves camamilles; pels teòlegs, els diàlegs peripatètics al terrat de la Capella; pels joves presocràtics, els balandrams suats al pati de Sant Pau; pels futurs
juristes, les subtils fragàncies dels cànons; pels clergues postridentins, el disseny
de casulles gòtiques i l’entredós de les albes; pels cocs o cuiners, que feinejaven
en el dantescos cercles subterranis, la gràcia era el llegum i la crucífera coliflor;
et reliqua.
El meu caparrineu, avançat prematurament al canvi climàtic amb la pèrdua
constant de vegetació, també cercava la seva gràcia i, entre la creativa gama que
oferia el catàleg de la vida comunitària, vaig arribar a decantar-me pel periodisme de rodalies i la radiofonia domèstica(da). A tal fi, ex nihilo sorgí un equip
de primera generació en el que figuraven (mai
tan ben dit) l’exultant Jeroni Fito, el pertinaç
Domingo Mateu, el dòcil Romero, el ressonant
Rossinyol, l’incombustible Sancho, el rellisquent Herodotillo... (La llista és injusta, esbiaixada i incompleta, perdonau).
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Entre els projectes portats a bon terme,
sempre protegits per l’ortodòxia de l’autoritat competent, citaré la revista Antorcha, els
suplements murals i setmanals amb la mateixa capçalera, els concerts de música selecta al
refectori, la Campanya Pro-Seminario d’inspiració amerincana (sic), les cròniques balompèdiques celebrades en el ressec estadi de La
Alfombra verde. Tot això farà part d’una pròxima entrega, Deo mediante.

TESTIMONI
Un flash retrospectiu tendre, suau i sentit
Carta de Guillem Morlà Adrover dirigida a Jaume Sancho Gili,
amb el consentiment d’ambdós interessats
Bon amic Jaume!
Basquejant dins el teu passat hi he trobat part dels meus records. He descobert racons
que me passaren inadvertits. De tots aquests records et volia parlar.
Però abans de tot he de dir-te qui som i per què t’escric aquests quatre mots malgarbats
desprès de 55 anys que no havíem parlat plegats ni tampoc ens havíem retrobat. He
pensat que si me’n recordava de tu i en tenia tan bons records, també tu podries recordar
alguna cosa de mi.
Vaig estar al Seminari 10 anys i mig, et seguia de prop, vaig sortir abans de la tonsura.
Tinguérem els mateixos professors, superiors, directors espirituals... compartirem la
mateixa menja i habitarem la mateixa casa.
Jo vaig entrar als 10 anys, m’eixermaren i esbrostaren per fer créixer un capellà
dòcil i obedient. No els ho vaig posar difícil. Tampoc jo ho passava tant malament. Dins
les meves necessitats me sentia amb suficient autonomia. Jo volia ser bona persona i
ajudar als demés. Lo de ser capellà no ho tenia molt clar però era una cosa llunyana i
no me feia patir massa. Així vaig arribar a la tonsura que ja implicava un compromís
més seriós que jo no podia assumir. Vaig demanar anar a casa i fer un any sabàtic per
repensar-ho. No vaig tornar a incorporar-me
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d’hores lectives intercalades amb les d’esplai, actes de pietat a rompre i per rompre l’home vell. Diguem, així mateix, que fèiem quatre menjades al dia i una
letargia non stop, si volem esser més moderns, de vuit hores nocturnes. A més
de l’esquema diari, teníem el setmanal, en el que s’encabien les visites familiars
o l’accés al director espiritual. En tinguérem cinc o sis al llarg de la carrera, tots
pastats de la mateixa farina i massa mare, però amb singularitats en la manera de
fènyer, que demostraven la infinita varietat de camins i morades del Més Enllà.
Tots aquests actes estaven encaminats a fer-nos créixer en saviesa, santedat i gràcia davant Déu i els homes. De les dones no ens en parlaven.

Per cert, els cinc primers anys de seminari menor, se’ns tenia prohibit establir amistat
o cap tipus de relació amb voltros, la gent del seminari major. Segurament perquè no ens
obríssiu els ulls i ens desmandàssim de les uniformades pautes que rebíem des nostres
“educadors”. Arriscant-me a que em cridassin l’atenció en aquest punt, sovint me perdia
pel teu petit taller. Admirava els teus sabers d’electrònica i possiblement de tu em ve
l’afició i els minsos coneixements que tenc d’electricitat. Record que un dia muntares
una radio, crec que era per en Joan Mates. Jo estava obsessionat per veure com series
capaç d’unir tot aquell caramull de resistències, condensadors, làmpades... que havies
comprat a can Massot. No creia que la fessis sonar mai i aquell mateix vespre ja sonava.
També m’agradava estar dins la sagristia quan duies el control radiofònic de les
sabatines dels dissabtes per a Radio Popular. Com admirava els teus coneixements! O en
el muntatge lumínic dels improvisats escenaris... Record haver-te acompanyat a alguna
de les sessions de cinema que feies a algunes parròquies, fora del Seminari.
Record també les al·legòriques o famoses “ventades” del rector Sureda. Bé vaig
voltar per fora de la capella nova mirant si trobava els cruis que havien fet aquelles
misterioses ventades que jo no havia sentit. Mira si ho era ingenu!
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Enguany ha estat un any de retrobament per a mi. Et
vaig veure de lluny a la diada del Pare Ginard que féreu
no fa gaire al poble meu estant. Si t’he de dir ver, vaig
anar a l’església i a l’acte posterior al casal dels vells i no
vaig reconèixer cap dels companys del Seminari: 55 anys
sense tenir contacte amb una persona son molts d’anys.
Suficients per canviar el físic o desconèixer que se n’ha
fet dels vint-mil i pico de dies que han ocupat la seva vida.
Agraïment és el que vol demostrar aquest escrit. He
reviscut moments de la nostra joventut que tant ens agrada
als vells recordar.
He rigut, m’he divertit, he passat unes hores molt agradables amb tu. Vull pensar que el
temps no perdona ningú i que sempre ens topam tots amb algun “dia diferent”, com aquells que
tu descrius tant bé en el teu llibre. També jo els conec aquests dies.
Gràcies, Jaume, i records per a tots els de ca-teva a cala Gamba.
Guillem Morlà Adrover

He llegit ...
per Jaume Gual Mora

ENTRE L’INFERN I LA GLÒRIA

Edicions de 1984, Barcelona, 2020

- Autor: Àlvar Valls

Abans d’entrar a fer una explicació-ressenya del
llibre, el primer que vull manifestar després de llegir
el llibre, és que la personalitat del poeta-sacerdot
m’ha captivat i faig meva la frase que digué Salvador Espriu sobre la persona de Jacint Verdaguer i
que es recull al llibre: “Verdaguer és una figura que
crema així que es toca, i es fa impossible no apassionar-s’hi”.

L’obra. Aquesta novel·la narra la vida i l’obra d’un dels primers escriptors

catalans de tots els temps, Jacint Verdaguer (Folgueroles,17-05-1845. Vallvidrera,18-06-1902).
L’autor, després d’afirmar que “Tots els personatges que són esmentats
amb el seu nom o cognom corresponen a persones reals”, retrata una vida
que per al protagonista va ser un infern i a la vegada un doble procés d’ascensió a la glòria: “la glòria terrenal del poeta i la glòria celestial a què aspirava el
sacerdot”.
Acompanyant el relat, apareixen episodis de la vida del poeta emmarcats
en la Barcelona de l’època en plena expansió industrial i urbana; l’ascensió
del regionalisme; la segona guerra carlina (enfrontament originat en el conflicte de successió dinàstica a la corona d’Espanya); el Memorial de Greuges,
“Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, que
fou adreçada a Alfons XII l’any 1885 pel Centre Català en un acte presidit per
Joaquim Rubió i Ors; els Jocs Florals; l’Exposició universal de 1888, la bomba de la processó del Corpus; les seqüeles de les guerres d’Àfrica i de Cuba;
la seva relació amb la família real, mitjançant el segon Marquès de Comillas
Claudi López i la seva esposa, Maria Gayon.
A moments l’acció se centra en indrets naturals d’altres ciutats i pobles de
Catalunya i del món, es conten els periples viatgers del poeta per Amèrica,
Europa i Àfrica, així com a bord de diversos vaixells, d’un dels quals va ser capellà durant dos anys.
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Però t’havia conegut molt abans i més jovenet quan venies pel seminari menor
a canviar bombilles. Com veus, tenc indicis de poder recordar coses teves almanco
d’aquells anys d’adolescència i joventut. Ara, desprès d’una llarga pausa de 55 anys, he
tornat topar-me amb tu llegint un llibre que he devorat en
dos dies. M’ha captivat el llenguatge planer i entenedor.
Un mallorquí que és el que encara es parla entre la gent
major de Sant Joan, on visc amb la germana.

L’autor. Àlvar Valls té una quinzena de llibres de gèneres diversos: poesia,

narració juvenil, prosa literària, periodisme, entre d’altres. Resideix a Andorra
on ha dirigit dues revistes i un diari. A l’any 2019 es va iniciar en el gènere
novel·lístic amb l’obra “El dinovè protocol”, una concepció imaginària sobre
el procés català. El 2020 ha presentat aquesta obra “Entre l’infern i la glòria”,
després de més de quinze anys de documentar-se sobre Verdaguer.
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Ressenyes bibliogràfiques

Ressenyes bibliogràfiques

per Jaume Oliver (1-2-3)

per Miquel Jaume (4-5) i Pere J. Amengual (6)
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Mallorca, 2019. 208 p. 18 €
Interessant llibre del prevere i amic nostre, Teodor Suau Puig, recull
d’articles des de l’any 1996 fins el 2017, precedits d’una clarificadora
introducció. Obra que fa pensar, fa sentir i acompanya en el creixement
personal, social i espiritual.
Teodor Suau Puig, que ha servit l’Església de Mallorca en diversos
càrrecs institucionals i pastorals, traspua en el conjunt de la seva abundant obra, tant escrita com de comunicació oral, la seva profunda formació teològica, bíblica, filosòfica, psicològica i social. Aquest recull d’articles constitueixen
una interessant guia d’anàlisi de la realitat, de reflexió espiritual, i de creixement com a persona i com a creient, a l’abast d’un nombrós públic lector. Molt recomanable.
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Bartomeu Bennàssar. Dietari d’un confinat a una Mallorca
pandèmica i de fira (15 de març - 15 de juny de 2020). Lleo-

2

Sebastià Alzamora. Reis del món. Proa, Barcelona, 2020 (3ª edició).

3

nard Muntaner Editor, Mallorca, 2020. 157 p. 17€
Testimoni d’un trimestre difícil a càrrec del nostre amic i professor,
Bartomeu Bennàssar, prevere de l’Església de Mallorca, teòleg moralista i
observador crític de la societat i de tot l’entorn eclesiàstic. Il·lustre malalt
que ens ha ensenyat els camins de la introspecció i de la recerca espiritual.
Bartomeu Bennàssar ens descriu un llarg trimestre de confinament “a
una Mallorca pandèmica i de fira”. Uneix anàlisi i valoració, introspecció
i observació social, ètica i espiritualitat, llenguatge científic i fina ironia, formulació de preguntes i assaigs de respostes.
És aquest un llibre-testimoni d’un intel·lectual poeta, que, en un estil ben propi, ja ens ha
ofert en anteriors publicacions les claus del seu propi camí personal i espiritual.

600 p. 20,50€
L’escriptor llucmajorer Sebastià Alzamora ha elaborat aquesta novel·la literària a partir de les biografies de dos il·lustres i universalment
coneguts mallorquins, amics i antagònics, Joan March, financer, i Joan
Mascaró, filòleg i traductor, ambdós naturals de Santa Margalida i amb
vides entrunyellades i peripècies vitals gegantines. Bestseller molt recomanable.
Aquesta novel·la literària de Sebastià Alzamora, escriptor llucmajorer
prou reconegut en l’àmbit cultural català, analitza i escodrinya les biografies de dos mallorquins universals i les seves relacions entrecreuades, Joan March, el
financer, i Joan Mascaró, el savi professor de Cambridge. Ambdós, naturals de Santa Margalida, assoliren una importància internacional per raons ben diferents i oposades: March,
per la seva intensa activitat financera i d’alta política, i Mascaró, per la seva activitat filològica com a professor universitari, traductor i divulgador del pensament hindú a la cultura
occidental. La novel·la, que contextualitza molt bé les vides i relacions de March i Mascaró,
ja s’ha convertit en un bestseller imprescindible, amb les tres primeres edicions durant l’any
2020 (gener, febrer i juny).

4

Gabriel Amengual Coll. Hitos históricos de la antropología
filosófica. Granada : Editorial Comares, 2020 . 236 p. 22,80 €.

Una excel·lent introducció a la problemàtica sempre actual del sentit de la vida humana a partir d’un recorregut per les idees dels dotze
pensadors que més han contribuït a la formació de l’antropologia
filosòfica. Amb gran perícia pedagògica, no de bades el llibre és una
reelaboració d’uns apunt de classe, el professor Gabriel Amengual
estructura la seva exposició en aquestes cinc parts : 1) Els inicis (Kant
i Herder), 2) El tomb posthegelià (Feuerbach i Kierkegaard), 3) El vitalisme (Nietzsche i Blondel), 4) Els fundadors (Max Scheler, Gehlen i
Plessner) i 5) Els crítics (Heidegger, Horkheimer i Foucault). Trobareu
una ressenya més càlida escrita per Cecili Buele al blog : http:// secularitzassociats.blogspot.
com/2020/09/gabriel-amengual-coll-fites-historiques.html.

5

Eduardo Mendoza. Las barbas del profeta. Barcelona : Seix

6

Rigo Bonet, Joan. Els de Cabrera (1936-1946). Nova edició

Barral, 2020 (Edició revisada de la de 2017). 200 p. 18 €
En aquest llibre, que bascula entre l’assaig i l’autobiografia, l’autor
presenta la seva visió personal de la Bíblia amb una espurna d’humor,
un toc d’irreverència i una saca d’erudició. Hi batega arreu la seva
fascinació vers els episodis més insignes de la història sagrada que el
van impactar en la seva infància i de rebot van engendrar la seva vocació literària. Ho confessa a la introducció d’aquesta nova edició revisada: «No exagero al afirmar que la Historia Sagrada que estudié en
el colegio fue la primera fuente de verdadera literatura a la que me vi
expuesto». Se suposava que la finalitat d’aquest ensenyament era reforçar les creences religioses dels infants però la realitat era, segons Mendoza, que res en el
llibre d’Història Sagrada ajudava a assolir aquest objectiu sinó que més aviat se n’allunyava.
Tanmateix, va complir la funció cabdal de transmetre els mites fundacionals que han orientat
la religió, la literatura i l’art de la cultura occidental.
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Teodor Suau. Un altre món és possible. Lleonard Muntaner Editor.

ampliada de l’original. 2008. Ed. Documenta Balear. 2020. Ajuntament
de Palma. 358 p. 22 €.
Cada plana que gireu del llibre vos mostrarà un univers desconegut.
Descobrireu com era la vida a l’illa en temps de la Segona República,
com vivien els seus habitants, militars, pescadors, faroners, i com
coexistien en pau i serenor quasi idíl·lica les dues famílies que conraven
la terra. Assistireu a la tragèdia del “Alzamiento Nacional” que trencà
l’harmonia que havien gaudit fins llavors i que trastornà llurs vides: la
gran tragèdia que esclatà a tot Espanya revivida en un espai reduït. I,
en un estudi acuradíssim, fruit d’anys de recerca i d’escorcollar arxius i territoris, seguireu
el periple de Jeroni Bonet, tio de l’autor, represaliat a les presons i esclavitzat als camps de
treball del franquisme. És la causa 1029/36. Aquesta nova edició d’Els de Cabrera ens arriba
incorporant documentació, una extensa bibliografia i fotografies de l’època. Una història
fascinant.
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Condeixebles en el Seminari, ens fou donat de
viure junts la dolça placidesa de la minyonia i l’encisadora embranzida de la joventut. Amb tanta plenitud i profund arrelament compartírem aquells
anys inoblidables, entre la infantesa i l’edat madura, que un pòsit creixent d’entranyable amistat es va anar congriant de dia en dia fins a fer-se en nosaltres reserva
permanent i sòlida d’una especial relació, sempre amable i respectuosa, que fou
mantinguda al llarg de tota la nostra vida.
El que ens va portar inesperadament la fosca primerenca d’aquell capvespre
del dijous, 5 de novembre d’enguany, no podia ser veritable ni creïble: ens va arribar, boirosa, la notícia que l’amic de l’ànima, el bo de Pep Arbona, acabava de
morir sobtadament per un irreversible vessament cerebral. Fou tan intens i profund el trasbals sobrevingut que ens resistíem a creure la malaurada nova. El matí
del mateix dijous fatídic, ell i la seva dona, Sili Arguimbau, havien estrenat nou
cotxe elèctric per desplaçar-se a Son Catiu i berenar amb els amics, com ho solien
fer de tant en tant. A la nit, quan ens fou tristament confirmada la mort de l’amic
Pep Arbona, s’amararen de llàgrimes els nostres ulls i s’encongiren els nostres
cors, trastocats per una insuportable buidor que ens submergí en una fondalada
d’amarga i esglaiosa tristesa.
La tarda de l’endemà, dia 6 de novembre, el nombrós i estimat aplec de familiars i amics, agrupat a Son Valentí en un emotiu acte d’agraïda memòria, improvisat i senzill, tal com ell l’hauria volgut, li donàrem el darrer adéu en el jardí del
tanatori fent rotllada entorn a l’estimada Sili i cantant “La vall del riu vermell” i “La
Balanguera”. El bisbe, Sebastià Taltavull, com a bon ciutadellenc, amic i resident
en el mateix carrer de la família Arguimbau, va trucar personalment a na Sili per
manifestar-li el condol i comunicar-li que la missa de dia 7 la dedicaria a en Pep.
Per la brevetat volguda d’aquesta afectuosa recordança, ressaltaré només l’essencial del que ens ha llegat el seu tarannà d’intel·ligent, bondadosa i propera
persona. L’amistat planera i avinent, conjuntada amb l’amor a l’esposa i als fills,
era potser l’únic dogma de fe vàlid per a ell i digne de creure i d’exercir. L’ amor i
l’amistat, en la seva expressió més propera i bondadosa, eren per a Pep Arbona
com déus intocables.
Nascut a Sóller el 12 de febrer de 1940, va créixer feliçment en l’escalfor benestant d’una coneguda família dedicada al comerç de cítrics en el País Valencià,
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activitat pròspera que li estalvià les miserables estretors de la nostra postguerra
civil. De 1953 a 1966 va formar-se i cursar els estudis eclesiàstics en el Seminari de
Mallorca. Després de ser ordenat prevere el 19 de juny de 1966, es va traslladar a
Roma per completar els estudis a la Universitat Pontifícia Lateranense durant tres
cursos. El 15 de setembre de 1969 obtingué la llicenciatura en Teologia Moral en
qualitat de Peritus in Theologia moralis. De retorn a Mallorca, fou destinat com a
vicari a la parròquia d’Andratx, on hi exercí durant els anys 1970 i 1971. Poc temps
després, sòlides i madurades reflexions personals el portaren a demanar la dispensa de l’exercici ministerial, que li fou concedida el 1973.
L’any següent es casa amb l’amiga ciutadellenca, Sili Arguimbau, mestra titular
en centres públics durant la primera meitat del seu període laboral mentre que a
la segona meitat, en qualitat de llicenciada en psico-pedagogia, exercí les tasques
pròpies dels Equips d’Orientació dels Centres d’Educació Primària. El 1976 neix en
Jaume, el primer fill, que, per una atzarosa casualitat, comparteix els primers dies
de vida en la mateixa habitació maternal de Son Dureta on es trobava el meu fill
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primogènit, Jaume també, que havia nascut en dates properes.
El mateix 1976, Pep Arbona es trasllada a Tarragona, a la ciutat de Montblanc,
per incorporar-se a l’oficina del Registre de la Propietat de la Conca de Barberà,
ubicada en l’esmentada ciutat, on l’amic Joan Vidal Perelló hi exercia aleshores el
càrrec de Registrador de la Propietat. El curs 1976/1977, Sili, s’incorpora a centres
de primària de localitats pròximes a Montblanc, els primers dos anys com a mestra
provisional del centre d’Esplugues de Francolí i els altres anys com a titular definitiva del centre de Sarral, ambdues localitats de la mateixa Conca de Barberà.
La família Arbona passà així a residir temporalment a la ciutat de Montblanc,
en la qual va néixer el 1978 el segon fill, en Pau. Pep Arbona aprofita l’avinentesa
de residir prop de Lleida per cursar i obtenir en la Universitat lleidatana la Llicenciatura en Dret. Perllonguen l’estada i el treball a Montblanc fins el 1983, any en què
retornen a Mallorca. Arbona, en la situació laboral d’excedència, treballa durant
un any en una consultoria d’advocats i quan Joan Vidal es fa càrrec del Registre número 1 de Palma, reclama en Pep Arbona perquè s’incorpori a les tasques
d’aquest Registre número 1 i aquí es mantén fins a la jubilació pujant els diferents
55
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Amb la finalitat d’acabar de perfilar l’afectuosa i cordial personalitat del nostre
estimat amic de l’ànima, deixau que reprodueixi un fragment del petit poema que
vaig dedicar a Pep i a Sili el 24 de juliol de 1999 amb motiu de les seves noces
d’argent:

He ja complit els 90,
res de res ja no m’espanta,
en molts de llocs m’he perdut,
sense llum, cercant la llum.

		“I ell, que sabia Brel de cor,

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

l’escoltava ara a tothora;
no per a delectació voluptuosa
d’uns poemes que, de sempre,
li fendien l’ànima i el ventre;
sinó perquè, de l’enamorament ençà,
cada imatge de Brel, cada cadència
era lligada al nom d’ella.
L’instant màgic l’havia portat finalment
al país on l’amor era el rei
a la terra on l’amor era la llei,
a l’illa on ella era la reina.

		
		
		
		
		
		
		
		

El pa de noces
encetat en aquella clara nit d’estiu
omple encara l’espai concret
del fer i desfer de cada dia.
I transforma silencis i retrets,
oblits i desavinences,
malentesos i recels
en hores tendres de joiosa plenitud.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Els fills que us ha fruitat l’amor,
intel·ligents i bells,
com pertoca a qui és carn de la vostra carn,
s’allunyaran, cada cop més, del vostre vol
per fer-se l’espai a mida de les seves ales.
Sols, és llei de vida, s’han de guanyar l’esplendor del migdia
mentre vosaltres, amarats de la porpra del ponent,
els seguireu de lluny, satisfets,
perquè us mantenen, rejovenits, el nom, la casa i les arrels.”

						
						Domingo Mateu Conti
					
Palma, 20 de desembre de 2020
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HE JA COMPLIT ELS NORANTA

La Veritat, la veuré
quan aquest món deixaré
per fruir-la tal com és?
o me quedaré corprès?
Si Déu viu dins l’Univers,
hi entraré, jo, en ell dispers
petitó per tota banda?
Quina serà la meva tanda?
Dia 15 del proppassat mes de novembre, el nostre apreciat i dilecte
amic, Agustí Serra Soler, va tocar l’alt
cim privilegiat dels noranta anys, gaudint d’una abellidora salut, de la il·lusionada joia de viure i d’ una clara i
envejable lucidesa de ment. Amb motiu d’aquesta festiva avinentesa i en les
òptimes condicions de què gaudeix va
poder oferir-nos l’expressió poètica del
que sent, encimbellat dalt d’una fita tan
memorable i anhelada. Des d’aquestes
planes, en nom dels nombrosos fidels
lectors, volem manifestar-te aquest
afectuós i cordial “ad multos annos”:
que doni el Bon Déu plàcida i llarga
vida als teus anys i a nosaltres que puguem perllongar amb tu el complaent
conreu de la teva generosa i amable
amistat.
Domingo Mateu

MODÈLICS Amics del Seminari Núm. 55

memòria memòria memòria memòria

graus de categoria laboral fins que es fa càrrec d’una plaça com a substitut d’altres
registradors.

Tant si a un cel, com a un infern
m’hi trobaré sol i extern,
o voldré tornar a la terra,
amb el nom d’ Agustí Serra?
Crec en un Déu, que és tot cor,
omnipotent i tant bo
que ens estima tant i tant,
que per Ell, infern, ni pensant...!
Si m’ha estat la terra un cel
i l’amor el meu anhel
i estimant m’hi he sentit bé:
ESTIMANT, JO SEGUIRÉ.
Agustí Serra Soler
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per Bartomeu Rosselló

M’ho han contat: Toni Obrador, Jaume Oliver, Miquel Vadell, Pep Lluís Munar, Rafel Estelrich, Joan Antich, Francesc Riera i altres.

26

Temps enrere a la Vila de Felanitx hi havia els mateixos cotxes com per
tot. Pocs. Per tant, carros i tot-hom anava
per allà on li convenia més. No hi havia
direccions prohibides, ni indicacions que
t’obligaven a voltar la plaça, ni pas per
a vianants... i si tenies ganes o necessitat
d’emprar un tros de carrer, ho podies fer;
no feies nosa a ningú. No és com ara que
per anar de ca teva a ca la teva filla que
està a dos-cents metres, has de fer dos quilòmetres. Com deia, abans tot anava més
a lloure, no hi havia restriccions de cap
casta. Però un dia l’Ajuntament volgué
organitzar la circulació. El meu padrí tenia un missatge que no creia les ordenances municipals i en lloc de voltar la plaça
prenia tot dret amb el carro. De bades es
padrí li retreia el seu comportament. Un
dia es missatge parteix, i es padrí amb la
bicicleta, darrera, darrera per veure com
se’n desfeia. I clar, es missatge adreça. I
no hi hauria un municipal a punt per posar
una multa? Es padrí arriba amb la bicicleta
també contra direcció demanant al municipal que posàs la sanció al missatge: Sí,
posau-li, posau-li. El municipal multà el
missatge, però també al padrí que també
havia adreçat.
Però no era aquí on volia anar. Les processons de Setmana Santa tenen un itinerari de cada any molt concret. El primer
any en que s’havien posat les direccions
prohibides, el Rector anà a cas Batle (de
fet només havia de travessar el carrer) per
demanar-li con havien de circular amb les
processons i si havien de respectar les prohibicions. La resposta del Batle fou: I que
anau motoritzats enguany?.
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Si Felanitx té deu minuts intensos
de bon de veres són els moments de s’Encontrada el dia de Pasqua. Aquí si que no
hi valen altres històries. Si estàs situat a
l’escalera parroquial, veure les banderoles
entrar a la plaça de sa Font de Santa Margalida mentre comences a sentir la marxa Jofredi tocada per la banda, fa engolir
ràpidament la saliva, intentant que ningú
vegi que tens els ulls entelats. I és que recordes els éssers estimats que t’han deixat
fa poc i també que estimes aquell acte tan
teu, tan felanitxer. La plaça plena, l’escalera i replà enrajolats de cares felanitxeres
(com deia es Regent) demostra que aquest
moment és autènticament únic.
En Jaume Oliver escrigué allà pels anys 50
el pròleg de l’obra de teatre Un Ciutadà a
matances i mirau com ho descriu:
No sempre és Pasqua, però ho és una
volta a l’any. Més fresca que un brot
de murta la gent s’aixeca dematí. Tothom va més mudat que un garballó. Ses
famílies amb estols van depressa cap a
sa font. No ho sentiu?... An es Convent
ja repiquen i de pes carrer de sa Porteria, a pas ben falaguer, cap a l'església
sa processó de s’»Encuentro». Ja som
a sa font. Es Replà vessa de gent. La
Mare de Déu, amb un ramell amb sa
mà, que mai se mustia, debaixa contenta. A s’ombra des dosser que llambreja
d’or al sol pasqual, tremolant cruenta
bandera de victòria, Crist ressuscitat.
S’acosten... Tots els cors bateguen més
fort... Tres reverències gracioses de la
Mare de Déu. Esclata la Marxa Real
que retrona l’espai, i per l’aire els coloms amb plomes blanques escriuen
al·leluies damunt el cel blau.

Ara dues d’ermitans.

28.a

Aquesta la me contà en Jaume
Oliver d’Albocàsser que li havia succeït
a ell. He llegit l’anècdota a una novel·la
que descriu les desgràcies tingudes per un
seminarista una vegada sortit i endinsat

dins la problemàtica del món. Tots n’hem
passat... Sia com sia, aquí va la contarella.
Un horabaixa qualsevol amb l’arribada a
peu a Sant Salvador i amb allò que un no
pot trencar alè, és saludat per un dels ermitans que habitaven al santuari. L’home de
llarga barba lluïa un fideu mesclat amb els
pels. I amb això en Jaume que li diu:
- Ermità ara vos endevinaria de què heu
dinat avui.
- I de què?
- De fideus.
- Avui no, ahir a migdia!

28.b

Si hem de ser sincers direm que
no se miraven gaire uns als altres ni tampoc al mirall, si en tenien. La segona, podríem dir, va de lo mateix. El Bisbe, no sé
quin, un dia nomenà visitador d’ermitans i
fossors. L’enviat del Bisbe puja a Sant Salvador i recorr les estances de la comunitat
i veu que dins els ormejos d’higiene no hi
ha cap cepillo de dents.
- I els “cepillos” per fer-vos ses dents netes on són?
- No en tenim.
- I no vos feis ses dents netes?
- No, mai.
- Això no pot ser, d’ara endavant sempre
heu de tenir un cepillo perhom i cada dia
les vos heu de fer netes! Ja podeu partir
cap a la Vila i comprar-ne un per cada un.
Que no torni jo i no trobi que heu arreglat
s’assunto.
- Bé, ho farem perquè vos ho manau. Però
que aquest pecat caigui damunt sa vostra
consciència.
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Contant coverbos des de Felanitx

Hi ha fum a totes les xemeneies i de ses
cases vos envest una oloreta de freixura
que faria rompre el dejuni a un sant...
Mots anys... Amb vida vostra.
Per descriure la contarella, direm que el
Bonjesús ressuscita allà mateix on l’han
enterrat el Divendres Sant: En el convent
de Sant Agustí. El dia de Pasqua a les 8 del
matí s’hi diu la primera Missa per immediatament partir la processó cap a la Parròquia. Precedeixen les banderoles, segueix
l’escolania, Reverent comú de Preveres,
es dosser amb la imatge del Ressuscitat,
el trio celebrant de l’Ofici revestit amb el
tern bo, l’Ajuntament i finalment la Banda
de Música.
Succeí però que un any, una mica de brusquina feu decidir al Regent que no se faria
la processó, i envià l’escolà major amb un
cotxe a cercar els ornaments de l’ofici que
estaven preparats en el convent. S’escolà
troba la processó preparada per partir, però
comunica al Batle la decisió del Regent.
El Batle, conscienciat que per quasi no res
no s’han de perdre costums tan arrelats, fa
organitzar la processó que parteix cap a la
Parròquia amb un únic capellà amb sotana i roquet darrera es dosser. El vicari del
convent no veia clar que la seva postura
fos l'adequada i s’esperava una renyada.
L’escolà major carrega ornaments i parteix
escapat cap a la Parròquia.
- El Bonjesús ha ressuscitat! I ve cap aquí!
Amb quatre grapades, dins la sagristia ja
s’han revestit amb les dalmàtiques i pluvial, i davallen trot, trot, per l’escalera de
la rectoria i s’incorporen a la processó davant can Timpano just entrant a la plaça de
sa Font...
Uf... Quin estrés...
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A una casa benestant de la Vila
convivien tres germans fadrins. Dues dones i un home. El que fan ses dones: no
hauries de menjar tant..., beus massa vi...,
ho veus, tornes tossir, això és des fumar... i
venga mala vida sobre el fumar.
Fins que un dia, ja empipat les diu: Sí, jo
tossesc perquè fum, però voltros dues, que
teniu es galindons fotuts, no vos aturau de
fer els passos i jo no vos dic res.
59

per Pere J. Amengual

De setembre a desembre de 2020
Una ullada a alguns titulars dels quatre mesos darrers que, de prop o de
lluny, toquen el nostre entorn.

5 de desembre.
Cultura i oci. Història. Francesc M. Rotger treu el reportatge Jesuïtes: els

soldats de Déu. La Companyia de Jesús, creada per un exmilitar, deixarà de fer
classes a Monti-sion després de cinc expulsions i quatre retorns.

Arallegim. Guillem Frontera. Mig segle després d’escriure “Tyrannosaurus”...

“Els seminaris eren petits gulags beneïts per tothom”. Entrevista a càrrec de Cristina
Ros.

26 de desembre.
Cultura i oci. Literatura. Estaria millor el món sense religió? Des d’un

posicionament ateu, Melvin Konner defensa en un llibre el paper de la fe. Dídac
P. Lagarriga. El llibre en qüestió és “La especie espiritual”, publicat en castellà per
Almazura.

12 de setembre.
Pensament. Miquel Àngel Lleuger signa: Religió, escola i persones humanes.
19 de setembre.
Cultura i oci/història. Francesc M.Rotger ens conta la història de L’illa dels
monjos guerrers.

Cultura i oci/tradició popular. Editen el “Calendari Folklòric” inèdit del

pare Ginard. E.N.

Pensament/filosofia. Miquel Àngel Ballester signa: Els filòsofs també riuen.

Emmarcat: L’únic riure acceptat pel cristianisme és la rialla venjativa del judici del
dia final en què els pecadors pagaran per les seves faltes.

Pensament/tribunaoberta. Gabriel Amengual signa Religió i cultura religiosa,

en resposta a l’escrit de Miquel À. Lleuger de dia 12. Destaca: La religió no sols és
cultura, sinó que sovint ha estat considerada com el cor que dinamitza i inspira tota
cultura.

Turista de coa d’ull. Antoni Janer Torrens escriu sobre Els mestres progressistes

de la Transició. Esmenta, al llarg de l’article, Pau Bibiloni, antic conegut d’aquesta
casa.

7 de novembre.
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Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Consell de Mallorca.
Fundació Mallorca Literària.

A l’entrevista. Cristina Ros parla amb Joan Miralles, el nostre catedràtic emèrit
de Filologia Catalana a la UIB.
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RETALLS

Especial Any Salvà 150è: vuit planes dedicades a Maria Antònia Salvà.

24 de setembre.
Des de Tribuna, Josep Jaume Canyelles té un record emotiu per don Jaume

Cabrer i Lliteras... el seu tarannà: “dirigia”, no “dominava”, era “respectuós”, no
“imposava”... En el seu exercici sacerdotal... va ser molt estimat, valorat i admirat
tant per persones senzilles com per persones dels cercles culturals i intel·lectuals...

26 de setembre.
Cultura y Sociedad: El “Calendari Folklòric de Mallorca”, una joya inédita
que ve la luz. Se publica, gracias a la Fundació Mallorca Literària el primero de
los cuatro tomos...

27 de setembre.
Part Forana. Joan Sitges informa: El albergue para personas sin techo de
Manacor está saturado. La Fundació Trobada tiene una lista de espera que supera
el número de plazas disponibles... Destaca: Nuestra razón de ser es garantizar un
derecho tan básico como una cama y un plato de comida.

La almudaina: El cura de prisiones delator, sobre la figura del sacerdote Joan
Aguiló Forteza. Signa José Jaume.
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la tercera edad.. Tras 460 años... Montse Terrasa.

4 d’octubre.
Diario de Palma: Adiós a 460 años de historia... Montesión, el cambio que
golpea la memoria de generaciones. Miguel Vicens.

7 d’octubre.
Mallorca. Extraoficial. Las Serviolas enamoradas de Mae. Miquel Adrover

fica un comentari sobre José Ramón Bauzá / La vuelve a armar en las redes al
llamar “comunista” al Papa Francisco. Comentant l’encíclica Fratelli Tutti.

8 d’octubre.
Bellver. Ateisme a Mallorca. Jordi Vidal presenta una ressenya del llibre de David

Ginard: Ateu Martí (1889-1936). Anticlericalisme i compromís republicà. Abadia
de Montserrat.

10 d’octubre.
Diario de Palma. Reportatge de Montse Terrasa: El futuro del Colegio de

Montesión.

Opinión. Joan Riera: Bauzà no és un liberal.
Opinión.Tribuna.Cuidados “peliagudos”.Enric Benito.
Tribuna. Día mundial de los cuidados paliativos. Elisa Rosselló Forteza.
					
11 d’octubre.
Diario de Palma. Informe de Raquel Galán. Cuatro décadas de fuerza vecinal.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma celebra su 40 aniversario...
Del “alma mater” de la Federación al impulsor de las firmas contra el alquiler
turístico en pisos. Rosa Bueno lideró la lucha vecinal desde el final del franquismo
y Joan Forteza ha recuperado el activismo.

Opinión. José Carlos Llop es fa ressò dels canvis de Monti-sion: Más allà de lo

académico.

					
13 d’octubre.
Cultura i sociedad. Juan Ezequiel Morales escriu: “Fratelli Tutti” y la

filosofía de la liberación. Vos en trii el bocinet darrer: Bergoglio ha venido a dar la
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15 d’octubre.
Bellver. Pere Estelrich signa Evangelis. Evoca la mort d’ Enrique Irazoqui, el
protagonista de la pel·lícula L’Evangeli segons Sant Mateu, de Pasolini, als 76 anys.

Opinión. Pilar Ruiz Costa: La cueva de ladrones. Destaca: Francisco llegó para

romper moldes en una iglesia tan estrecha que tener sitio en ella no era cuestión de
fe, sino de tener dos dedos de frente.

22 d’octubre.
Opinión. Aproximaciones a la última encíclica papal. Norberto Alcover.
Internacional: El Papa se muestra a favor de regular por ley las uniones civiles

de homosexuales. El Papa asegura en un documental que “tienen derecho a estar
en una familia”...Agencias.

24 d’octubre.
Internacional: Signa Andrés Montes: Contra el populismo y el catecismo

neoliberal. Hi ha una foto del Papa Francesc amb aquest peu: Un papa
“revolucionario”.
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2 d’octubre.
Diario de Palma: El colegio Montesión se convertirá en museo y residencia de

puntilla, como un antipapa cualquiera, enarbolando... un entreguismo al lucifer del
materialismo, al becerro cheguevarista...

26 d’octubre.
Opinión. Miquel Àngel Lladó Ribas signa: Un, dos, tres, caminito inglés: Una de

las sorpresas que nos deparó esta agradable villa (Betanzos) fue la de ir a parar a un
albergue regentado por mallorquines, concretamente el de Santa María del Azogue,
fundado por obra y gracia de Jaume Alemany, capellán y entusiasta peregrino.

27 d’octubre.
Mallorca. Sebastià Taltavull pide “diálogo” en el cese de una catequista que se

casó con su mujer. Destaca: El Obispado de Menorca ha apartado a la colaboradora
porque considera “incoherente”su decisión. E.Press. Menorca.

4 de novembre.
Internacional: ...La Santa Sede explica que la defensa de Francisco de las
uniones civiles no afecta a la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión. Europa Press.
Roma.

El Correo de Mallorca. Carta de suport a Na Carme Mascaró, la catequista

decantada a Menorca. Signa Llorens Pons Estelrich i 969 firmes més. Palma. A
l’arabalears, la mateixa carta la firma Grup de Revisió de Vida de Ferreries.
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13 de desembre.
Cultura y Sociedad. M.Elena Vallés entrevista Guillem Frontera: Destaca:

“En el seminario imperaba la ley de la selva tal y como la he percibido en los
documentales de la 2.” “Sobre los abusos sexuales, al menos con el Papa Francisco
se ha disipado la sensación de impunidad que empañaba los ejércitos de Cristo.”

Opinión. Des de Tribuna, Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca: Deixem-nos

contagiar per la confiança, la solidaritat, l’esperança, la responsabilitat i l’amor,
no pel virus! Extracte de la carta de Nadal.

26 de desembre.A primera plana amb foto inclosa: En memoria de los fallecidos. El obispo

recordó a las víctimas de la covid en una misa de Nochebuena con aforo limitado.

Cultura y Sociedad. Sibil·las en memoria de los fallecidos. El obispo recordó

en su homilía a las más de 80000 víctimas en España de la covid-19 y a las 454 de
Balears...

Cultura y Sociedad. El hijo del molinero que impulsó otra Mallorca...Bernat

Nadal... Pere Fullana y Valentí Valenciano publican una biografía de un personaje
clave en la Mallorca del siglo XIX: “Bernat Nadal Crespí, un bisbe d’inspiració
lul·liana”.

		
					

pere j. amengual. Cap d’any de 2021.

		

Com vos anunciàvem en el nombre anterior, el 14 de novembre celebràrem l’assemblea general de l’Associació, això sí, de modo virtual perquè la Covid no
perdona. Dels 74 associats n’hi prenguérem part 27, la qual cosa no està gens malament
donades les circumstàncies que ens comanden. S’aprovaren per unanimitat els punts
de l’ordre del dia, entre ells la memòria de 2019 i els pressuposts de 2020. Entre els
assistents comptàrem amb la presència virtual de Llorenç Tous, un dels pocs mestres
que encara ens queden. El proppassat desembre va celebrar el seus vuitanta-set anys. Li
desitjam que l’any qui ve pugui fer els vuitanta-vuit, un més cada any per molts anys, i
gràcies per tantíssimes coses.
Malgrat la pandèmia que ens té a l’estaqueta, l’activitat dels Amics continua,
encara que no com voldríem. Ha quedat ajornada sine die la Diada d’Inca que dedicarem al mestre A.Torrandell; roman sense data la Diada de Felanitx en la qual retrem
un merescut homenatge als professors i educadors que tenguérem els anys d’estudi al
Seminari; espera el seu torn dins l’horitzó de l’esperança la diada en què homenatjarem
els missioners i missioneres al peus de la Mare de Déu de Lluc. I la Schola, ja ho veis,
boca closa. En amollar serà gros.
Amb tot i això, els socis de la junta directiva ens reunírem per preparar les festes
de Nadal i Cap d’any. En dos ventalls, per no excedir el nombre de participants: a la
caseta de camp d’una finca de Puntiró, a Pòrtol, que ens deixà amablement na Francisca,
la dona d’en Joan Bonet, el nostre emèrit, el 3 de desembre; i l’11, a Binissalem, a Can
Macià i n’Heike, que sempre tenen casa seva a disposició. En quedam molt agraïts. Vàrem venir a bé i decidírem, ja que no ens podíem reunir per al dinar de Nadal, felicitar
tothom mitjançant el correu electrònic. Li encomanàrem a Domingo Mateu la felicitació
de Nadal i passàrem a Joan Brunet la comanda de triar la música adient per aquestes festes: la Sibil·la, el popurri original de peces de Nadal que interpretà l’any passat Josep Ll.
García Mallada a Cal Padrí Toni i l’Adeste fideles cantant tots junts allà mateix. Llorenç
Tous redactaria una carta als Reis. Tots ells acceptaren, complaents. Gràcies infinites. I
a les hores d’ara ja les haureu pogut gaudir al correu. No ens poguérem arreplegar per
dinar, però la música i els escrits enviats ens mantenen units.

L’ANTIGA SINAGOGA NOVA A LA PELLETERIA

Segons Sfarad.es (el portal del judaísmo en España) en l’històric barri jueu de Palma, es van situar tres sinagogues. La primera estava situada a l’actual església de Monti-sion. La segona, en el solar de l’antic Seminari i que
va ser destruïda en 1370. La tercera o Sinagoga Nova la va manar construir Aaron Mani en la seva mateixa casa
en l’actual carrer Pelleteria. Les fotos que s’adjunten serian de les façanes de la Sinagoga Nova.
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18 de desembre.

FOTOS de Joan Martorell, burxinant per Ciutat

Mirau què va escriure en Domingo: … assaborir la perenne esperança de l’Advent i el misteri esplendorós de l’amor de Déu il·luminant les ombres sagrades de la nit
de Nadal en què la justícia dona una besada a la Pau i el cel es confon amb la terra. I
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El 55 de la Revista, com veis, ja és a les vostres mans o a les vostres pantalles.
Tampoc els qui la feim no ens podem arreplegar i posar els peus davall taula. En Sancho
no és mou de ca seva i els altres casi gens, però aconseguim treure ModèlicsAmics, que
és l’important. Vos convit, una vegada més, a col·laborar-hi enviant opinions i comentaris i les històries que vulgueu contar.
A més de la comunicació pel correu i la Revista, hi ha, com ja vos vaig comentar
al número anterior, una gran activitat al whatsapp “Amics del Seminari”. Hi arriba de
tot: vídeos, comunicats, suggeriments, acudits, llibres, algun poemet venturer... aquests
quatre mesos, per destacar algunes coses, ha fet acte de presència a la pantalleta l’encíclica “Fratelli tutti”; el comunicat del Secretariat de Pastoral Penitenciària, que envia
Jaume Alemany, i signa l’Equip de Voluntaris, amb motiu de la festa de Ntra.Sra. de
la Mercè; un exemplar de la revista “Anatéllei” envoltant “Laudato si”, amb articles de
diversos autors, entre d’altres el teòleg José Mª Vigil; una publicació de Lenaers, Roger:
“Jesús, una persona como nosotros?”; la Carta de Nadal del bisbe Sebastià. Ens hem
assabentat dels llibres que han publicat Joan Bauzà: “Las esquinas de Dios” i Gabriel
Amengual: “Hitos históricos de la antropología filosófica”. Ens hem unit per compartir
celebracions d’aniversaris i la pena pel traspàs d’en Pep Arbona i de Joana Maria Vicens
Vich, germana d’en Bernat. Que en pau descansin. Ferran Bellver ens informa de les
activitats que promou a l’església medieval de Sant Miquel de Campanet. Hi han comparegut vídeos d’Enric Benito sobre el bon morir; i hi continuen escrits en llatí d’Agustí
Serra:

I dels Caminants, què en direm? No aturen. Amb Toni Colomar al davant, cada
dimarts, si els temps acompanya, surten a caminar per les contrades de les muntanyes i
del pla: El camí vell de Puigpunyent a Estellencs, Monti-Sion de Porreres i els voltants,
una caminada per Maria de la Salut, el puig de Sant Miquel, a Alaró, Planícia... el Cap
Fabioler guaitant la Dragonera, la darrera eixida, per ara. I aquests caminants comparteixen l’àpat del migdia i canten, en Joan Brunet dóna es to, canten ad multos annos,
sempre que toca, i el Parenostre, quan cal. Les caminades no són massa fortes, reim i
compartim la jornada, oxigenam la còrpora i estiram els músculs. Totalment recomanable. Demanau-ho a en Cil. N’Andreu Obrador, que ha vist els vídeos de les excursions
penjats al whatsapp dels amics, manifesta la seva admiració per aquest grup de 70/80
anys i les seves caminades pels indrets desconeguts de Mallorca, i diu que li feim enveja, des de Barcelona estant. Vine, un dia, Andreu.
			
						
pere j.amengual. Cap d’any 2021

MODÈLICS Amics del Seminari Núm. 55

MODÈLICS Amics del Seminari Núm. 55

en Llorenç: ... Seria bo que ens trobàssiu un mestre i guia, perquè per aquí sempre està
ennigulat o ple de boira; les estrelles ja no hi fan claror, la gent no mira al cel ni en
terra, sempre van en mà amb un xisme petit i no en surten de l’engolidor... Vos pregam
que ens doneu un lloc a ca vostra uns mesos on puguem aprendre de trobar el camí que
vosaltres, Majestats, heu fet per endevinar on i com trobar aquesta benaventurada família que heu vengut a adorar.

				Olim de caelo
				stella dedit pacis signum.
				Caelum suspectamus
				stellis fulgentimus aptum
				
et pacem inter nos vivamus.
				Puer natus. Alleluia.
i en portuguès, de Jordi Solivellas des de Sete Lagoas, Brasil:
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				Boa tarde
				
por ser boa é bela
				
por se bela é prazerosa
				
por ser prazerosa é verdadeira.
				
Inundada das cores da vida
				
I música, molta música i bona, molt bona, per escoltar ara que tenim més temps, sentirla. Per les festes de Nadal gaudírem d’unes sibil·les mai vistes.
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