
 



 2 

Maig 2014, nº 35    
 

Consell de redacció:         Disseny  i maquetació: 
 Jaume Sancho                 Gabriel Rosselló 
 Toni Bennassar 
 Jaume Gual 

 Sebastià Salom     Edita:  Gràfiques Sancho
     
 

Editorial 
 

Si alguna cosa ens sorprèn de la nostra revista és el fet que,  
després de tants d’anys d’haver deixat la nostra època 
estudiantil  – i ja ha plogut ferm d’aleshores –,  encara ara anam 
descobrint,   a través d’ella,  coses o aspectes d’aleshores que 
fins ara ens resultaven desconeguts.   
No és que les qüestions ens fossin desconegudes del tot,  però 
no en sabíem d’elles més que alguns aspectes més superficials  
i que mai no arribàrem a conèixer del tot..   Ara, però, aprofitant 
l’avinentesa de la revista,  sembla com si  reunits altra volta 
en amigable “tertúlia”, ampla i oberta, hi vagin sortint inopinats 
aspectes que mai fins ara havíem tingut ocasió d’esbrinar del tot.  
En aquest número,  el tema principal que hi tractam és el de 
LA SAPIÈNCIA :  Hi torbareu, com sempre,  una “ Taula 
Rodona” ben interessant,  un ample i clarificador article d’en 
Pere Fiol sobre la història i les Constitucions d’aquella 
Institució,  així com també hi trobareu alguns articles ben 
testimonials d’alguns antics col·legials que ens conviden no 
sols a conèixer millor La Sapiència,  sinó que també ens 
mostren l’estima que senten encara ara per aquella Casa  i 
també,  per cert,  per aquella figura emblemàtica de la persona 
que semblava representar la permanència i continuïtat de la 
institució :  En Guillem Bonet Vidal,  aquella persona que no 
sols era “el cuiner” de la Casa,  sinó que n’era també un poc el 
seu símbol encobert i permanent...  i que  – als seus 92 anys -  
sembla ésser-ho encara ara. 
Per altra part,  també amb aquest número continuam rompent 
”records” :  Per primera vegada el nombre de persones que 
d’una o altra manera han pres part en la seva elaboració 
sobrepassen la vintena : 21 exactament,  dels quals ja sols una 
tercera part són condeixebles nostres.  
  
Com sol dir amb sornegueria en Biel nostre,  “aquesta revista 
s’ha fet molt ‘internacional’....“ 
 
Que sigui per a bé i profit de tots ! 
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Per començar… 
 
 
 
 
 

 
 
 

CCiinncc  aannyyss  aa  PPAACCHHAACCAAMM AACC (Perú).  
Apunts pastorals.  

Antoni Mateu Brunet 

 
 
Present algunes qüestions, que me 
pareixen significatives i que durant aquests 
anys he anat pensant i també compartint 
amb els companys d’equip, Toni Bonet i 
Eugeni Garcia. El que exposaré, breument, 
són les meves opinions i valoracions, no 
les de l’equip, però com podeu 
comprendre n’hem parlat molt sovint. 
Amb llibertat manifestaré el que crec, 
pensant en el futur, per si pot servir per 
una valoració i una col·laboració de la 
nostra diòcesi amb la diòcesi de Lurin 
(Lima Sur), adequada al moment actual 
  
De 1960 a 2014. 

Des de llavors ha plogut. Vull dir que l’aportació d’Espanya a Amèrica Llatina, per 
indicació del papa Pius XII, era sobretot amb recursos humans, capellans, religiosos i 
monges, donat que parlàvem castellà.  Simplific les coses però crec que ens entenem. 
Ara tenen capellans, aquest mes s’ha beneït un seminari nou a la nostra diòcesi amb 
30 seminaristes i el bisbe ja ha manifestat el seu desig d’enviar capellans missioners a 
alguna diòcesi de la selva. 
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Ens podem demanar quin es l’interès de la diòcesi de Lurin per acceptar l’ajuda 
europea. Tornaré a simplificar dient que la raó principal és econòmica. A les 
parròquies a on els responsables són capellans estrangers, les diòcesis d’origen 
s’encarreguen econòmicament no només de mantenir-los sinó que també ajuden al 
suport econòmic de tot el que es pugui fer:  escoles, botiquín, obres de l’església etc… 
Hem d’intensificar un altre model de col·laboració no tant de personal, que per altre 
costat s’està acabant, sinó de programes.  No entraré amb més detalls però recordar 
que dins aquest capítol ens poden ajudar les organitzacions de solidaritat, amb els seus 
programes,  de les congregacions religioses que des de fa anys hi fan feina.  
 
Crisi d’identitat ministerial. 

Donada la realitat religiosa de la població, la demanda de celebracions és permanent, 
afegiu les vuit capelles que atenem, sovint m´he sentit una màquina. O sigui que 
també simplificant però per subratllar el nucli de la crisi és que exercim un servei 
cultual més que un servei de missió.  Ja no sembla allò de Jesús que  “passava fent 
el bé, anunciant el regne i curant de tota malaltia,” es més un referent per reconduir 
constantment actituds que no una realitat. Això, com podeu entendre, a un li crea 
malestar i el sentiment d’una feina mal feta. 
Per dir-ho tot, dins els límits del codi de dret canònic, com podeu suposar,  delegam 
cada vegada més en els seglars, homes i dones, moltes responsabilitats organitzatives i 
celebratives.  Aquestes persones, són exemples de santedat i un consol. 
 
Religiositat del poble. 
M’ha creat una profunda impressió i respecte el lloc que ocupa la fe en la vida de la 
gent, afegiu la delicadesa i afecte que tenen amb el capellà. Me deia la nostra 
administrativa,  “Padre, para la gente cuando Vds. visitan una casa es como si Dios la 
visitara”.  Ja podeu treure conclusions. 

Dues qüestions me vénen al cap: 

 Els nostres predecessors ¿què feren per arribar tan a fons, al cor de la gent, 
d’aquesta manera?  

  ¿Quin serà el futur?  Pens que els nord-americans, essent el país més avançat 
tecnològicament, no han perdut la fe com tots sabem. 

Finalment, vull dir que he intentat descobrir la influència de la teologia de 
l’alliberació dins la vida religiosa del poble i del presbiteri.  No ho he vist o no ho 
he sabut veure.  Sí  que és cert que a on trobes un ressò és en les congregacions 
religioses clàssiques, són me pareix les que han conservat l’esperit.  Ara bé, els 
nous moviments, res de res. 

 
 
 

* * * 
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NNoossttààllggiiaa  oo  rr eemmiinniissccèènncciiaa  
  

Toni Bennasar 
 

 
 

 
En aquest número tenc el propòsit de tractar de la nostra revista, sortint a camí de 
molts de possibles lectors. I en vull parlar des d’un aspecte en certa manera 
ambivalent. 

A nosaltres ens consta que està tenint molta acceptació entre un determinat nucli 
que podríem anomenar “els amics del seminari”, amb permís dels promotors de les 
encertades “diades dels amics del seminari”. 

Això no obstant, supòs que n’hi deu haver que pensen que aquesta revista només és 
fruit de la nostàlgia: una espècie d’enyorança d’unes persones que en la  seva 
decrepitud anhelen retornar, auxiliats per la fantasia, als espais on visqueren part de la 
seva joventut. 

Vull ara analitzar aquesta idea que, de ser vertadera, no la consideraria gens  positiva. 

La paraula “nostàlgia” pot ser compresa amb diferents significats. (En aquest moment 
em ve a la memòria aquell ”distinguo” que tant ens agradava pronunciar quan aplicàvem 
el mètode escolàstic durant el nostre incipient mossatge de filòsofs). 

Un primer significat seria el que expressaria un aferrall al passat per refugiar-s’hi. 
D’aquesta estratègia en parlà extensament Sigmund Freud quan explicava el procés de 
creixement psicològic de les persones. Advertia que, en aquest procés, podia haver-hi 
períodes de regressió que solien donar-se quan la persona se sentia sense forces per 
ecòmetre tasques del present. Aleshores és quan es refugia en etapes precedents de 
la seva vida: naturalment en aquelles on s’hi havia sentit còmode. ( Entre els casos 
que exemplifica parla del fill que, després del naixement d’un germà, comprova que ell 
ha perdut l’hegemonia  i l’atenció de que fruïa.) 

En aquest cas esmentat pot esdevenir una regressió del nin manifestada en la 
necessitat de tornar haver de dur bolcalls o de perdre aprenentatges prèviament 
adquirits. Aquestes regressions solen ser reversibles si els pares actuen d’una forma 
sensata. 

En la vida de l’adult, davant la multitud de contratemps i envestides que proporciona la 
vida, la temptació de cercar aixopluc en llocs i etapes més “benignes” del passat, no és 
cap excepció. 
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Aquest seria, doncs, el primer significat possible de la paraula “nostàlgia”: una 
regressió causada per la por del present. 

Un altre significat d’aquest mot seria el de recuperar dimensions i vivències que 
quedaren empolsegades a causa d’algun canvi de direcció dins la vida. 

Sovint, dins la vida, podem tenir la impressió que certs períodes de la nostra existència 
ens fan nosa. Quantes vegades haurem sentit aquesta frase: “D’aquesta etapa no en 
vull ni sentir parlar”. Jo pens que aquesta actitud és inadequada al problema . 
Evidentment que pot allunyar-lo del conscient, però mai no de l’inconscient, que és d’on 
ens vénen els pitjors mals.  No es pot lluitar contra el que es desconeix. 

Totes les escoles terapèutiques utilitzen el mètode de la reminiscència per acostar 
el passat al present que, encara que en alguns moments pogués produir ferides, ara, 
amb noves forces i coneixements, es pot elaborar d’una forma productiva i ajudar a fer-
se més forts i unificats. 

Quin seria, doncs, el criteri per discernir si aquesta revista s’entronca en una visió 
nostàlgica i fugissera del present o si, en canvi, potencia noves il·lusions i energies 
unificadores? 

La vida mateixa pot ser la resposta. Una actitud de tancament, de desmoralització i 
d’abandó de la lluita seria el camp més apte i abonat per acollir aquesta regressió. En 
aquest cas el passat acollidor seria Son Gibert. 

En canvi, una actitud oberta, integradora, sense ànim de sublimar ni condemnar etapes 
de la vida, obriria les portes a considerar aquells anys com un període, bo o dolent, però 
ben nostre. 

Concretant, jo consider que la nostra revista sí que pretén acostar una etapa 
important del nostre passat, però no com a refugi, sinó com una etapa portadora de 
noves forces. 

Etapa que fou important per diversos motius: per l’edat que teníem, per la 
mentalització que rebérem, per les amistats que férem i per moltes altres coses. 

En el record de l’experiència d’aquells anys de vida a Son Gibert hi veig la segona 
dimensió de la paraula al·ludida. Si volem parlar de nostàlgia, parlem-ne, però sempre 
donant-li una dimensió potenciadora i enriquidora. Així ho he comprovat jo mateix i així 
m’ho han expressat molts dels nostres lectors. (Record ara una expressió d’un lector: 
“Aquesta revista m’ha ajudat a acostar una etapa meva que estava massa lluny”) 

I aquest és l’únic motiu que ens anima a seguir endavant. 
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EEll   mmeeuu  rr eettoorr nn  aa  llaa  
jj uunnggllaa  oocccciiddeennttaall   

  
Sebastià Salom Mas 

 
 Em fa l’efecte que he vingut de la selva i de la sabana africanes,  per a entrar dins la 
jungla occidental.  D’un ritme de vida a un altre.  D’una filosofia de la vida a una altra.  
 

Un món i l’altre es troben a unes poques hores de distància per avió, i més a prop 
encara a través dels mitjans de comunicació i de les rets socials (com ho diuen ara), tot i 
que en realitat la distància abismal entre el nivell de vida d’uns i altres es manté com 
abans o fins i tot va augmentant una mica més cada dia.  
 

 Vaig escriure fa un any que en tornar a Mallorca no voldria continuar exercint com 
a “bruixot de la tribu”. Però no acab de trobar les plataformes des d’on poder evangelitzar. 
El papa Francesc ens demana que anem a les perifèries.  

No sé com s’hi va a les perifèries.   O no hi sé anar.  O no em sent preparat per anar-hi. 
 

 Vos contaré quatre anècdotes recents que mostren el món real dels pocs cristians 
que encara s’acosten a les parròquies.  
 

- Una nina de primera comunió, amb un vestit de núvia, enmig dels seus pares separats. 
Després de rebre dins la seva mà “el cos de Crist”, es nega a dur-se’l a la boca.  I no 
combrega.  Els pares no saben què fer i jo li torn agafar la forma consagrada de dins la 
seva mà.   I la celebració,  el reportatge fotogràfic  i segurament també la festa familiar  de 
després,  tot continua amb tota normalitat. 
 

- Una reunió de les “assemblees familiars cristianes” dirigida per un catequista seglar.   En 
principi no hi havia d’assistir cap capellà.  Jo hi som present circumstancialment, i 
manifest el meu desig de només escoltar i callar.  Hi ha una pregunta inicial que els 
assistents estan pregats de contestar: “Quina és la diferència entre el baptisme que va rebre Jesús i 
el que rebem nosaltres?”  

Un dels presents respon que Jesús no necessitava el baptisme perquè no tenia el pecat 
original.  “És clar -afegeix el catequista-  perquè Jesús era fill d’una mare verge i no va néixer del 
pecat”.  Una velleta del grup respon: “Yo no nací del pecado,  nací del amor”. 
 

- Un diàleg amb uns pares joves que demanen el bateig per a la seva filla de quatre anys.   
El pare diu que la volen batiar per estar més tranquils.   
La mare afegeix que els avis estaran molt contents si la batien.   
Jo responc:  “També haguessin estat molt contents si vos haguéssiu casat,  i no vos vàreu casar”.   “No 
ens casàrem  -respon la mare-  perquè el divorci és molt car”. 
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- Després de la catequesi dels nins de primera comunió, que es fa cada dimecres 
horabaixa, convidàrem els nins a la missa del dimecres de cendra.  
En entrar, una nina en veure’m revestit amb la casulla morada em pregunta:   

“¡Oye!  ¿Te has disfrazado de vampiro?” 

 

 I és clar que vaig intentar evangelitzar els protagonistes d’aquestes quatre 
anècdotes. Així com vaig saber.  Amb tota la senzillesa i el respecte de què vaig ser capaç.  
Segurament sense cap repercussió ni per a la seva vida ni per a la seva fe.  

“El sembrador va sortir a sembrar…”  

 

 No sé si aquests quatre fets de vida són un exponent de la jungla o de la perifèria, 
ni sé si aquí  jungla i perifèria  ja són una mateixa cosa.  

“Hi ha molt de blat ajagut”,  va dir aquell. 

  

 
 
 
 
 

 
DVD.  Records de joventut 
Gravacions de vídeo 
 
En S. Salom ha recuperat unes gravacions de 
vídeo de l’any 1979 i les hem passat a DVD 
que posam ara a la vostra disposició. 
  

Si vos interessa tenir-ne una còpia, demanau-la 
a en Sebastià i la vos farà arribar. 
 
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT 
 
En aquest DVD d’uns 15 minuts de durada hi 

ha dues gravacions: La primera recull imatges d’un partit de futbol que es va fer en el 
poliesportiu de Sa Pobla entre un equip d’antics jugadors del “Poblense” i un equip 
de capellans (entre els quals hi ha el bisbe Teodor, en Català, en Bestard, n’Umbert, 
en Fuster, en Sebastià Jaume, n’Alzamora, en Tomeu Mateu... i altres).  La segona és 
una excursió al torrent de Mortitx quan a l’estol Vidalba només hi anaven una 
dotzena de capellans i un seglar (en Mateu Cañellas, cunyat d’en Biel Amengual). 
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El nostre convidat 

 
 
 
 
 

 

TToommeeuu  SSuuaauu  
  

Devia ser pel mes de febrer quan en Jaume Sancho i jo 
ens dirigírem a la parròquia de Sa Indioteria per fer 
una xerradeta amb en Tomeu. Ens coneixíem bé 
perquè ell pertanyia al curs de darrere el nostre. 
Teníem ganes de parlar amb ell.  Sabíem que tenia 
molt per contar i transmetre. I volíem saber si 
l’aurèola que li han posat els mitjans de comunicació 
es corresponia a la seva autèntica realitat. 
Vosaltres mateixos ho podreu jutjar després de llegir 
les seves respostes a les preguntes que li férem. 
L’única cosa que vull dir abans que les llegiu, és que 
aquella expressió que tantes vegades vaig dir i que 
havia après d’un místic del segle XIV, Tomàs de 
Kempis, ara la veia reflectida en un home singular: 
“Del que vessa del cor, en parla la boca”. 
 
 
 

Parla’ns, Tomeu, del clima que vares viure abans de l’entrada al seminari.  
Quin fou el paper dels teus pares, la parròquia,etc, en la decisió d’entrar? 
 
Quasi tots són bons records de la meva infància i dels meus amics de l’escola. 
Els meus pares eren mestres d’escola. El meu papà era mestre del Port d’Alcúdia i la 
mamà, que era interina, anava on podia.  Passà per Son Fè, Sa Pobla, Búger, Alcúdia… 
Eren temps difícils i els mestres d’en Franco cobraven poc i lògicament passaven molta 
de fam. Ara em don compte, perquè en aquells moments els meus pares feien tot el que 
podien perquè fóssim feliços. 
Record que teníem una reunió familiar cada setmana per decidir què havíem de fer, què 
havíem de menjar i les tasques de cada un. 
Cada vespre el meu pare feia classe als pescadors que volien aprendre a llegir i escriure, i 
la mamà ensenyava a cosir i a cuinar a un grup d’al·lotes. 
Ells eren molt religiosos i complien com a bons cristians. També puc dir que valoraven la 
història del poble i per aquest motiu es convertiren en defensors de les murades i les 
façanes antigues. 
Tots aquests fets varen quedar dins el meu esperit. 
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El meu pare solia dir: “Cada família és un niu, però quan els pollets surten del niu, han de 
trobar un altre niu que els cuidi, i aquest no és altre que el poble”. 
Sempre tengueren molt bona relació amb els capellans joves: Toni Estelrich, Miquel 
Parets i Miquel Llompart. També es dugueren bé amb el rector D. Toni Beltran i amb el 
vicari D. Jaume Ques.  Crec que tot això degué influí en el fet que jo als 7 anys ja volia 
ser capellà. 
Record amb  plaer aquelles vel·lades que fèiem a ca nostra contant històries, cantant 
òpera, preparant Nadal o, fins i tot, fent “souvenirs” per vendre als turistes. 
Sempre he tengut nostàlgia d’aquells anys. Vaig ser molt feliç, malgrat quasi cada vespre 
sopàssim de colflori, perquè no hi havia res més. 
 
Com vas viure els 13 anys de seminari?  
Què en penses dels teus superiors, rector o professors? 
 
Jo era un nin molt bon al·lot.  Mai no vaig crear cap conflicte.  Era servicial.  Vaig 
ocupar-me de les dutxes, dels malalts, del telèfon, dels jardins. Sempre estava engrescat 
en qualque tasca. M’encantava fer de “fàmulo” servint en el menjador. 
Record que els pares només podien venir a visitar-nos els tercers dijous de cada mes, 
però com que els meus eren mestres i tenien feina, jo em passava mesos sense veure’ls. 
Aquesta fou la prova més dura que vaig viure aquells anys. Però jo em deia a mi mateix: 
“Si has de ser un bon capellà, has de superar aquestes proves, perquè un dia també estaràs 
tot sol, com ho estan els vicaris que venen a ca nostra”. 
Una altra gran dificultat fou el llatí. Reconec que D. Toni Esteva i D. Miquel Amer 
m’aprovaren perquè jo era un bon nin. D. LLorens Escalas m’aprovà perquè vaig copiar 
l’examen i D. Francesc Batle perquè aquell any dispensaren els exàmens. (Havien 
consagrat bisbe el Sr. Planas). 
Total que vaig passar a Filosofia sense saber llatí i, com que els llibres de text estaven en 
llatí, jo no entenia res de res. Tanta sort que en Cecil Buele cada dia traduïa les lliçons i 
així vaig anar aprovant. I de música, res. Vaig aprendre al piano la cançó “Para Elisa” i 
cada any la tocava a l’examen final. 
Dels superiors tenc un bon record. Destacaria D. Jaume Cabrer que m’ajudà molt en els 
anys d’adolescència. En canvi no puc dir el mateix de D. Gabriel Reus, que quasi no em 
deixava tenir amics, per por de les amistats particulars. Però tots m’ajudaren a ser com 
som. 
Som conscient dels problemes que molts de companys tengueren amb el rector Sureda, 
però jo no en vaig tenir. 
Cada vespre tocava la guitarra, aprenia cançons per al futur, feia murals per posar a 
l’entrada de l’església i molts de vespres m’aixecava per anar a resar. (Després passava 
pel menjador dels superiors a menjar qualque cosa que havien deixat). 
De totes formes sempre he afirmat que m’ajudaven més les vacacions en companyia de la 
meva família que els mesos passats en el seminari. 
Durant els estius feia feines de pagès i a partir del 18 anys vaig dedicar els estius a fer 
campaments. Mai no vaig demanar permís per això. 
 
Com fou l’etapa de vicari de Lloseta?  Quins records guardes?  Què aprengueres? 
 
Fou una etapa extraordinari. Jo tenia 24 anys, però era un vertader terratrèmol. Només 
durà un any però fou una revolució. Allà vaig començar a vestir sense sotana. 
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Vaig organitzar el club “L’Altura”, férem acampades, festes, conferències…Visitava els 
tallers de sabates a revolucionar la gent. Però D. Toni Estelrich em marcava molt i 
m’ensenyà  a ser un bon capellà, a cuidar l’església, a ser puntual, a atendre el 
confessionari i la gent. 
Vaig aprendre una cosa molt important:  Si quan et gires darrera hi veus ferits, és que no 
ets tan bo.  Només has fet la teva, sense tenir en compte els altres. 
El darrer mes que vaig estar-hi varen venir a viure amb mi els meus pares perquè va ser 
un mes molt difícil. 
 
I què ens dius de l’etapa de Son Gibert?  Què suposaren els 10 anys com a superior 
del seminari?  En què consistiren els canvis que promogueres?  Com t’hi sentires i 
perquè en sortires? 
 

Va ser un canvi molt gros. Érem un bon equip: Joan Planas, 
Jaume Mas i jo. Vàrem posar el seminari al servei dels 
seminaristes i no al contrari.  Eren nins i havíem de fer que 
el seminari fos un lloc per formar-se però també per fruir. 
En Joan era el cap pensant, en Jaume amb tota la seva 
bonhomia era el director espiritual i jo, el revolucionari, 
organitzava festes, excursions i campaments. 
Per poder ensenyar cinema, vaig anar a Valladolid per 
treure el diplomat en cinema. Era una condició que ens 
imposà el bisbe D. Teodor.  I cada diumenge fèiem cinema. 
Tanta sort que en Joan i en Jaume m’aturaven un poc. 
Un bon dia vaig veure la pel·lícula “La ciudad de los 
muchachos” amb Spencer Tracy com a protagonista.  De la 
pel·lícula vaig treure el propòsit de convertir el seminari en 
una ciutat amb batle i regidors.  I així ho vaig fer. 

Vàrem convocar eleccions i férem una constitució i un reglament. En Joan i en Jaume 
exercien de jutges i jo de pare policia.  Va ser una experiència democràtica molt abans 
que la democràcia entràs dins la política nacional. 
Molts d’aquells al·lots han esdevingut polítics després i han agraït aquella experiència.   
Quan venia D. Teodor s’adaptava perfectament i respectava el fet que entrava dins una 
ciutat dirigida pels mateixos seminaristes.  
Els professors acceptaven aquella línia, tot i que això duia algun conflicte. 
Durant aquells anys el seminari es convertí en el col·legi de St. Pere. Això també 
ocasionà conflictes i més quan ja va ser mixt.  Record que en Joan Planas anava a tots els 
arxiprestats a explicar aquesta decisió.  Varen ser anys difícils. Crec que ens avançàrem 
al que seria el futur. 
Tot això ens dugué problemes i el bisbe mateix, tot i que no fèiem res sense el seu 
permís, es trobà entre l’espasa i la paret i ens va haver de demanar que deixàssim el 
seminari.  
Era l’any 1979.  La veritat és que mai no he sabut el que passà. 
En aquell temps el seminari era el millor col·legi que hi havia. Obert tot el dia. Havíem 
aconseguit que els alumnes l’estimassin i els professors treballassin a gust. 
Alguns anys després el mateix D. Teodor em va preguntar perquè havia deixat el 
seminari.  
És un misteri per a mi. 
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Teníem l’equip de voleibol que feu quart en el campionat d’Espanya. Perdérem amb el 
Barcelona. Tot  això ens donà un gran prestigi com a col·legi. 
 
Per què t’enviaren a Sa Indioteria, Tomeu?  Com trobares aquesta parròquia?  Què 
et proposares fer i amb quins medis? 
 
Passats set mesos després de deixar el seminari, i com que ningú no m’havia dit res, vaig 
anar a parlar amb D. Teodor. Sembla que ni tan sols no se’n recordava del meu cas. 
Aleshores es plantejaren diverses possibilitats: Felanitx, Son Roca, Es Vivero... Però en 
Planas, recentment anomenat secretari de pastoral, demanà que em deixassin a Palma i 
així podríem estar junts a la mateixa parròquia.  I ens enviaren a Sa Indioteria. 
 

A Sa Indioteria hi havia D. Jordi Font, un bon capellà, que durant els anys de seminari 
havia estat el nostre confés. A Sa Indioteria tothom l’estimava. Però la barriada sofrí uns 
canvis enormes quan es construïren més de 1000 vivendes habitades majoritàriament per 
gent de la península.  També he de dir que 
començà a ser un lloc de droga i delinqüència.  Tot 
va fer que es convertís en un barri marginal de la 
ciutat, amb moltes dificultats. Entre aquests 
problemes, no hi mancà una conflictivitat constant 
entre el poble antic i els nou venguts. 
L’associació de veïnats era del partit comunista i 
no em volien. Les escoles no em deixaven entrar i 
el mateix  D. Jordi em limità la meva activitat.  Jo 
pens que tenia por que jo el substituís.  Però, això 
sí, sempre el vaig tenir al meu costat. 
 
Em consta que anares a veure la pastoral d’algunes barriades de Madrid.   Què 
n’aprengueres d’allà? 
 
Sí, el bisbe m’envià a Madrid per veure com actuaven els capellans a les barriades 
marginals i hi vaig estar quatre mesos. Això m’obrí moltes portes i quan vaig tornar em 
vaig tirar amb cos i ànima a fer feina.  Vaig aprendre a estar amb el poble. 
El meu primer objectiu foren les escoles, i com a fill de mestres, ho vaig tenir 
relativament fàcil. Posteriorment vaig aconseguir entrar en l’associació de veïnats, i 
després al futbol, etc. 
Varen ser anys molt difícils perquè em vaig haver d’enfrontar amb el món de la droga i la 
delinqüència.  Això va provocar moltes reaccions, quasi totes en contra meva. 
Però cap d’elles em provocà gens de por,  malgrat em cremassin la moto i els mobles de 
ca meva i fins i tot un vespre em donassin una pallissa. 
Més endavant vaig crear el club d’esplai Jovent.  Aquesta va ser l’estratègia millor de 
totes.  Ara ja tenia els infants. Després vengueren els joves… 
Amb ells es produí un gran canvi. Els traficants de droga hagueren de fugir, unírem les 
dues Indioteries, implantàrem el mallorquí, reunírem els pares i, sobre tot, creàrem la 
consciència de poble.  Ja no era un barri. 
Aconseguírem que la parròquia fos important dins la zona. 
Nasqueren la Cooperativa de Formació Ocupacional, la Granja Escola i l’Oficina de 
Inserció laboral. 
Creàrem el Club de Gent Gran i la parròquia obrí les porters a tothom. 
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I ara, Tomeu, unes preguntes una mica més compromeses. Has sentit el suport dels 
capellans en els moments difícils?  Et consideres un individualista?  Prefereixes 
formar grup amb capellans de barriades properes o et sents millor i més lliure 
treballant tot sol? 
 
Des del seminari sempre m’han considerat un poc infantil i que vaig “a la meva bolla”. 
Però jo sé que sempre he intentat dur-me bé amb els meus companys. 
Però la història és la història i en el meu cas és aquesta: 
1- Els capellans de les barriades veïnes d’aquell temps no m’acceptaren, perquè el meu 

nomenament no havia estat consultat  i no em volien a les reunions. 
2- Vaig començar a treballar amb en Joan Servera i en Pep Toni Fuster,  però ells també 

varen canviar. 
3- Vaig treballar amb en Fernando Bonnin, que volia venir a viure a la rectoria i jo m’hi 

vaig oposar,  perquè jo volia ser lliure i no em volia convertir en un frare. 
4- Enviaren persones a aquelles parròquies i no hi hagué manera d’entendre’ns. 
5- I quan em cridaren, perquè havien vist que jo havia fet una feina ben feta, aleshores ja 

no hi vaig voler anar. 
6- Sí que he anat a les reunions dels arxiprestats, però tenc poc a dir.  No som un 

funcionari de l’Església.  I ara, quan ja tenc 70 anys, em diuen que no estic integrat.  A 
què ve això ara? 

 
Com definiries el teu estil de fer de capellà?   Què és per a tu ser capellà?   Tu que 
sents molt profundament la necessitat de fer poble, també sents la necessitat de fer 
parròquia? 
 

No crec que ser capellà sigui cap 
privilegi, ni ser millor que els altres. 
Som un home del poble o de la 
comunitat amb una missió específica: 
donar testimoni del missatge que 
donà Jesús. 
 

Crec que Jesús, un home senzill i del 
poble, va transmetre una manera de 
ser, de viure i de llibertat. “Va passar 
fent el bé i alliberant les persones”. 
 
Va anar sembrant petites llavors 
d’esperança, d’il·lusió i d’amor. 

Jo vaig intentar fer poble perquè sense poble no hi ha parròquia. Després fer parròquia 
que vol dir que la gent que ha entès aquest missatge ens reunim perquè cada un transmeti 
el que viu com un altre “capellà” enmig del poble. 
Jesús digué que el que pretenia era construir el regne de Déu.  Ser i fer de capellà és 
creure que és possible en aquest món construir el Regne, malgrat totes les dificultats. No 
és una doctrina, ni una gran tradició ni una gran religió amb uns dogmes i una moral. 
 

Viure d’aquesta manera suposa un gran compromís de la persona que ho vulgui fer. 
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Per a mi el capellà ha d’estar amb la gent, viure en el poble. Aixecar-se prest per veure 
els treballadors quan van a la feina, ajudar a crear coses que donin il·lusió i esperança. 
“L’esperança venç la por” 
“Recuperar tots una vella amistat” ( l’amistat amb Jesús) 
“Tornar començar” 
 
Tomeu, què és el que de veres t’ha sostingut durant tots aquests anys de ministeri? 
 
Creure en Jesús i en la seva manera de ser i viure. 
Creure que Déu m’estima i que, sense entendre res i cada dia tenir mil dubtes de quasi 
tot, confii que Jesús tenia raó i em tir de cap i… ja ho veurem al final. 
Amb tota humilitat, vull dir que sempre he volgut ser i actuar com ho hagués fet Jesús. ( 
Sé que això podria ser una presumpció i una “tonteria”,  però cadascú té les seves). 
No som liturgista, ni predicador, ni teòleg, ni un gran personatge, ni escriptor, ni res. 
Simplement una persona que ha intentat ajudar a la gent (alliberar-los) i ho he fet perquè 
crec que Jesús tenia i té raó. 
La meva feina és amb els joves i els més pobres del meu poble. Ells em qüestionen 
sempre la meva vida i això és bo perquè cada dia torn a començar. 
 
Què penses de l’Església actual? 
 
L’Església és un cúmul de tradicions i de circumstàncies i de discursos i d’opinions. Però 
cada segle li ha deixat la seva vida i el seu pensament i el seu compromís. Si nosaltres no 
ho feim o si ens conformam amb el que hi ha, ens equivocam.  Hem de fer que evolucioni 
obrint portes i finestres, i no tenir por. 
Com responem a les noves tecnologies?  O als descobriments de la Sagrada Escriptura?  
O com donam importància a la dona?  Sempre parlam del laïcat com si nosaltres fóssim 
superiors i “els consagrats”. 
Jo no he idealitzat ni cap papa ni cap bisbe.  Sé que han fet el que han pogut... En coses hi 
he estat d’acord i en altres, no,  però mai no n’he fet cap problema.  Dins les grans 
comunitats i també en les petites sempre passa igual perquè així és la vida i així anam 
canviant.  Res no passa que no estigui en les mans de Déu. 
 
Quan penses “jubilar-te” de Sa Indioteria?  Què penses fer quan passi això?  Vius 
només el dia o t’agrada pensar què faràs demà o passat demà?  Com et veus d’aquí 
cinc o deu  anys? 
 
Jo no pens quasi res respecte a la meva vida.  Sé que acabaré en una residència o 
possiblement oblidat de tothom.  No tenc cap problema a deixar Sa Indioteria o el Pont 
d’Inca. 
 

M’hagués agradat acabar el ministeri a les Missions,  però sé que serà difícil. 
 

Cada any més vell i per tant cada any més en les mans de Déu.  No tenc por de res.   
L’única cosa que m’omple d’il·lusió és trobar-me amb Jesús,  per veure si és veritat tot el 
que he dit i fet per als altres, i trobar-me i abraçar “un vell amic”. 
M’agradaria que no em fessin cap funeral “d’estat”,  ni cap homenatge  ni que em 
dedicassin cap plaça.  Sempre pens que hi ha persones que han fet molt més que jo:  pares 
de família amb nins discapacitats, o mares que estan soles, els pobres, etc.   
A aquests ningú els mencionarà. És una injustícia. 
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Què pens fer quan em jubili? Descansar.  Ser un pobret que no tendrà ningú i anar a 
pescar i passejar i “viure la meva vida” i no la dels altres. 
Què faré demà?  Tornar començar. 
Passat demà?  Tenir esperança. 
I l’altre?  Morir-me i anar a veure què és això del cel. 
 
Quina és la finalitat d’aquestes comunes d’al·lots que conviuen amb tu? 
 
Aquests al·lot i al·lotes que durant dos mesos conviuen amb mi estan com si estassin a ca seva. 
Aprenen per on va el nostre món. 
Parl amb ells. Els transmet la meva vida, il·lusió i l’esperança dins aquest món caòtic que vivim. 
 

Reflexionam junts què podem fer. És com una “cèl·lula revolucionària” que tenc dins ca 
meva per canviar aquest món... 
 

Don testimoni de Jesús. Parl d’Ell. La majoria no són creients, però, al final, tots o quasi 
tots surten amb grans interrogants.  No és fàcil perquè perd la meva intimitat i comoditat, 
i el ritme. Però el resultat és extraordinari. 
 

Sempre recordaran el testimoni d’un home que estimava Jesús i que té la casa oberta per 
compartir la seva vida.   
 

Això és una experiència que mai no oblidaran i a la llarga és una petita llavor que algun 
dia pot donar fruit. 
 

Alguna d’aquestes llavors haurà caigut pel camí o entre pedres o cards,  però sempre 
alguna haurà caigut en terra fèrtil. 
Aquesta és la meva feina.  És la feina que s’espera d’un capellà?  No ho sé. 
 

*      *      * 
 

Crec que en Jaume i jo conservarem durant molt de 
temps la immillorable impressió rebuda dins aquella 
sagristia de la parròquia de Sa Indioteria. 
 

Percebérem una perfecta sintonia entre les paraules, el 
pensament i els sentiments d’un home compromès 
amb la missió derivada de Jesús. 
 

Precisament ara que el papa Francesc diu que els 
apòstols han de fer olor d’ovella, i que han d’estar on és la gent, en Tomeu des de fa 
molts d’anys n’és un vertader arquetip. 
 

Entre ell i la gent existeix un lligam estret i càlid, creat amb la seva entrega i paciència. 
Per això és molt estimat:  tothom el veu autèntic, sense ombra de falsedat. 
 

Ara em venen a la memòria aquelles paraules de Jesús a Natanael (Jn.1,47): “Vat aquí un 
vertader israelita, en el qual no hi ha gens de falsedat”. 
 

La meva resposta a la pregunta amb la que en Tomeu acaba l’entrevista és un sí total i 
absolut. 
 

Gràcies, Tomeu, per l’aire fresc que ens feres respirar. 

Toni Bennasar 
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RREEUUNNII ÓÓ  DDEE  CCOONNDDEEII XXEEBBLL EESS  
  
Portocristo, carrer Bitàcola, 12.  Divendres, dia 20 de Juny a les 11 
 
Instruccions per arribar a can Toni Perelló   a partir de l’explanada de les Coves 
 
 

 

 
Si teniu alguna dificultat per a trobar-ho, cridau al tel. 697 49 00 98 
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Taula rodona 
 
 

              EELL   PPOONNTTII FFII CCII   CCOOLL ··LL EEGGII   LL UULL ··LL II ÀÀ    
DDEE  NNOOSSTTRRAA  SSEENNYYOORRAA  DDEE  LL AA  SSAAPPII ÈÈNNCCII AA  
  
  
  

 

El dia 13 de març ens trobàrem a la Residència Sacerdotal de Sant 

Bernat, en Jaume Sancho, en Toni Bennàssar i jo mateix, per parlar 

sobre la Sapiència i recollir les aportacions de les persones que ens 

acompanyaven, els antics col·legials d'aquella institució (col·legials 

habituals) en Pere Orpí, en Paco Suàrez i en Toni Sastre, també 

una persona que ha estat molts d'anys a la Sapiència que no fou 

col·legial però es pot dir que era l'amo de la casa, en Guiem Bonet i 

Vidal. Ell era el "cocus", el darrer cuiner, que va escriure la vida del 

darrer "cocus" anterior a ell, mestre Jaume.  En Guiem als seus 92 

anys coneix molt bé la casa i encara avui no passa dia que no visiti 

la casa i a més ha tengut cura i esment en que es protegís tota la 

documentació de la institució, ordenant el seu arxiu. Hi havia de 

ser present D. Bartomeu Vaquer, però a darrera hora no hi va poder 

assistir. Així i tot tenguérem una trobada amb ell, en Toni 

Bennàssar, en Toni Sastre i jo mateix, el dia 26 de març passat. He 

adjuntat a aquest escrit les seves aportacions d'aquell dia com si 

hagués estat present a la trobada del dia13 de març.  

Per tal de cohesionar les dues trobades, tenint en compte que la 

conversa fou molt viva i amb aportacions molt interessants, he 

intentat englobar les intervencions en apartats diferents per tenir 

una visió més ordenada i aclaridora del que es va dir. 

En primer lloc cadascun dels convidats es va presentar. 
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D. BARTOMEU VAQUER VIDAL 
Vaig néixer a Cas Concos el dia 15 de desembre de 1921. Vaig tenir set germans. De 
petit vaig ser Blavet de Lluc, no hi vaig estar molts anys. Quan em vaig decidir a estudiar 
per a capellà, ho vaig comunicar a ca nostra i a D. Gabriel Adrover Bauzà de Felanitx, 
que era rector de Cas Concos, ho va ser trenta-tres anys. Vaig entrar en es Seminari. 
Vaig anar a la Sapiència l'any 1943 i vaig sortir l'any 1950, quan vaig ser ordenat de 
prevere. Jo no coneixia la Sapiència. Quan vaig entrar a la Sapiència es rector era en 
Bartomeu Bennàssar de Pollença i  el va succeir, en es juny, en Miquel Mas de Campos i 
després ho  vaig esser jo. Quan jo era rector hi havia en Ferriol, que encara és viu, en 
Jaume Bonet, en Cuart, n'Homar, en Xisco Morey, en Toni Lladó. Aquests dos darrers 
passaren a col·legials i ja estaven allà com a fàmulos. Després varen entrar en Trias i en 
Miquel Mulet. 
Com he dit vaig ser ordenat  l'any 1950. Vaig ser Vicari cooperador de St. Alonso 
Rodríguez de Palma i  Oficial de la Cúria Diocesana, Notari del Tribunal Eclesiàstic. 
Des del 1964 al 1969 Missioner diocesà a Perú (Rector de Ntra. Sra. del Rosario, Piura). 
Quan vaig tornar del Perú, l'any 1969, el bisbe Rafel, supòs que per informació de 
qualque antic col·legial em va nomenar Visitador de la Sapiència. També vaig ser Vicari 
General i vaig accedir a canonge de la Seu el dia 13 de juny de 1986. Actualment som 
canonge emèrit.   

 

PERE ORPÍ FERRER 

Jo vaig néixer a Capdepera dia 1 de juny de 1936. Vaig entrar en es Seminari quan tenia  
vint anys, l'any 1956. Vaig estar un any en es seminari nou i pes setembre de l'any 1957 
vaig fer oposicions a la Sapiència. Allà hi vaig estar vuit anys, fins a l'any 1965 que me'n 
vaig anar a estudiar a Comillas per espai de dos anys i ja des de l'any 1967 servesc a sa 
diòcesi de Mallorca. Em vaig ordenar l'any 1966, per cert amb en Jaume Sancho, que 
també estava a Comillas, perquè s'any següent teníem s'examen de llicència en teologia i 
també teníem s'edat per ordenar-nos. Demanàrem permís al Bisbe per ordenar-nos a 
Artà. El bisbe, D. Rafael, que no sabia dir que no, hi va accedir, a contrapèl d'alguns 
superiors des Seminari; jo ja havia tengut problemes quan havia d'anar a Comillas. He 
seguit sempre en contacte amb so col·legi com a col·legial habitual. 

 

PACO SUÁREZ RIERA 

Jo vaig néixer el 1942 i vaig entrar en es Seminari el 53, que va ser es curs que es va 
inaugurar es seminari nou, encara hi havia molt poc construït. Vaig estar en es Seminari 
fins a quart de llatí; lo que passa és que vaig estar malalt, s'any de sa neu vaig agafar 
una pulmonia i vaig perdre es curs. Vaig entrar a la Sapiència abans de fer quint de llatí. 
Es mateix any va entrar en Jaume Tomàs, que ja és mort, i en Sebastià Mesquida. Allà 
n'entraven quan en sortien d'altres; noltros  suplírem en Miquel Mulet, en Lluc Morell i 
en Biel Lliteras -es dos darrers també ja són morts-. En es principi vaig estar amb gent 
molt major que jo, fins que va venir, passat mig any, en Joan Riera Fullana que 
substituïa en Joan Pla que se'n va anar a estudiar a Salamanca.   
Ordenat de capellà, abans d'anar a Perú, vaig estar tres anys a Cristo Rei de Manacor 
amb en Jaume Serra. A Perú vaig estar tres anys a Piura; em vaig secularitzar, vaig 
viure a Lima i després a Chimbote, treballant amb una ONG, dedicada sobretot a 
mitjans de comunicació. Estàvem ja avançadets, teníem vídeo, una impremteta offset, etc. 
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Hi vaig estar deu anys, després vaig venir cap aquí i vaig viure a Eivissa dos anys, 
després vaig passar a Mallorca i vaig aterrar a can Gazà amb en Jaume Santandreu. 
Més tard vaig passar a Cultura a s'ajuntament de Palma, i després a's  Consell Insular; 
allà me vaig jubilar. 

 

TONI SASTRE MORRO 

Jo som de Selva, vaig néixer el 1949. L'any 1961 vaig entrar en es Seminari. Vaig fer es 
cinc anys des seminari menor, vaig passar a filosofia on ja vaig viure uns anys un poc 
crítics; a primer de filosofia hi va haver es canvi d'equip directiu des Seminari. Aleshores 
a la Sapiència hi havia en Climent Obrador d'Artà, des meu curs. Tots dos mos 
relacionàvem molt. Vaig entrar a la Sapiència l'any 1969. Després de jo en varen entrar 
dos més i jo vaig ser, pràcticament, es darrer des sapientins; ets altres se'n varen anar, 
qualcun que va acabar, en Miquel Garau va acabar, i en Sans, que ja és mort, ho va 
deixar. Jo vaig quedar tot sol i era s'únic que anava a classe en es Seminari. Ja no hi 
anava amb sa furgona sinó amb una moteta, una vespeta que tenia. Vaig estar dos anys 
anant allà tot sol. Es tercer any ja no hi anava cada dia, havia començat a estudiar 
Filosofia i Lletres. Després, l'any 1974, vaig deixar la Sapiència i me'n vaig anar quatre 
anys a Barcelona i vaig fer Psicologia. Quan vaig tornar a Mallorca, vaig fer classe a sa 
Universitat de les Illes Balears, a la UNED i vaig entrar a s'ajuntament de Palma. 

 

GUIEM BONET VIDAL 

Jo som de s'Alqueria Blanca i vaig néixer l'any 1922. Vaig voler fer una experiència 
d'anar amb sos ermitans, hi vaig estar una temporada però no vaig arribar a quadrar. 
Vaig estar a s'ermita de Betlem (Artà) i a Santa Magdalena d'Inca. Llavors vaig fer es 
servei militar amb so Regiment d'Inca. N'Esquívies que era qui comandava en es quarter, 
em digué: "Vete a Santa Magdalena". Hi vaig estar fins que vaig acabar es servici. 
Llavors vaig anar a Palma i vaig intentar anar a fer feina a la Sapiència. Jo coneixia sa 
família d'en Pep Cuart Capó, que era es rector. Ho demanaren en el Bisbe, i es Vicari 
General, que era en Sebastià Gayá Riera de Felanitx, per orde del Bisbe, hi va accedir. 
Em va rebre en Bernat Homar, perquè en Pep Cuart, que era es rector, no hi era.  
Estant allà a la Sapiència, jo tenia pocs recursos econòmics i vaig demanar per fer 
hores. Em donaren cobrances, en tenia per tota sa ciutat; eren cobrances que no tenien 
res a veure amb la Sapiència. Jo anava a un tant per cent de lo que cobrava. Això va ser 
sa manera de poder sortir endavant. Es primers anys a la Sapiència vaig estar amb 
mestre Jaume, ell em va ensenyar moltes coses. Per cert que molts anys després,  se'm va 
ocórrer escriure sa seva vida. Era de sa Pobla i vaig anar allà a recollir informació 
sobre ell a la parròquia.  
Després de 10 anys d'estar a la Saipència me vaig casar;  em va casar es meu cosí, en 
Jaume Bonet, a sa parròquia de Crist Rei d'Inca. Habitàvem a una de ses tres cases que 
hi havia a baix; però la vaig haver de deixar perquè amenaçava runes, i vàrem anar a sa 
plaça  del Socors i ara tenc ca meva a Palma en es carrer Porta del Mar. A sa casa que 
habitàvem a la Sapiència, hi tenim trastos, perquè no l'empren. Jo els he proposat que en 
aquestes cases que no empren hi fessin una mica d'hospederia pes familiars. Encara 
avui, cada dia, vaig allà per ajudar; feina no en puc fer perquè me llevarien sa paga de 
jubilat, però col·labor en petites coses.  
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FUNDACIÓ DE LA SAPIÈNCIA  
En Paco Suárez presenta les següents dades: Es fundador de la Sapiència fou Mn. 
Bartomeu Llull (Palma, 1565-1634), Canonge Penitencier de la Seu de Mallorca. Sa 
Bula de fundació fou concedida el 6 d’octubre de 1629 pel Papa Urbà VIII. Dia 1 
d’octubre de 1635 entraren es sis primers col·legials. 
En Guiem Bonet ens explica qui era el fundador: Va néixer a Palma l'any 1565, fill de 
Joan i Catalina, a una casa prop del Temple. Fou batiat a s'església de Santa Eulàlia. Es 
seu pare i germans es dedicaven a adobaria de pells; en aquell temps ses pells eren molt 
apreciades i això va fer que aconseguissin una gran fortuna. Doctor en Sagrada 
Teologia, fou Canonge Penitencier de Mallorca. 
Va fundar ses Minyones. Va ajudar a diferents convents de monges: Ses Tereses, La 
Concepció, Monges Jerònimes d'Inca. Fou promotor  i protector de sa nova església de 
Lluc. Va aportar ajuda en sa construcció i ornamentació de sa Capella del Beat Ramon 
de Sant Francesc de Palma (1600-1611). Fou protector des Col·legi de Cura. Fundà es 
Col·legi de la Sapiència per ajudar a estudiants pobres. 
  
ALGUNES PARTICULARITATS DE LES CONSTITUCIONS 
Intervé en Pere Orpí dient: Ses constitucions estaven en llatí i en moltes coses eren molt 
meticuloses. Deien que havien de tenir almanco 18 anys per entrar allà, és a dir que 
tenguessin coneixement; només podien estar allà per espai de vuit anys. Jo mateix, si no 
me n'hagués anat a Comillas no hauria pogut continuar.   
En Toni Sastre afegeix: Es rector havia de tenir vint-i-quatre anys, i podia ser elegit tres 
vegades. 
En Jaume Gual demana: A ses constitucions hi figuren es càrrecs que hi havia? 
Hi podia haver 12 col·legials “et unus cocus” (cuiner) —diu en Pere Orpí— 
En Paco Suárez comenta: Ses condicions per entrar a la Sapiència a mi em varen xocar 
molt. A més des devuit anys no podien ser descendents de jueus. Havies de voler ser 
capellà, si no te castigaven a haver de tornar totes ses despeses ocasionades de sa teva 
estada allà. Una altra clàusula era, ho deia molt dissimuladet, no ser fill natural. Em va 
xocar lo des descendents des jueus, però després me vaig enterar que es canonges també 
tenien aquesta mateixa clàusula per ser canonges, no podien esser-ho es descendents des 
jueus.  
D. Bartomeu Vaquer en relació a que no podien ser col·legials els descendents dels jueus 
comenta: Sí, és veritat, això estava a ses constitucions. Això era una realitat també a la 
Seu, no hi havia cap canonge xueta, sí qualque beneficiat. També això estava prohibit a 
moltes constitucions de convents de frares i monges. Tot això eren restes de ses 
persecucions an es xuetes. Es va presentar un a ses oposicions, era n'Eugeni Segura, i no 
va entrar per sa seva condició de xueta. 
A la  Sapiència —comenta en Jaume Sancho— hi va haver un problema concret, més 
recent, amb en Miquel Alenyar Fuster, que no va poder entrar. Aquest fet fou recollit pen 
Joan Pla a un des darrers números de sa nostra revista. 
En Pere Orpí parlant de juraments, diu: Està ben especificat a ses constitucions es 
moments en què es jurava, amb vot secret: A s'elecció des que se presenten a oposicions, 
elecció del “melior et habilior”, per esser col·legial, i des càrrecs principals. Jurament 
dets elegits de fidelitat an es Col·legi.  
Jurament des Rector elegit —elecció que es feia anualment a sa segona fèria de 
Pentecostés — i compromís de que es dia primer d’octubre demanarà Visitador.   
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Es Consiliaris, elegits a sa tercera fèria de Pentecostés per un any, també juraven es 
càrrec. 
Com exemple en Pere Orpí recita el jurament d'eleccions, que estava en llatí, que feien 
els qui havien d'elegir els nous col·legials, el rector i els consiliaris: "Testor Christum 
Dominum, qui me judicaturus est, me eligere eum quem secundum Deum judico eligi 
debere, juxta Constitutiones nostri Col·legii. Sic me Deus adjuvet et haec Sacrosancta 
Evangelia." 
Traduït: "Pos per testimoni Crist, el Senyor, que és el qui m'ha de jutjar, que elegesc 
aquell que segons Déu consider que ha d'esser elegit, d'acord amb les Constitucions del 
nostre Col·legi. Que així m'assistesqui Déu i aquests sagrats Evangelis." 
Intervé en Guiem Bonet i diu: Probablement aquestes constitucions no són fetes des 
fundador. 
Li respon en Pere Orpí:  Però s'esperit, sí. 
En Toni Bennàssar està admirat de com coneixen ses constitucions es sapientins i diu: Jo 
ara vull dir una cosa, si me preguntassin per ses constitucions o normes des Seminari no 
en sabria ni una. Amb això vull dir que es col·legials estaven molt més encarnats a la 
Sapiència que noltros a's Seminari. 
En Pere Orpí, per confirmar l'anterior, diu: Cada dia a migdia en es menjador se llegia 
un capítol de ses constitucions. Jo vaig arribar a saber-les de memòria. 
 
CÀRRECS, LES SEVES FUNCIONS I RESPONSABILITATS 
De les aportacions d'en Guiem, en Pere, en Paco i en Toni, n'he extret el que segueix: 
Rector i Consiliaris: Aquests càrrecs eren elegits cada any es dimarts i dimecres 
després de Pentecostés. Guardaven ses claus de sa caixa forta, i custodiaven, a més des 
documents més importants, s’observança de ses Constitucions, sa defensa des col·legi i 
es compliment des destí encomanat pes fundador i tants de bons capellans que per allà 
havien passat. 
Es Rector era es "primus inter pares", li dèiem vós quan li parlàvem oficialment, però 
normalment el tractàvem de tu —diu en Pere Orpí—. Quan jo vaig entrar, ho vaig fer 
amb en Guiem Ramis Moneny. En Manuel Bauzá, que era es rector, se n'havia anat an es 
Convictori. Aleshores, es visitador, que era D. Joan Baptista Munar, va trobar que an en 
Manuel Bauzá, no li havíem de llevar es títol de rector, perquè encara continuava, i que 
es que fes de rector, li diguéssim president, que va ser en Joan Trias Lladó. Noltros el 
tractàvem de rector igualment, allò varen ser unes manies des visitador.   
Degà: Era es col·legial més antic, tenia una consideració especial quasi de consiliari, si 
no ho era. 
Procurador: Era es responsable de s'economia des col·legi. Vigilava ets ingressos i ses 
despeses i en duia registre comptable molt seriós. Cada mes havia de tancar caixa i 
havia de quadrar al cèntim, balanç que es presentava an es rector per es corresponent 
“Vist-i-plau”.  
En Paco Suárez comenta: En aquesta tasca en Guillem, es cuiner, era un ajudant de 
primera, perquè cobrava es lloguers dets habitatges i es garatge. Ell era es que solia fer 
sa major part de ses compres i no tan sols ses corresponents a sa cuina, sinó també totes 
aquelles que estaven relacionades amb sa vida comunitària des col·legi. També es rebuts 
d’aigua, llum, telèfon, etc. I de tot entregava factura, bitllet o rebut corresponent. 
Es procurador acompanyava es rector a Muro per a ses gestions relacionades amb sa 
propiedat i drets que allà hi teníem. En es Seminari es feia càrrec de totes ses despeses 
relacionades amb es col·legials, com es llibres de text i altres despeses. 
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Secretari: Aixecava acta de ses sessions, que firmava amb so rector i es consiliaris. 
Bibliotecari: Sa biblioteca de la Sapiència se nodria principalment de ses deixes 
d’antics col·legials que llegaven es seus llibres an es col·legi. Quan això succeïa hi havia 
sa tasca d’ordenar en es lloc corresponent es llibres i fer-ne fitxa de cadascun tant 
d’autor com de matèria. També era es responsable de sa neteja i d’orejar-la, controlant 
s’ús des finestral i esbatanant sa porta, per evitar sa humitat. 
Cronista: Duia un registre escrit a mà des esdeveniments més importants de s’any. 
Antigament se feia en format de crònica oficial, emperò més darrerament, se deixava, a 
criteri des cronista, que se pogués adoptar un format més modern. Aquesta crònica se 
presentava, de tant en tant, a sa supervisió des rector. 
Jo record —diu en Paco Suárez— que s’any que vaig tenir aquest càrrec, ho feia com si 
fos un diari. Un dia en es menjador es rector —aleshores era en Guillem Ramis 
Moneny— me'n  va fer llegir algunes pàgines i va tenir molt bona acollida entre es 
companys. Crec que d’aquesta i altres experiències semblants em ve s'afició a escriure. 
Xofer:  Conduïa sa furgoneta; era a més es responsable des seu manteniment. Aquesta 
tasca consistia en tenir cura de sa neteja, es canvi d’oli, una revisió periòdica, dur-la an 
es mecànic sovint, etc. 
Porter: . Aquest càrrec era inherent an es darrer que entrava en es col·legi. Fruïa des 
prestigi oficial —molt sovint recordat— de què, a cinquanta passes més enllà de sa porta 
de la Sapiència, amb aquest ofici, Alonso Rodríguez es va fer sant. 
 
ALTRES PERSONES RELACIONADES AMB LA SAPIÈNCIA 
El Visitador 
En Paco Suárez comenta: Sa visita des visitador tenia un doble sentit, per una part 
vigilar pes compliment de ses normes i constitucions; però també tenia es sentit de 
defensar es col·legi davant sa jerarquia ja que hi va haver temporades que es bisbes no 
ho veien tan clar. Era un poc sa tapadora de dir: “tenim un senyor que mos visita cada 
any i revisa es nostro compliment i manera d'actuar com a col·legi”. 
En es nostro temps hi va haver un petit problema entre dos col·legials per s'elecció de 
rector. Es visitador era D. Bartomeu Martorell, rector de Sant Sebastià, que  va 
intervenir i va resoldre es problema. Es visitador intervenia, a més de sa visita anual, si 
se li demanava sa seva actuació en qualsevol problema concret. 
En relació an es visitador —diu en Pere Orpí— ses constitucions diuen que sa visita 
començarà es dia de Sant Lluc, 18 d'octubre, i durarà per espai de 12 dies. Aquests 12 
dies, es visitador parlava amb tots es col·legials, demanava tot lo que creia convenient. 
Però en altres moments, si se li havia de consultar qualque cosa, sempre es feia. 
En Jaume Sancho demana: Qui nomenava es visitador? 
El nomenava el bisbe —diu en Paco Suárez—. Es rector és qui demanava es visitador; 
així estava establert, que quan jurava es càrrec es rector es comprometia a demanar es 
visitador.    
 
El Director espiritual i el capellà del Col·legi 
Comenta en Pere Orpí: A més de Visitador també hi havia es director espiritual, en temps 
meu era D. Pedro Amorós. També hi havia el P. Sabater que cada dia venia a dir-mos sa 
missa. Era tot un personatge. Degut a que vetlava fins tard perquè s'encarregava de sa 
Joventut Mariana, venia carregat de son. Anaves a confessar-te, i es temps que te 
confessaves becava, —feia molt bon confessar-se —. Un dia en Joan Pla li va comptar es 
badais que havia fet en temps de sa missa i n'hi va comptar trenta-tres.  
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També record que per la Immaculada, que es feia sa festa de sa Joventut Mariana, ell 
mos convidava. Ell se posava damunt sa trona amb so micro en sa mà i deia: "Cruzados! 
Avanzad hacia la Virgen con un cirio en la mano y fuego en el corazón!" .  
Intervé en Paco Suárez i diu: Crec que és interessant dir que el P. Sabater va ser 
successor del P. Miquel Alcover, germà des canonge Mn. Antoni Maria Alcover. És cert 
que normalment venia adormit, confessava si hi havia penitents, deia sa missa molt aviat 
i se’n tornava dormit. Record que un dia, en es berenar hi hagué un gran plet entre dos 
bàndols: es que juraven que aquell dia s’havia saltat sa consagració i es que 
asseguraven que ets adormits aquell dia eren uns altres. Mai ho vàrem aclarir. 
En Toni Sastre recorda: Jo ja no vaig conèixer el P. Sabater, llavors venia a dir-mos sa 
missa D. Pep Estelrich o noltros anàvem a missa a ses monges de Sant Jeroni, d'on ell 
era es capellà. 
 
PER QUÈ DECIDÍREU ANAR A LA SAPIÈNCIA? 
Jo estava malalt i cada instant requeia —diu en Paco Suárez— record que era s'any des 
grip, quan en es Seminari mos enviaren tots a ca nostra perquè tothom tenia es grip. Jo 
estava la mar de content, perquè estava bé, però aviat també me va pegar a mi. A mon 
pare, que era es cap d'automobilisme de sa comandància d'Inca de sa Guàrdia Civil, 
l’havien destinat a Palma. Va passar que es dia abans havien traslladat es mobles i ells 
cap a Palma sense dir-me res, mon pare va dir: “Demà ja l'hi direm”. Jo me'n vaig anar 
amb so tren cap a Inca; arrib a ca meva i estava tot tancat. Vaig anar a ca uns amics de 
mon pare i em digueren: "Tu què fas per aquí?, així com estàs no te'n pots anar a 
Palma". Bé amb tot això, jo vaig agafar una pulmonia. A Palma estàvem en es Coll d'en 
Rabassa i un dia va venir a veure'm en Jaume Santandreu i em va proposar anar a la 
Sapiència.  
En Toni Sastre comenta: Jo vaig estar en es Seminari vuit anys, però es dos darrers anys 
hi va haver molt de canvi; en Sureda se'n va anar i va entrar en Pau Oliver. Jo vaig 
començar de petit i passats ets anys des seminari menor vaig passar an es major i varen 
començar a canviar molt ses coses. S'havia fet es Concili, però continuava tot igual. A 
primer de filosofia mos havien posat en Baltasar Soler de superior i això mos va produir 
una manca d'enteniment i una coacció a sa nostra llibertat. Va començar una època de 
molta crisi. Jo tenia amics a la Sapiència, en Joan Martorell, en Godino, en Simó Coll, 
que era seuvetgí, en Climent Obrador d'Artà. Tots em feien enveja, veure com vivien i sa 
llibertat que tenien. Quan feia vuitè vaig saber que hi havia oposicions i vaig tenir ocasió 
de presentar-m'hi i vaig entrar. Me vaig sentir una persona lliure, amb un ambient 
extraordinari. 
Jo —diu en Pere Orpí—vaig estar un any en es seminari, vaig entrar quan tenia vint 
anys. Havia estat un jove normal i corrent d'aquell temps, amistat amb joves i al·lotes, 
tocava a sa banda de música de Capdepera, hi vaig tocar vuit anys. Allà,  en es Seminari, 
vaig tenir problemes amb so rector Payeras, com ja vaig relatar a un article de sa nostra 
revista, per problemes amb lletres de cançons que vaig haver de modificar de cap a peus. 
Això me va molestar, a més que m'obrissin ses cartes no ho podia entendre a sa meva 
edat, a més que t'imposasin certes coses que considerava fora de lloc. Per això quan me 
varen proposar per anar la Sapiència, que va ser a través d'un capellà d'Artà, D. Pedro 
Amorós, que era molt amic de sa meva família, me vaig presentar i vaig entrar. Entrar 
allà per mi va ser retornar an es temps anterior a sa meva entrada en es Seminari, a 
sentir-me lliure, ets més tu, pots actuar com a persona. Per jo va ser com una alliberació.  
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En Jaume Sancho corrobora el que diu en Pere: Per part de tots es balarrasses, anar a la 
Sapiència, en aquells moments, era una alliberació. Fixau-vos que n'hi anaren molts de 
balarrasses a la Sapiència.  
D. Gabriel Adrover, —diu en D. Bartomeu Vaquer—que m’havia ajudat quan vaig 
entrar en es seminari, que coneixia sa família, que amb vuit fills sa cosa anava un poc 
estreta, un dia me va dir, jo ja estava en es Seminari, si volia fer oposicions a la 
Sapiència perquè sabia que n'havien de fer. Me va parlar de sa seva experiència a la 
Sapiència perquè ell hi havia estat; que allà s'hi va trobar molt bé i molt distint de lo que 
li havien dit, que allà no tenien control perquè no hi havia superiors. Ell em digué que 
allà hi havia més orde i silenci que en es Seminari. Vaig aprovar ses oposicions i hi vaig 
entrar. 
 
IMPRESSIONS QUE TENGUÉREU EN ARRIBAR A LA SAPIÈNCIA  
M'hi vaig trobar molt bé —comenta D Bartomeu Vaquer—. Vaig tenir sa preocupació de 
rector durant quatre anys. En aquell temps anàvem molt curts de doblers i fèiem lo que 
podíem, comptàvem amb s'ajuda des col·legials habituals i darrerament, quan jo ja no hi 
era, començaren a demanar beques a s'ajuntament, a Sa Nostra, a la Caixa". 
Continua en Toni Sastre: Sa veritat és que, des des primer dia te senties sapientí. Jo, que 
vaig ser es darrer, mai no he deixat de sentir-me sapientí, en qualsevol situació en què 
m'he trobat sempre he dit que jo vaig ser es darrer col·legial de la Sapiència, inclús a sa 
gent que no té ni idea de lo que era la Sapiència. Elegíem es rector amb total llibertat, 
sense que ningú mos coaccionàs. 
En Guiem Bonet comenta: Això no ho podien tragar en es Seminari, que un d'ells fos es 
rector. 
En Paco Suárez diu: Una cosa que demostra com s'estimava sa institució per part de tots, 
era que quan un col·legial habitual moria, s'anava a veure sa família i se li demanava on 
era sa beca. A qualcun, quan moria, li posaven sa beca vermeia damunt.  
Hi havia es costum —diu en Toni Sastre— i a mi me va estranyar molt, que veníeu quan 
volíeu, qualsevol dia, a dinar. Era molt normal que venguessin es col·legials habituals 
que residien fora de Ciutat. Noltros arribàvem d'escola des Seminari i mos trobàvem 
altres companys allà. Això feia molt de col·legi. 
En Guiem Bonet comenta: Afegíem un poc més de brou a s'olla. Es convidat que venia, 
solia pagar es cafè. Com a norma només hi havia cafè es dijous i es diumenges.   
En Paco Suárez, comentant la diferència d'edat dels col·legials, diu: Record que eren molt 
enriquidores ses converses en es menjador d’aquells companys que anaven a cursos molt 
superiors o mos duien un grapat d’anys d’avantatge. Posàvem uns ulls com a salers i 
estiràvem s’orella tot un pam.  
 
RELACIONS DE LA INSTITUCIÓ AMB EL BISBE I AMB EL SE MINARI  
En Jaume Gual demana: Com eren les relacions amb el Seminari el temps que vàreu 
estar a la Sapiència? 
Don Bartomeu Vaquer en va parlar llargament: No hi havia cap dependència jurídica 
entre la Sapiència i es Seminari. Anàvem a classe an es Seminari, però curiosament, a 
s'hora de fer 'recreo', anàvem a fer-lo a la Sapiència. Sé que quan anaven a classe an es 
seminari nou, feien es 'recreo' amb sos seminaristes. Però,  quan encara funcionava es 
seminari vell, anàvem a fer ets exercicis espirituals amb tots es seminaristes; quan es 
seminari major va passar an es seminari nou, ja només anaven allà per assistir a classe. 
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En temps meu no hi va haver problemes amb so Seminari. En relació an es tema de vetar 
algú que volgués anar a la Sapiència, com va passar quan en Paco Suárez era rector, 
era una cosa que se va posar en temps del bisbe Álvarez Lara. Quan jo estava a la 
Sapiència només hi havia, davall davall, algun recel per part des superiors des Seminari 
en relació a la Sapiència.  
Jo mateix vaig tenir un petit enfrontament amb el Sr. Sampol, que era es secretari des 
Seminari. Després dets exàmens solíem anar a cercar ses notes. Un dia en Toni Lladó em 
va demanar per anar a cercar ses seves notes i jo li vaig dir que podria dur ses de tots i 
així no hi hauríem d'anar cadascú. Ell hi va anar i el Sr. Sampol no les hi va voler donar. 
Ell m'ho contà i jo vaig decidir anar-hi jo —llavors era es rector—. Tampoc les me 
volgué donar i jo li vaig dir: "Senyor Sampol, jo som es rector, i no se preocupi que ses 
notes estaran guardades baix de sa meva responsabilitat". Ell va insistir que no me les 
volia donar, i més va afegir: "T'has d'ordenar tu?"  “Si Déu vol, sí" — li vaig dir jo—." 
Idò jo, —va dir ell— ho  diré en el bisbe i veurem si t'ordenen". 
En Toni Bennàssar pregunta: Sembla que estàveu obligats a dur la beca vermella dins la 
classe? 
A noltros —diu D. Bartomeu Vaquer—mos consideraven alumnes externs i mos 
obligaven a dur sa beca per distingir-nos dets alumnes interns des Seminari. També es de 
Sant Felip venien i anaven vestits com a membres de Sant Felip. 
En Jaume Gual insisteix: Amb els bisbes hi va haver problemes? 
No —diu D. Bartomeu Vaquer—. En temps del bisbe Miralles un col·legial va tenir certs 
problemes per poder entrar i el bisbe va recolzar es col·legial. El bisbe havia rebut 
informació sobre es tema d'antics col·legials. Ets altres bisbes no varen tenir problemes. 
El bisbe no solia venir a la Sapiència, només algunes vegades el convidàvem a presidir 
sa missa es dia de sa festa. 
En Toni Bennàssar reiterant el que ja s'ha comentat, demana a veure si aquestes 
reticències de què hem parlat, no oficials però una mica subterrànies, contra la Sapiència  
tenien continuïtat entre els capellans una vegada ordenats? 
No, en absolut, —diu D. Bartomeu Vaquer— eren com ets altres, podien accedir a 
càrrecs de responsabilitat a sa diòcesi i a altres llocs. El bisbe Nadal va ser col·legial de 
la Sapiència i molts d'altres sacerdots que tengueren responsabilitats importants a sa 
diòcesi. Un tal Homar va ser Vicari General. 
Nosaltres li recordam que ell també va ser Vicari General.  
En Jaume Gual, en pla de comentari jocós, parlant del Bisbe Nadal, digué: Fou important 
el bisbe Bernat Nadal, no per haver estat a la Sapiència, sinó perquè va ser Vicari in 
Càpite de Mancor de la Vall. 
 
RELACIONS AMB ELS ANTICS COL·LEGIALS 
Els antics col·legials, dits col·legiats habituals, mantenien uns forts vincles amb la 
Sapiència i se sentien orgullosos d'haver format part d'quell col·lectiu. 
En Toni Bennàssar comenta: M'ha sorprès el que es diguin col·legials habituals es que ja 
no estaven a la Sapiència. 
Realment així es deien —diu D. Bartomeu Vaquer—perquè, encara que ja no formaven 
part de sa comunitat de la Sapiència, se sentien col·legials tota la vida. 
En Toni Sastre comenta, en pla de broma: No veus que avui D. Bartomeu i jo mos hem 
posat d'acord, i ja que no podem dur sa beca vermella, mos hem posat un jersei vermell? 
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En Paco Suárez recorda: Sa relació entre es col·legials i es capellans sapientins, 
col·legials habituals, era constant i molt cercada per ses dues parts. Molts capellans, tan 
de sa part forana com de Ciutat, avisaven amb freqüència de que venien a dinar amb 
noltros i així ho feien. I moltes vegades, si ses circumstàncies ho permetien, allargàvem 
sa sobretaula. En ocasions tractant de temes seriosos, però també hi havia dies fent 
bauxa d’allò més divertit.  
Jo vaig anar a Crist Rei de Manacor, per carambola, perquè en Suasi, que havia estat de 
rector a Crist Rei, va deixar en testament que es rector de la Sapiència fos es marmessor 
des testament seu. Va morir i em va tocar a jo. Me va cridar en Jaume Serra, que estava 
allà,  perquè hi havia un problema i jo com a marmessor vaig haver d'intervenir perquè 
ses coses se fessin com havia llegat D. Pedro Suasi. Així fou com en Jaume Serra, 
després que vaig esser capellà, va demanar que jo anàs allà. Dic això perquè vegeu que 
D. Pedro Suasi, antic col·legial, volgué que es rector de la Sapiència, sense saber qui 
seria, fos es marmessor des seu testament. 
 
FINANÇAMENT ECONÒMIC 
Es finançament inicial des col·legi de la Sapiència —diu en Paco Suárez— se sostenia 
d'acord amb un fideïcomís patrimonial sobre es testament des fundador que garantí 
durant molts d’anys es funcionament de sa institució. 
En es nostre temps aquestes rendes ja s’havien esgotat. De s’antic patrimoni des 
fundador tan sols restava s’edifici des col·legi que dóna a sa placeta de Sant Jeroni, an 
es carrer des Botons i an es carrer del Temple. A sa placeta de Sant Jeroni —en es 
costats de sa porta principal— hi havia unes casetes que es llogaven. En es carrer del 
Temple hi havia un garatge bastant gros, que s’havia construït en temps d’en Miquel 
Mulet sobre lo  que antigament era un jardí i es menjador des col·legi. Aquests lloguers 
—sobretot es des garatge— era un dets ingressos importants. 
Sabem —diu en Jaume Gual— que una font d'ingressos provenia de ses deixes que rebé 
la Sapiència a Muro. 
D. Bartomeu Vaquer, que coneix bé el tema, ho explica: En temps de sa guerra es va 
esvalotar  tot, comunicacions, zona nacional i republicana, etc. Hi havia un antic 
col·legial, Guillem Ballester Cerdó, que ja havia mort i va ser condeixeble de D. Gabriel 
Palmer, Protonotari Apostòlic, que va morir aquí a Palma i havia estat col·legial, que 
era amic seu. Dins es nostre jurament deia que havíem de deixar qualque cosa an es 
col·legi. Tots deixaven qualque cosa, o doblers o propietats, llibres o altres. Jo vaig 
donar, ja fa molts anys, un milió de pessetes. Una filla d'aquest antic col·legial que ja era 
mort, per complir sa intenció de son pare, va deixar aquestes terres de Muro a la 
Sapiència. Acabada sa guerra es va fer una auditoria sobre aquesta deixa i en aquell 
temps D. Gabriel Palmer vivia a Madrid, era canonge de Plasència, va ser qui es va 
posar en contacte amb sa filla d'aquest senyor i tots es béns patrimonials de Muro 
d'aquest senyor passaren a la Sapiència. En temps meu, essent es rector en Miquel Mas 
de Campos, vàrem vendre dues cases de dins es poble de Muro, que estaven en molt mal 
estat. Va quedar una possessió que es diu Son Jeroni perquè servís per esbarjo des 
col·legials; no hi vàrem anar mai.  
Hi havia una altra finca dins es terme de Llubí, que es deia Son Terrassa, que la va 
vendre en Miquel Mulet, quan era rector, per fer es garatge de la Sapiència.  Llavors hi 
havia petites terres, quartons escampats a Muro..  
També es rector de Muro anunciava a l'església que tal dia vendran es col·legials a 
Muro per cobrar es censals (era una altra deixa molt antiga de terres de sa marjal). 
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Cada any anaven a Muro dos col·legials i sa gent anava passant i pagar es censals. En 
es meu temps, jo hi vaig anar dues vegades, suposaren un total d'unes 3.000 i 'pico' de 
pessetes. Tot el que era la Sapiència està administrat per sa diòcesi 
En Paco Suárez diu: Son Jeroni és una finca molt petiteta, no arribava a una quarterada, 
però ses cases que hi havia estaven molt bé. Hi havia una capella.  
Eren unes cases senyorials i també hi havia sa casa des pagès —diu en Guiem Bonet—. 
Ara no sé què hi ha, hi va haver una societat alemanya que es dedicava a rehabilitació de 
drogoaddictes, però ja no hi són.  
Record que cada any anàvem a fer ses matances allà —diu en Toni Sastre—.  
En Jaume Gual, parlant de Guillem Ballester, diu:  A Muro li dedicaren es nom de 
s'escola pública, an aquest senyor 
Sí, —diu en Guiem— li feren un homenatge. Llavors ja no hi havia col·legials i 
vengueren de part de s'ajuntament, per si jo hi volia anar. Hi vaig anar i vaig 
representar la Sapiència. 
Estava previst a ses constitucions —diu en Pere Orpí— sa col·laboració econòmica per 
part des col·legials habituals. A més hi ha una altra cosa. Quan va venir el bisbe D. 
Rafael que havia estudiat a Comillas, el Dr. Garcias Palou, que també havia estudiat a 
Comillas, digué: "Ara és s'hora d'enviar gent a estudiar allà, tendrem bo amb aquest 
bisbe". Va promoure, entre es col·legials habituals, una subscripció perquè pogués anar 
qualcú a estudiar a Comillas. Sa resposta va ser tan bona que n'hi varen poder enviar 
dos, en Sebastià Mesquida i jo. 
En es meu temps —diu en Toni Sastre— demanàvem un beca a Sa Nostra cadascú en 
particular, i aquests doblers anaven a sa caixa general des col·legi.  
Noltros no pagàvem res —diu en Paco Suárez— es llibres de text les gestionava i pagava 
es procurador per tots. A vegades, davant una necessitat urgent, anàvem a en Guiem, 
que tenia doblers de cobrances, i mos deixava lo que necessitàvem, llavors l'hi tornàvem.  
Intervé en Guiem Bonet i diu: Ses despeses no eren moltes, en aquell temps amb unes 35 
pessetes fèiem es dinar de tots. Tot ho comprava cada dia.  
Parlant de la manutenció, en Toni Bennàssar comenta que a diferents escrits i entrevistes 
de la nostra revista ha sortit el tema de que a la postguerra, en el Seminari tenien moltes 
mancances en aliments i anaven prims; li demana a D. Bartomeu Vaquer, que era 
col·legial aleshores, si passaren fam a la Sapiència. Ell diu: No, fam lo que es diu fam no 
en passàrem però anàvem molt alerta, en Jaume, es cuiner que hi havia llavors, va idear 
un mètode per poder racionar s'oli. Record que un dia en Bernat Homar, que havia estat 
fàmulo, quan varen treure una palangana, va dir "Àixò per vuit?", perquè trobava que 
era molt poc per a tots es que n'havíem de menjar. 
En Toni Bennássar demana: Qui eren es fàmulos? 
D. Bartomeu Vaquer explica el tema dels fàmulos i diu: Segons ses constitucions des 
col·legi, hi pot haver dotze col·legials i dos fàmulos per ajudar an es funcionament de la 
casa. No pagaven res i entraven per acceptació de sa comunitat, no feien oposicions, 
però les feien quan havien de passar a col·legials. Es qui tenien dificultats econòmiques 
per seguir sa carrera i es Seminari no podia resoldre es seu problema, entraven a la 
Sapiència com a fàmulos, si eren acceptats pes col·legials. 
 
FESTA DE L'ESPERANÇA. S' “ENLACE”   
El devuit de desembre —diu en Paco Suárez—, dia de la Mare de Déu de l’ Esperança, 
era sa festa major des Col·legi de la Sapiència. Aquest dia no anàvem a classe. En 
realitat, ja dúiem una setmana de preparatius, fent neteja, abastint lo necessari per 
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muntar sa gran taula de convit, i enviant per correu sa revista “Enlace” an es sapientins, 
etc. 
S'Enlace que es feia cada any per sa festa de l'Esperança, —comenta en Pere Orpí—va 
començar per l'Esperança del 57. —En Pere mostra es número dos que és de març del 
58—.  En fèiem un o dos cada any.  
En Guiem Bonet, que coneix bé la festa, ho explica amb aquestes paraules: Aquest dia 
feien una missa primer per sa comunitat i llavors més tard, a les 11 o les 12, deien sa 
missa solemne, que solia presidir es col·legial habitual més antic. Això es va conservar 
sempre. Ara, que també es fa sa festa, la fan dir an es rector des Seminari. Fa uns anys, 
que per iniciativa de D. Toni Riutort, que hi va estar 12 anys i ara se'n va anar a 
Montuïri, es fa un pregó. Està lleig dir-ho, però som jo que el faig, cada any un de diferent.    
En Guiem era es més enfeinat —comenta en Paco Suárez—; aquest dia se lluïa fent una 
demostració de “chef de gran hotel”, impressionant. Sempre acabava amb una 
macedònia de fruites, —que en Garcies Palou s’encabotava en batiar com “Calcedònia" 
o “Alejandría”—, un tros d’ensaïmada de cabell d’àngel, cafè, copa i puro.  
Noltros, ets estudiants —menys es rector i es consiliaris— aquest dia servíem sa taula i 
anàvem de presa per amunt i per avall, des de sa cuina an es corredor des primer pis, 
habilitat com a menjador improvisat per uns comensals que quasi  mai baixaven de sa trentena. 
Intervé en Guiem Bonet i diu: S'any que en vengueren més varen ser 31. Llavors hi havia 
es deu col·legials i eren una quarantena. Jo feia es dinar per tots. 
I se lluïa  —diu en Paco Suárez—. Aquest dia noltros no anàvem a classe, així teníem 
dues festes: l'Esperança i sa Càtedra de Sant Pere. Per cert, es dia de sa Càtedra, es 
rector des Seminari mos convidava a dinar. 
En Jaume Sancho, es dirigeix a en Guiem Bonet, fent broma, i li diu:  Trob, Guiem; que 
tu per correspondre a sa convidada des Seminari, mos hauries d'haver tengut a tots es 
seminaristes a dinar es dia de l'Esperança. 
Intervé en Jaume Gual i demana sobre la quota que pagaven els habituals el dia de la 
festa de l'Esperança.  
Aquesta quota —diu D. Bartomeu Vaquer— era voluntària. Teníem acordat que 
voluntàriament aportassin qualque cosa per s'economia de la casa i així ho varen fer.  
 
 ALGUNS ASPECTES DE LA VIDA DIÀRIA A LA SAPIÈNCIA 
Els seus veïnats 
A sa part de Sant Jeroni —diu en Pere Orpí— hi havia quatre o cinc casetes habitades, 
en es baixos, que les deien ses botiguetes. Hi havia ca na Romaguera, es vell des moixos, 
es matalasser, en Toni es barber... 
Intervé en Guiem Bonet: Ah! en Micolau des moixos. En Toni, es barber, és es mateix 
que es matalasser. Tots aquests pagaven un lloguer a la Sapiència. 
Les monges de Sant Jeroni 
Tots es diumenges —comenta en Paco Suárez— travessàvem sa placeta i anàvem a 
missa an es Convent de ses monges de Sant Jeroni. Es capellà era en Pep Estelrich. 
També cada diumenge —explica en Pere Orpí— anàvem a cantar vespres amb ses 
monges de Sant Jeroni; jo era es que me'n cuidava, abans ho havia fet en Gabriel 
Lliteras. Anava un dia o dos abans, an es parlador de ses monges. Venia sa superiora 
que era Sor Frau; s'organista, Sor Cor de Jesús, que era de Campos; sa primatxera que 
era Sor Paula, de sa parròquia de Sant Jaume; llavors va començar a venir Sor Xina 
d'Artà, germana d'en Colau Pons "Xina", jesuïta; allà mos posàvem d'acord sobre lo que 
havíem de cantar. 
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La caixa forta  
Hi havia a la casa una caixa forta sota la custòdia del rector i els consiliaris. 
Sa caixa forta —diu en Pere Orpí—tenia tres claus, i després s'havia de marcar una 
combinació secreta per obrir-la. Es funcionament de sa caixa forta, estava a ses 
constitucions, que deien que se tancava "sub triplici clave, quarum unam habeat rector, 
et alias consiliarii", perquè eren dos es consiliaris. Per obrir-la havien d'esser tots tres 
presents.  
Jo les tenia totes tres —comenta en Toni Sastre— quan vaig quedar. Tenia una 
contrasenya i tres claus per obrir.  
Coincideixen tots en dir quina era  sa contrasenya per obrir: Era sa paraula "mai". 
En Paco Suárez diu: Hi havia un manuscrit, ben guardat i no sé què se'n va fer. 
Quan me varen donar ses claus —diu en Guiem Bonet— també m'encarregaren que 
havia de cobrar es censals. Jo cobrava i pagava. Em donaren es talonari i jo havia de 
firmar  “por orden” i ningú no em va posar cap “pega”.  
La societat Cafetil 
En Pere Orpí ens explica el tema de la Cafetil i diu: Sa intenció era que, de tant en tant, 
estant allà dedins era bo fer un cafetet; no en preníem cada dia ni de molt. En preníem es 
dijous i es diumenge i quan venia qualque col·legial habitual. Llavors aprofitàvem que es 
qui feia de procurador, o es qui era es president de sa Cafetil, deia: “Ara encara tenim 
un poc de cafè, però si demà ve qualque col·legial ja no en tendrem”. Feia es pobre per 
veure si es convidat s'amollava. Record que n'hi havia un que venia i no s'amollava mai, 
en Bernat Homar, i deia: "Jo no he vengut per sentir discursos".   
Li dèiem sa societat Cafetil. D. Francesc Vallcaneras, molt major que noltros i que va 
ser primatxer de la Seu, un dia mos va cantar un himne que havien fet a sa Cafetil. En 
temps meu en Joan Pla va fer un altre himne, en foraster, s'altre era en català. 
Parlam de na Margalida 
Na Margalida —explica en Pere Orpí— era un cotxo vell amb un morro llarg, color 
vermell tirant a roig, el menava en Lluc Morell o en Gabriel Lliteras. Quan anàvem 
d'excursió sortíem amb ell. Un dia, que pujàvem a Santa Magdalena d'Inca, na 
Margalida va di: "No en vull pus". Li fallaren també es frens i va quedar penjant amb 
una roda fora de sa carretera. Ja mos tens a noltros aferrats cap a s'altre costat. 
Miràrem si qualcú mos podia ajudar. Hi havia un home que llaurava amb un parei i va 
dur unes cordes, ses cordes se romperen. Vàrem trobar un tauló i posàrem un parell de 
pedres davall i el pujàrem damunt sa carretera. Després decidírem canviar-lo i 
compràrem sa DKV, de segona mà. 
En Toni Sastre afegeix: Sí, jo la vaig vendre, a sa DKV, estava tota inservible, va estar 
en es garatge molt de temps. Jo anava a classe an es Seminari amb una moteta. 
Es garatge 
Comenta en Pere Orpí: Es garatge se va fer en es meu temps. S'encarregat  i revisor de 
ses obres, era en Miquel Mulet. Per cert, quan venia en Garcias Palou, que era col·legial 
habitual de la casa, deia: "Que hi ha s'arquitecte?". “No hi ha cap arquitecte, aquí”. "Sí, 
—deia ell—, aquell de Santa Eugènia". Se referia an en Miquel Mulet 
Excursions i esbarjo 
Aprofitant que teníem camioneta, —diu en Paco Suárez—sovint escrutàvem es calendari 
per cercar sa coincidència d’un cap de setmana llarg i així organitzar una excursió de 
dos dies seguits, almanco. Ho fèiem venir bé per conèixer, a més de ses famílies des 
col·legials actuals, es indrets més recòndits de Mallorca. Romaníem sempre a una 
ermita, sabent que elles estaven obertes a tothom, emperò per nosaltres un poc més, 
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doncs, pets ermitans la Sapiència era com s’ermita d’en Guillem, i nosaltres uns 
pelegrins a sa seva cura, i ara, passat es temps, crec que no anaven gens errats. 
Solíem sortir d'excursió —diu en Pere Orpí— es dijous horabaixa que no teníem classe, i 
altres dies que no n'hi havia fèiem s'excursió de tot es dia.  
Dins ses hores de descans en es col·legi —comenta en Paco Suárez— mos tràiem es 
nirvis jugant a ping-pong, a pilota basca en es terrat, escoltant música clàssica, jugant a 
escacs i es darrers anys, també, calculant sa carambola amb ses bolles d’un billar. 
Algunes sortides eren també anar a peu a la Riba o an es Castell de Bellver. Molt 
ocasionalment anàvem an es cine parroquial de Sant Josep Obrer o Sant Sebastià. 
Altres activitats fora del col·legi 
Anàvem amb en Pere Orpí  —diu en Paco Suárez— a fer catecisme a uns gitanets des 
carrer del Socors. Aidàvem en aquesta tasca a un frare agustí, el P. Félix Carmona. 
Noltros —diu en Toni Sastre— anàrem, per espai de dos o tres anys, a fer catecisme a sa 
parròquia de Santa Catalina Tomás.  
També en Joan Pla —conta en Pere Orpí— se va dedicar una temporada an es gitanos 
des Molinar. Venia aquella que li dèiem na Trempa-llamps, que també treballava allà. 
Record que varen batiar un al·lotell, en Joaquín, i ell va fer de padrí. En Santandreu i 
altres li deien: "Joan, no saps amb què t'has embarcat, li hauràs de fer un regal cada 
any". 
 
DE COL·LEGI LA SAPIÈNCIA A SEMINARI MAJOR 
En Paco Suárez creu i així ho expressa: D. Bartomeu Vaquer va ésser s’ànima d’aquesta 
excel·lent solució. Ell també dirigí ses obres de reforma des col·legi per a millor 
acolliment des seminaristes.  Crec que sa decisió va ser bona.   
Passem a analitzar les causes de la dissolució de la Sapiència.  
En Guiem Bonet creu que una de les causes va ser la manca de vocacions: Varen 
començar a desfilar. Es dos darrers que se varen ordenar varen ser en Pere Mascaró i 
en Miquel Garau; es altres se n'anaren, es darrer que va quedar va ser en Toni Sastre.  
Sí —diu en Toni—. Jo vaig estar un any i mig o dos tot sol, abans de que vengués en 
Jaume Santandreu amb sos marginats, que vengueren l'any 1975. 
Demanam al que en sap més, D. Bartomeu Vaquer, si ens pot explicar les causes reals. 
Jo en aquell moment era es Visitador —diu D. Bartomeu Vaquer—. En aquells moments 
ja hi havia pocs col·legials per falta de vocacions. Es va constituir una Comissió de tres 
col·legials antics per analitzar sa situació i per veure com se resolia es tema. Sa 
Comissió estava formada per D. Bartomeu Martorell, en Pep Roig i jo. Es tema de sa 
baixada de vocacions i de s'abandonament de sa gent va passar igual en es Seminari que 
a la Sapiència, allà vares arribar a quedar tu tot sol —es dirigeix a en Toni Sastre—, 
davant aquesta situació vàrem acceptar que alguns estudiants de pobles, pagant una 
petita quota, poguessin residir a la Sapiència. 
Intervé en Toni Sastre i diu: Sí, record que un era en Pere Sampol de Selva, un altre de 
Santanyí i un altre de Ses Salines. 
Es membres de sa Comissió —continua dient D. Bartomeu Vaquer— anàvem pensant i 
no trobàvem una solució perquè es col·legi continuàs funcionant. Per altra part si 
s'hagués anat acceptant gent que des Seminari anàs a la Sapiència, tant es clero, com el 
bisbe mateix, sembla que no ho haurien acceptat.  
Vàrem fer una acta dets acords que prenguérem, però no de sa dissolució, perquè 
aquesta no se pot fer fins haver passats cinquanta anys.  
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En Jaume Santandreu va demanar an el bisbe per poder dur-hi transeünts i gent 
necessitada i ho va posar en marxa amb molt de desordre i molta gent mal organitzada.  
En Pere Orpí diu: Aquests hi estaren de dia 25 de març de 1975 fins al juliol de 1980. En 
aquests anys hi foren allotjats 2.900 pobres i marginats. 
Continua en Guiem Bonet: Quan deixaren la Sapiència, es marginats passaren a can 
Pereantoni, llavors a s'Hospital de nit i finalment a can Gazà. Jo vaig col·laborar amb 
ells. 
En Pere Orpí comenta: En Jaume Santandreu deia d'en Guiem: "En Guiem ve a ser un 
resum de ses benaventurances".  
Més endavant —reprèn la paraula D. Bartomeu Vaquer— anaren a la Sapiència vuit 
seminaristes majors que havien residit abans a la Seu on ara hi ha sa sortida des turistes 
que visiten la Seu, a sa casa de l'Almoina que es Capítol havia comprat i la varen 
convertir en casa sacerdotal. Hi havia ses monges teatines. Allà va passar es seminari 
major, crec que es rector era en Llorenç Alcina. Entretant va haver-hi una petita pujada 
de vocacions i vàrem pensar que podien passar a la Sapiència. Però així com estava, 
després d'un parell d'anys d'haver-hi passat tanta gent, no estava en condicions. 
El bisbe mos va reunir a un grup d'antics col·legials i mos va proposar i demanar sa 
nostra opinió sobre si aniria bé que es seminaristes majors poguessin anar a residir a la 
Sapiència. Noltros li vàrem dir que sí, perquè sa finalitat des col·legi era proporcionar 
mitjans an es aspirants an es sacerdoci per poder aconseguir lo que desitjaven. Vàrem 
creure que així es compliria una de ses finalitats principals des col·legi. 
Varen fer obres de dalt a baix i va quedar bastant bé per residir-hi es seminaristes des 
seminari major.    
Per part des col·legials habituals —demana en Toni Bennàssar— recordau si hi va haver 
algunes reticències o crítiques davant sa decisió del bisbe de passar es seminaristes allà? 
N'hi va haver dos que sí que tengueren què dir —comenta D. Bartomeu Vaquer—. Un 
d'ells, D. Miquel Estades, que era d'Esporles i va ser rector de Maria de la Salut, volia 
deixar part des seus béns a la Sapiència, i quan va veure que no hi havia col·legials sinó 
seminaristes, no hi donava passada, i va canviar sa seva decisió. No en sé d'altres que no 
hi estassin d'acord, perquè era ben clara sa situació de manca de vocacions. 
En Guiem Bonet, que fou present en el moment final, ens comenta: Sa mateixa comissió 
de D. Bartomeu Martorell, D. Bartomeu Vaquer, D. Pep Roig, més en Manuel Bauzá i en 
Sebastià Mesquida —es tres primers tenien veu activa i vot, ets altres dos només veu 
consultiva i no tenien vot—. Per acord d'aquesta comissió en Toni Sastre em va donar 
ses claus de la Sapiència, dia 4 d'octubre de 1973. Jo vaig tenir por perquè en un casal 
tan gran jo tenia tota sa responsabilitat de ses claus (arxiu, biblioteca,  sa caixa forta, 
etc.) 
En Guiem Bonet d'aleshores ençà, mai no ha abandonat la Sapiència, encara hi va cada 
dia. En Paco Suárez comenta i diu: Avui, quan he anat a cercar en Guiem per venir an 
aquesta trobada, he volgut passar per la Sapiència i he quedat gratament sorprès per lo 
bé que varen quedar ses reformes que se feren allà. Tot està de molt bon gust. He pensat: 
era la Sapiència i ara és es Seminari. En Guiem hi té un despatxet i té molta cura de sa 
biblioteca i de tots es documents que estan a s'arxiu de la casa. Gràcies a ell s'ha 
conservat aquest gran patrimoni documental. 
En Guiem Bonet diu: Encara hi ha coses per classificar, quan jo ho deixi ja ho faran. Jo 
no he perdut res. Tot ho he guardat i protegit.  
Abans d'acabar, els presents fan una anàlisi del que va passar i comença en Toni Sastre 
que vol expressar la seva opinió sobre el final de la Sapiència i diu: A mi es final no em 
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va agradar. Don Bartomeu Vaquer ho ha expressat així com se va fer. Jo pens que se va 
perdre una oportunitat perquè la Sapiència, com a tal, tenia més sentit que mai. Crec que 
mancaren mitjans econòmics per engegar una nova època i tenir una visió de futur. 
Intervé en Jaume Sancho i diu: Te diré una cosa, no donava pes dos llocs, Seminari i la 
Sapiència. Si continuava la Sapiència, no hi havia Seminari, perquè no hi havia 
seminaristes. El bisbe no podia eliminar es Seminari, crec que se va prendre sa solució 
menys complicada. 
En Jaume Gual dóna la seva opinió dient: Estic d'acord que no hi havia seminaristes i no 
podien subsistir ses dues institucions, pocs seminaristes i a la Sapiència només hi havia 
en Toni Sastre, que com ell ha dit, ja estudiava a sa universitat i no anava sempre a 
classe an es Seminari. Però intuesc, també, que des de dalt se va aprofitar s'ocasió per 
modificar es règim de funcionament. No se podia entendre un grup de seminaristes sense 
uns responsables ja capellans que dirigissin sa institució, i això només era possible 
continuant es Seminari i no la Sapiència. Com ha dit D. Bartomeu Vaquer, "si s'hagués 
anat acceptant gent que des Seminari anàs a la Sapiència, tant es clero com el bisbe 
mateix, sembla que no ho haurien acceptat". 
Després de recollir la documentació, que ens han proporcionat els convidats a la trobada, 
amb el propòsit de no perdre'n cap document i retornar-los, agraïm la participació de tots 
ells. 
 

Jaume Gual i Móra 

  
 
 
 

 
 

 
Artesonat del claustre de La Sapiència 
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LL  AA      SS  AA  PP  II   ÈÈ  NN  CC  II   AA  
  

 
Pere  Fiol  i  Tornila 

 
 

 
Institució i història 
 

 Crec que podem partir del fet 
de que aquest Col·legi és una 
institució fundada a Mallorca l'any 
1635 pel Canonge Penitencier de la 
nostra Seu, el Dr. Bartomeu Llull 
(1565-1634). L'any 1628 el dit 
Canonge començà a adaptar sa casa, 
perquè pogués ser habitada per un 
grapat de col·legials. Dia 06.10.1629, 
després de les pertinents gestions, el 
Papa Urbà VIII (1623-1644) erigia el 
Col·legi i ja seria el Bisbe de Mallorca, 
Don Joan de Santander (1631-1644), 
qui executaria la Butlla papal dia 
13.09.1633. Dia primer d'Octubre de 
l'any 1635, el fundador ja havia mort, 
els sis primers Col·legials comença-
ven la vida comunitària a la Sapièn-
cia, anant a les classes que eren do-
nades a la Universitat, Estudi General. 
 
 La intenció del fundador era 
ben clara: “Et ut intentio mea omnibus 
innotescat, neque in futurum ignorari 
possit, declaro in primis meae 
intentionis fuisse fundare Collegium 
hoc ad sustentationem pauperum 
studentium, qui in eo cum omni honestate, sanctitate et timore Dei alantur”. ( i 
perquè la meva intenció sigui de tots coneguda i no pugui ser ignorada en el futur, declaro, en 
primer lloc que la meva intenció era fundar aquest col·legi perquè s'hi puguin alimentar uns 
estudiants pobres, els quals amb tota honestedat, santedat i temor de Déu es puguin 

alimentar) Els estudiants residirien al Casal que disposava, anirien a l'Estudi 
General, i arribat el moment, serien ordenats preveres pel bé i utilitat de 
l'Església de Mallorca.  Pens que l'estudi dels Estatuts que hi ha a la revista, 
ho il·luminarà. 
 

 El camí per arribar al sacerdoci, en aquells anys, havia estat i era molt 
diferent del que nosaltres hem conegut. L'Església no deixava de veure que 
calia tenir una bona xarxa de clergues. Abans del Concili de Trento (1545-
1563) cada Església ho feia així com podia: 
Formació humana i acadèmica personalitzada pels capellans del poble o 
parròquia. 

Mn. Bartomeu Llull  (saló d’actes de La Sapiència) 
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Escoles episcopals. Vivien a Ca'l Bisbe. El prototipus és Sant Agustí. 
Escoles Catedralícies. Vivien a casa i anaven a aquesta escola. 
Estudis Generals i Universitats. S'hi rebia la formació acadèmica, però vivien a 
casa. 
 

 Els candidats de la Part Forana de Mallorca normalment vivien en algun 
Convent i posteriorment trobarem “cases” llogades, com ara fan els nostres 
estudiants illencs als centres universitaris de la península, que un grup viu en 
“pisos”. 
 

 A Mallorca, tant a l'edat Medieval com a l'edat Moderna, a cada família hi 
havia algun membre que era “clergue”. El llinatge “Quetgles” ens ho recorda. 
Així com el Sr. Bisbe anava a les parròquies i donava la Confirmació a tots els 
batiats des de la darrera vegada que s'hi havia fet present, també tonsurava un 
grapat d'atl·lotells de certes famílies, que conraven terres vinclades a algun 
Benefici de l'Església. Molts serien “clergues conjugats”. Havien de cuidar 
d'alguna capella o d'algunes peces de terra que, amb els anys, gairebé 
arribaven a ser patrimoni familiar. Cada diumenge s'havien de posar sotana i 
roquet per participar a l'Ofici, i en certes festes havien de combregar. D'aquests 
clergues n'hi havia que decidien no maridar-se, preparar-se i accedir al 
sacerdoci, ja que no mancaven Beneficis que exigien la celebració de misses i si 
el Beneficiat no era prevere, havia de pagar les misses a algun prevere. El 
darrer clergue d'aquest tipus del qual jo en tenc  constància, és de Mn. 
Sebastià Mestre i Reixac, tonsurat de 58 anys, mort a Petra dia 12.06.1894 
 

 Contràriament al que certa literatura ofereix, durant segles, el problema 
dels capellans no era el celibat, sinó la misèria. Si bé hem de saber veure que 
Déu no concedia el do de la castedat a tots els qui un bisbe cridava per 
imposar-li les mans. Tampoc hem d'oblidar que la problemàtica dels clergues, 
en cada segle, no es fa molt enfora de la problemàtica que passaven els altres 
membres de la societat. 

De totes maneres fixem-nos en la biografia del fundador de la Sapiència, 
Mn. Bartomeu Llull (1565-1634) 
 

 Era fill de Joan, un calatraví, i Caterina, ambdós de la parròquia de 
Santa Eulàlia. Del primer matrimoni de son pare tingué tres germans: Tomàs, 
Caterina i Magdalena, i de les segones núpcies de son pare, casat amb Antònia, 
vídua de Bartomeu Reus, també calatraví, tingué Joana i Ramon Llull. La 
devoció al Beat era ben present a casa seva. Estudià a la nostra Universitat i es 
Doctorà en Teologia. L'any 1595 parteix cap a Roma per fer anar en davanr la 
causa del Beat Ramon, de manera que dia 14.03.1596 mor son pare i ell és a 
Roma. Viu a l'església de Montserrat, seu romana de la Corona d'Aragó, és el 
Confés i el Sagrista d'aquella església, mentre té esment de tota la problemàtica 
religiosa de Mallorca davant el Papa. Donada la seva destresa ha de resoldre no 
pocs assumptes d'altres indrets de tota la península. Quan ja duia 12 anys a 
Roma, dia 19.05.1608 esdevé Canonge Penitencier de la seu mallorquina. 
Tenia 43 anys. Ja tenia altres beneficis a les parròquies de Pollença, Artà i 
Porreres. 
 

 Retorna a Mallorca i dia 11.08.1608 pren possessori de la Canongia. Són 
els anys que s'edificarà, pagant ell, la capella del Beat Ramon en l'antic 
Convent de Sant Francesc i ja trobam que té la intenció de fundar la Sapiència 
perquè s'estudiàs i s'escampàs la Doctrina del Doctor Il·luminat, prenent per 
base les Constitucions del Col·legi del Patriarca de València, fundat l'any 1550. 
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 També aquests anys dóna forta empenta a la fundació de les Minyones, 
que començaren l'any 1629, dies que ja s'anava transformant casa seva per 
esdevenir Col·legi. 
 

 Trento amb el Decret 18 de la Sessió 33 “Cum adolescentium aetas” 
establia els Seminaris perquè fossin llocs on s'alimentassin, instruïssin i 
formassin els futurs capellans “alere, educare, instruere” El procés d'establir 
els seminaris fou molt llarg, complicat i dificultós. A Mallorca el Seminari no es 
fundà fins l'any 1700. Fou pensat com residència formativa per a 48 estudiants 
que anirien a les aules de l'Estudi General. Quan aquest, l'any 1829, es 
suprimí. S'hagué de pensar en destinar uns espais per a aules i crear unes 
càtedres, que també podrien ser emprades pels sapientins. Tira tira, des de 
Roma, s'anava demanat l'internat, sobretot pels darrers anys d'estudis, per 
això en el llarg rectorat de Mn. Pere Josep Llompart i Campins (1858-1893) 
s'aixecà el tercer pis, es va anant ampliant cap al Monestir de Santa Isabet i 
cap al carrer de Montserrat. Inclús un grapat d'anys, gràcies a un espaiós 
túnel subterrani, s'ocupà part de Montision, que aleshores no estava habitat 
pels jesuïtes, doncs havien estat expulsats. 
 

 Aquesta actitud expansiva del Seminari no dificultà la vida de la 
Sapiència. Sens dubte hi va haver persones que posaren dificultats, però no 
institucions. També he de dir que l'absolutisme borbònic del s. XVIII i el 
radicalisme messiànic del bisbe Juan Díaz de la Guerra (1772-1777) suprimí el 
Col·legi i agregà les seves beques al Seminari, eliminà la Causa Pia Lul·liana, 
prohibí la nostra llengua per a la predicació i pels llibres sagramentals, però els 
dois eren tan monumentals, que l'Ajuntament, Capítol i poble s'aixecà contra 
l'il·lustrat andalús, mancat de seny i de caritat pastoral, que aviat passà a 
Sigüenza, on hi acabà els seus dies el 29.11.1800. La Sapiència tornà a 
complir la seva funció, retornaren els alumnes a viure a son Casal per poder 
anar a les aules de la Universitat. Cal dir que el Bisbe Guerra, havent tret els 
estudiants, volia que l'edifici es convertís en Hospici, i que no serà fins al mes 
de Gener de 1783, que els alumnes no tornaran tenir les claus i que hauran de 
treballar per reconquerir les rendes i censals que possibilitaven alimentar-los i 
tenir cura de l'edifici. Sortosament l'Ajuntament de Palma sempre defensà la 
Sapiència. 
 

 El s. XIX fou molt dificultós pel Seminari i per la Sapiència. El nou 
esperit que implantaren els qui feren la Constitució de Cadis (1812) va fer que 
el Seminari es convertís en Col·legi de Cadets d'Artilleria i la Sapiència en 
“Colegio Militar Nacional”. En principi sols ocuparen dues sales i els estudiants 
les altres, 1812 a Juny 1814 però van anar  arraconant als col·legials, durant 
21 mesos, a unes cel·les que els frares Antonians del Carrer de Sant Miquel, els 
deixaren. Són temps molt convulsos en tots els sentits i les quimeres feien 
perdre el sentit de les coses. Expulsats els religiosos dels Convent era evident 
que hi havia una superabundància de preveres a les parròquies, per tant el 
Govern disposa que ningú pugués ser ordenat. 
 

 Les ciències eclesiàstiques no tenien gaire bona fama, es pensa que els 
diners que es generaven per pagar professors, catedràtics i aliments als 
col·legials de la Sapiència, beques als seminaristes... tot aquests diners es 
destinassin a consolidar el naixent Institut Balear (1836) i la prestigiosa Reial 
Societat Econòmica d'Amics del País defensava aquesta acció, entre altres 
raons perquè la Sapiència era una institució antiquada. 
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 Totes aquestes turmentes i tempestes aniran amainant i els pontificats 
de dos bisbes mallorquins Don Miquel Salvà i Munar (1851-1873), Don Mateu 
Jaume i Garau (1876-1886) retornaran la bonança a la nostra Església i de 
rebot al Seminari i a la Sapiència. No mancaran les petites dificultats i els 
problemes que van sorgint, però la vida institucional seguirà caminant i la 
Sapiència s'anirà alimentant de joves que trobaran en la institució lul·liana 
una ajuda indispensable per poder arribar al sacerdoci, i quan el Seminari ja 
serà el lloc normal on hi entren els infants per ser capellans, hi haurà el 
traspàs d'un centre a l'altre per accedir a unes beques que possibilitaran els 
estudis, no mancant altres motivacions, sempre possibles, en la vida de les 
persones i de les institucions. 
 

 Perquè pugui ser millor comprés els diferents mecanismes que hi ha 
hagut per arribar al sacerdoci, un dels quals sens dubte fou la Sapiència, 
mirau aquests dos casos, no tan llunyans, però sí, pens, prou aclaridors: 
 

Dia 11.06.1819 El Reverend Comú de Muro encarrega al jove de 16 anys, 
Miquel Tortell, 
 que toqui l'orgue de la parròquia, perquè s'ha mort l'organista. 
1820, dia 26 de Maig Tortell reb la clerical Tonsura de mans del Bisbe 
González Vallejo 
1821, dia 12 d'Octubre mor l'organista de la Seu, Mn. Antoni Albertí 
1823, 20 de Novembre es convoquen oposicions per organista de la Seu 
Tortell tonsurat i dos capellans opositen i dia 22 de Desembre Tortell és 
nomenat Organista 
Té 21 anys, decideix fer-se capellà, ja que té el Benefici de l'Orgue. Serà 
ordenat prevere dia 03.04.1824. No ha estudiat al Seminari, doncs aquells 
anys restava tancat, però presentarà aquests documents: 
Certificat de Fra Ignasi Ramis, Trinitari, de dia 10.02.1824 com mentre ha 
estudiat amb ell les regles de llatinitat. 
Certificat del Dr. Pere Josep Galmés, prevere i Domer de la Seu, firmat dia 
15.02.1824 dient que és persona de bona fama i de bons costums i que 
assisteix al cor de la Seu 
Certificat del prevere Guillem Pujol, firmat dia 09.02.1824 dient que baix de la 
seva direcció reb els sagraments de Penitència i Eucaristia. 
 

 Aquestes certificacions van acompanyades de quatre testimonis que 
diuen que és persona de bons costums i és idoni per al ministeri sacerdotal: 
Miquel Brotat i Muntaner, Notari de 59 anys; el prevere de 26 anys, Miquel 
Brotat, Beneficiat a la Seu; Jaume Serra, un altre prevere de 25 anys i el jove 
estudiant de Filosofia, Bernat Calvó, que té 21 anys. El Vicari General manà fer 
unes “publicades” a Muro per si hi havia algun impediment, com si d'un 
matrimoni es tractàs. Mn. Rafel Janer en donava constància dia 22 de Març i 
l'altra setmana ja fou l'ordenació. 
 

 A la mort de Tortell, 11.01.1868, es publiquen oposicions d'organista. 
Entre els opositors hi ha el jove tonsurat Andreu Torrens i Busquets (1845-
1927). El tribunal no es posa d'acord, i no es decideixen per donar la plaça. 
Torrens deixarà l'estat eclesiàstic, es casarà i serà el professor de música i 
compositor que tots coneixem.  
No hi hagué Benefici i hagué de cercar-se les sopes en altres indrets de la vida. 
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Les Constitucions 
 

Diferents eren els camins i diverses les motivacions que hi havia per 
arribar al Sacerdoci o a la vida religiosa. En els segles XVI i XVII la vida 
religiosa era per estar en els Monestirs o en els Convents, mentre que accedir 
al ministeri sacerdotal, era entès com destinació en el món —saeculum— 
aposta ens deim “seculars” i no “regulars”. Eren les tasques que s'havien de fer 
en les parròquies o en altres oficis desenvolupats per eclesiàstics. Si bé mai 
han mancat en el sí de l'Església moviments reformadors que volien “regenerar” 
la vida del clergat, la majoria d'aquests moviments desapareixien o acabaven 
en un nou orde religiós. No cal fer llistats i noms de fundadors. El Concili de 
Trento, a més de formular la doctrina catòlica enfront dels ensenyaments que 
anaven predicant els “reformadors”, que posteriorment rebran el nom de 
“protestants”, també obrí un solc per reformar la vida cristiana, i en aquesta 
tasca, pel que ara ens interessa conèixer, hi ha dos estalons molt forts: la 
residència dels bisbes i preveres amb càrrec pastoral i la formació humana i 
espiritual dels preveres. 

Ja coneixem la vida de Mn. Bartomeu Llull (1565-1634), qui passà una 
bona temporada a Roma (1595-1608), enviat per Mallorca, per activar la 
canonització del seu avantpassat Ramon. Durant aquests anys va viure i va 
veure els corrents renovadors de l'Església i conegué les misèries i les glòries de 
la vida sacerdotal, per això, retornat a Mallorca, treballà en multitud d'obres en 
profit de la renovació de la vida cristiana del poble mallorquí. Dóna un gran 
goig veure l'esplet de cristians que, a Mallorca, en aquells anys, es donaven a la 
vida de pietat i al que ara diem “obra social” de l'Església. Bartomeu Llull, amb 
la seva paraula, amb la seva vida i amb els seus béns, és present en tota obra 
de bé que es feia a Mallorca. 

Una preocupació que no escapà gens ni mica al nostre Canonge 
Penitencier, fou la formació humana i espiritual del clergat. Va veure com les 
preocupacions dels bisbes Fra Simó Bauçà i Sales (1608-1623) Baltasar de 
Borja i Velasco (1625-1630) i Fra Joan de Santander (1631-1644) eren moltes i 
no trobaven cap manera per instituir el Seminari Conciliar a Mallorca, per això 
decidí posar la seva persona i els seus béns per profit de la formació humana i 
espiritual dels preveres. De la formació acadèmica no en tingué cura, ja que els 
aspirants al sacerdoci podien fer, com ell mateix havia fet, estudiar i graduar-
se, si volien, a la Universitat Mallorquina, per això fundà La Sapiència, dotant 
aquest Col·legi d'aquestes Constitucions. Hi trobam aquests capítols, escrits en 
bon llatí: 
Caput I Proemium 
II  De numero et qualitate collegialium 
III De electione, et tempore quo erunt in Collegio 
IV De electione Rectoris, Consiliariorum et Procuratoris 
V De habitu et honestate collegialium 
VI De victu et curatione collegialium 
VII De moribus et vita collegialium 
VIII De residentia in Collegio 
IX De observantia et exercitiis 
X De familiaribus 
XI De alienatione 
XII De Visitatore 
XII De Protectoribus 
XIV De anniversario pro anima fundatoris 
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XV De die prima mensis 
Juramentum Collegialium praestandum in suo ingressu. Formula juramenti a 

Visitatore praestandi 
Juramentum a Notario Collegii Praestandum 
Acta del Notari Bartomeu Ferro de dia 06-10-1629 fent públiques a Mallorca, 
les Lletres Apostòliques del Papa Urbà VIII. 
Butlla del Papa Urbà al Bisbe de Mallorca, datada a Roma el 06.10.1629 
Decret del Dr. Marc Talledo, Vicari General del Bisbe Joan de Santander 
13.09.1633. 
El Capítol primer, o introducció, ens dóna a conèixer la intenció de Llull: 
Fundar un Col·legi per estudiants pobres, dedicat a santa Maria, Mare de la 
Saviesa. El estudiants han de prometre que volen ser capellans i que es 
dedicaran al bé de l'Església de Mallorca. Si algú tingués un impediment 
canònic per ser capellà, no pot ser admès i si algú veu, posteriorment, que el 
sacerdoci no és el seu camí, miri de retornar les despeses que el Col·legi hauria 
fet per a ell. 
El Capítol segon ens diu que hi ha d'haver un cuiner, dos servents i dotze 
col·legials, majors de 18 anys, de pares honrats, no conversos, que havent 
superat els estudis de Gramàtica, es puguin donar en profit a l'estudi de la 
Filosofia i la Teologia, de bons costums i dòcils. S'exclouen els qui hagin deixat 
un orde religiós. Han de ser pobres i detalla quan les entrades de la família 
aconsellen que paguin els estudis als fills i deixin les places del Col·legi per 
estudiants pobres. 
El Capítol tercer: Com s'han d'elegir els estudiants i quins temps poden 
romandre en el Col·legi. Quan hi hagi una vacant, el Rector ha de fer posar un 
edicte al cancell de la Seu, a l'Estudi General, en el Col·legi dels Jesuïtes i en el 
Col·legi de Randa. Podran romandre en el Col·legi durant vuit anys. No n'hi pot 
haver dos del mateix poble, excepte els d'Artà que poden ser dos i els de Palma 
que poden ser tres. L'edicte ha de durar un mes, passat el mes, es reuneixen 
els col·legials, cada un, secretament, escriu el nom de l'aspirant que li sembli 
millor. La papereta, tancada, es posa en un receptacle que hi haurà damunt 
una taula, mentre diu: Testor Christum Dominum, qui me judicaturus est, me 
eligere eum, quem secundum Deum judico eligi debere juxta constitutiones nostri 
Collegii (Poso per testimoni el Senyor Jesús, que m'ha de judicar, que jo elegesc 
aquell que segons Déu, penso que dec elegir segons les Constitucions del 
nostre Col·legi). Vistes les paperetes és Col·legial el qui ha tingut més vots. Si hi 
ha empat, el Rector decideix. El nou col·legial cal que respecti els béns del 
Col·legi i miri de fer-los créixer, i en son testament deixi algun signe 
d'agraïment al Col·legi. 
El Capítol quart Sobre l'elecció del Rector, dels Consiliaris i del Procurador. 
Cada any, l'endemà de Pentecostés, els col·legials han d'elegir Rector. Ha de ser 
prevere o al manco ordenat in sacris, i si això no fos possible, que ja hagi 
complit 24 anys. S'ha d'elegir Rector amb el mateix cerimonial emprat en 
l'admissió d'un nou col·legial i el mateix jurament. El Rector jurarà sobre els 
Evangelis que complirà i farà complir aquestes Constitucions i els col·legials li 
han de prometre obediència. Cada any ha de ser votat i sols ho pot ser tres 
vegades. El dimarts de Pentecostés s'han d'elegir, d'entre els col·legials, dos 
Consiliaris. Són elegits els qui tenen més vots. No poden ser reelegits. Cada 
Consiliari tindrà una clau de l'arca de les tres claus on es guarden els 
documents i els diners. Aquests tres són els qui han d'elegir el Procurador, el 
qual cada mes ha de passar comptes amb el Rector i els Consiliaris, i cada any, 
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el diumenge després de Pentecostés, ha de presentar el llibre de comptes. Totes 
aquestes eleccions han de ser netes i lliures de corrupció i cap càrrec es 
consideri fet fins que el Sr. Bisbe s'hi avengui, perquè el Rector li ho ha de 
comunicar tot. 
El Capítol cinquè parla de l'hàbit i de l'honestedat dels col·legials. Han de 
portar sotana de burell negre i beca vermella, vesta que escau a gent pobre. 
Cada dos anys i mig, de les entrades del Col·legi, se'ls ha de donar vestit. Els 
servents duran sotana, però no beca i encara quan ja faci un any que són al 
servei de la Casa. Sols es pot sortir per anar a escola i pel camí més dret. Mai 
un col·legial ha d'anar sòl i sense permís del Rector. Si ho fes, la primera 
vegada perdria el vestit, si ho fa per segona vegada, ha de ser expulsat durant 
un any del Col·legi i a la tercera vegada l'expulsió ha de ser definitiva. Quan la 
campana de la Seu toqui  les Avemaries el Rector o l'Ostiari, que ho és el darrer 
col·legial admès, rodarà la clau i la porta no s'obrirà en tota la nit. Ningú que 
no sigui del Col·legi romandrà allà dins. Durant el dinar també romandrà 
tancada la porta. Si hi haguera cap cas de fornicació, el col·legial serà expulsat 
definitivament sense cap esperança de perdó. Per l'honor del Col·legi mai hi 
entrarà cap dona, malgrat sigui carregada d'anys o per curar qualsevol 
malaltia. 
Capítol sisè. Els col·legials han de ser alimentats i medicats pel Col·legial        
Els aliments seran del temps i adientment cuinats. El pa i el vi han de ser 
segons la decència i les possibilitats del Col·legi. Els malalts, mentre siguin en 
el Col·legi, se'ls doni i mediqui el necessari, segons el consell del metge. 
Capítol setè Sobre els costums i la vida dels col·legials. Cal que visquin en pau 
i mútua caritat. Es donen un grapat de càstigs pels qui van baralladissos, 
sense excloure privar dels aliments durant uns dies. Els càstigs són més forts 
quan ja es passa a les mans. Es prohibeixen els jocs d'atzar, sobretot si hi ha 
diners, doncs en el Col·legi preferim més un col·legial de vida pura i de bons 
costum, que llumeneres de saviesa. Cada mes, abans de confessar i combregar, 
s'han de demanar perdó i així conservaran la unitat de l'esperit amb el vincle 
de la pau. Cada dia, mentre es dina o es sopa un col·legial ha de fer la lectura 
espiritual presa de les Sagrades Escriptures o d'algun Doctor de l'Església. Tots 
ha de fer el torn, excepte el Rector. Les vestes del llit les ha de dur cada 
col·legial i són seves, les de la taula les ha de posar el Col·legi. 
Capítol vuitè. Sobre la residència en el Col·legi. Cap col·legial pot passar una 
nit fora del Col·legi. Quan un està malalt i té parents a Ciutat, amb permís del 
Rector, hi podrà residir. Es posen les fites clares sobre dies i anys de malaltia. 
Capítol novè. Sobre el que s'ha d'observar i complir. S'ha d'anar a missa cada 
dia, que serà dita pel Rector, a les set en temps d'hivern, i a les cinc en temps 
d'estiu, Si algú no hi va, que no begui vi aquell dia. S'estableix l'estipendi del 
celebrant. Un quart abans del sopar, en la capella, es resin les Lletanies i els 
Goigs de la Mare de Déu. 
S'estableixen dies i hores per ser dedicats a l'estudi de la Filosofia, de la 
Teologia i de l'Art Lul·lià, a més de les classes hagudes a la Universitat. Es pot 
participar en les que es fan a l'Estudi General, als Convents de Sant Domingo, 
Sant Francesc, Sant Agustí i als Jesuïtes. Els dos darrers anys d'estada al 
Col·legi, cada dia els col·legials han d'anar a l'explicació de l'Art General del 
Beat Ramon Llull i cada dissabte ho han de compartir amb els altres col·legials. 
Mirin de parlar sempre, entre ells, amb llengua llatina i qui no ho faci, sigui 
castigat pel Rector. 
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Capítol desè. Sobre els servents. El cuiner és elegit a criteri del Rector i ha de 
rebre son salari, els servidors “famuli”, que ja hem vist que són dos, també 
poden ser estudiants per accedir al sacerdoci. Sols han de servir a la 
comunitat, en particular sols ho podrien fer al Rector. També han d'haver 
complit els 18 anys. Ho són per a cinc anys i no poden passar dels set. 
Capítol onzè. Ni el Rector  ni els Consiliaris poden vendre res sense el 
consentiment del Sr. Bisbe i dels Jurats del present Regne, que són els Patrons 
de la Casa i si ho fan sense dit consentiment la venda seria nul·la. Tot s'ha de 
fer amb permís dels dits Patrons, del Rector i del beneplàcit dels Col·legials. 
Capítol dotzè Sobre el Visitador. 
Els Patrons del Col·legi tenen l'obligació d'elegir cada any un Visitador. Potser 
Canonge, Mestre en Teologia o Doctor en Dret. Ha de fer la Visita cada any a 
partir de la festa de Sant Lluc. No pot durar més de dotze dies i ha de mirar 
totes les coses tant del Rector com dels col·legials, tant en les coses espirituals 
com en les temporals.  Vida i costums, compliment de les Constitucions, 
manera de dur els interessos de la casa, despeses... corregeixi  i castigui  com 
sigui necessari. És just que el Col·legi li faci un obsequi, com per exemple cinc 
lliures. Abans de començar la Visita ha de fer jurament sobre els Evangelis, 
s'ha d'acompanyar pel notari del Col·legi, qui consignarà totes les coses en un 
llibre, que serà guardat a l'Arxiu. Abans de començar la visita també miri si 
s'han complit les decisions de l'anterior Visita. 
Capítol tretzè. Sobre els protectors. 
S'estableixen dos Patrons: El Sr. Bisbe o el Vicari Capitular, i els Jurats del 
Regne. Ells són el qui han d'anomenar al Visitador, que ha de fer complir 
aquestes Constitucions i ha d'emmenar i corregir el que sigui necessari i al 
qual tant el Rector com els col·legials han de tenir obediència. 
Capítol catorzè Sobre l'aniversari per a l'ànima del Fundador. 
El dia de les ànimes s'ha de celebrar, en la capella de la Casa, l'aniversari per a 
l'ànima del fundador i de tots els benefactors, el dia següent, tots els sacerdots 
del Col·legi celebrin per a la mateixa intenció. 
Capítol quinzè. Cada dia primer de mes 
Tots els col·legials es congregaran capitularment i miraran tot el que s'hagi de 
reformar tant pel Col·legi com per les persones. Ho faran amb molta caritat, 
perquè la vida dels col·legials sigui exemplar per a tothom i en alabança i honor 
de Déu Omnipotent. 
Ara venen els juraments, els poso en llatí.  Que eren així com es deien.  Són 
curts i pens que pels lectors d'aquesta revista no tindran cap problema: 
 

Juramentum collegialium praestandum in suo ingresu: 
Ego N. promitto ad hoc Collegium accedere, litterisque vacare, ut ad Sacerdotis gradum 
pervenire valeam, ac quamdiu fuero in dicto Collegio bona et redditus ipsius Collegii, pro 
meo posse, conservare, et alienari aut dissipare non permittere; totoque tempore vitae 
meae Collegii honorem et utilitatem, quantum potero, procurare: neque etiam contra illud 
aut illius personas ullo tempore favorem praestare: in meo ultimo testamento ob 
memoriam dicti Collegii aliquod legatum pium, quamtumvis modicum, in signum 
benevolentiae ei relinquere. Et denique tibi domino Rectori tuisque successoribus, 
quantum Collegium habitavero, in licitis et in honestis, ac constitutionibus hujus Collegii 
non contrariis, obedientiam praestare. Haecque juro per haec + sacrosanta Evangelia. 

(jurament que han de fer els Col·legials quan ingressen: Jo N promet que entro a 
aquest Col·legi per dedicar-me a l'estudi a fi de fer-me apte per poder ser ordenat 
sacerdot, i tot el temps que romandré en dit Col·legi conservaré i no permetré que 
es venguin o s'escampin tot els béns i els rèdits del Col·legi perquè els tindré com 
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si fossin meus; tots els anys de la meva vida, en quant em sigui possible, 
procuraré l'honor i el creixement del Col·legi; mai de la vida aniré contra ell o 
contra les seves persones; en mon últim testament, en senyal de benevolència, 
deixaré al dit Col·legi, malgrat sigui poc, un pietós llegat, i finalment a Vós, Sr. 
Rector, i als vostres successors, tot el temps que habitaré en el Col·legi, vos 
promet obediència en totes les coses lícites i honestes i no contràries a aquestes 
Constitucions. Ho juro per aquests Sacrosants Evangelis) 
 

Formula juramenti a Visitatore praestandi. 
Promitto, me in hac visitatione, omni odio et amore postposito, fideliter et diligenter quae 
ad meum officium pertinent, exequuturum; bonum, utilitatem, honorem et honestatem 
hujus Collegii et personarum ejus, quantum in me erit et Deus inspiraverit, in mea 
visitatione procuraturum. Haecque juro per haec + sacrosanta Evangelia. 
 

Juramentum a notario Collegii praestandum 
Juro per haec + sacrosanta Evangelia, me servaturum esse secretum. 
 
 

Pens que caldria destacar d'aquestes Constitucions: 
La democràcia. Tot es fa per vots i sols voten els Col·legials. 
L'encert de que hi hagi un patró eclesiàstic i un civil. Aquest fet ha frenat 

moltes coses, tant el temps del Bisbe Guerra, que no podia veure res que fes 
olor de mallorquí, tot ho volia fer i que es fes com volia el Rei absolut, com 
quan en temps de les revolucions del s. XIX, que es volia arraconar tota cosa 
que fes olor a religió. 

Potser nosaltres vam viure una Sapiència molt ficada en el Seminari. Del 
Seminari sortien els sapientins, al Seminari havien de venir a classe.... però 
pensem que quan es fundà era per anar a les escoles de la Universitat, com 
també, posteriorment, ho va ser el Seminari. 

El problema del sexe és molt normal que fos vist com ens ho posen les 
Constitucions. No oblidem que el celibat, durant segles, fou el pern d'un 
sacerdoci celibatari. 

La pobresa dels estudiants pens que es presenta molt bé i el criteri que 
empra sobre els béns de la família, pens que és ben encertat, i posa a mal lloc 
altres motivacions que hi poguera haver. 

Han de ser capellans en profit de l'Església mallorquina. Ara després del 
Vaticà II sabem i valoram el fet de ser sacerdots per a l'Església Universal. 
Aquestes Constitucions volen tancar les portes als religiosos, ja que si volien 
ser religiosos, que es formassin en els Convents i deixassin que els rèdits de la 
Sapiència fossin en profit de la Diòcesi. 

El fet que tot ho decidissin els estudiants fou molt mal vist en certes 
èpoques, però es capejà el temporal i així fou durant tot el temps de la seva 
vida. 

Sens dubte, la lectura d'aquests Constitucions, pot despertar altres 
comentaris. Crec que és bo que ho facin, com és bo valorar-les en el marc 
històric que es redactaren  i valorant la capacitat que han tingut de superar 
segles i persones que les han combatut.  
 
 
 

* * * 
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AArrxxiiuuss  ii   eessttaaddííssttiiqquueess  
 

 Per  Guillem Bonet i Vidal 
 

COL·LEGIALS DE LA SAPIÈNCIA 
EN TOTA LA SEVA HISTÒRIA   

Anys 1635 - 1970 
 

   Any del seu ingrés i poble de procedència 
 

1635- Joan Jaume, Llucmajor 
Gabriel Cerdà, Campos 
Rafel Fullana, Manacor 
Cristòfol Obrador, Felanitx 
Jaume Guarnals, Pollença 
Miquel Feliu Artà 

1636- Pere Real, Sineu 
Bartomeu Cantallops, Artà 
Bartomeu Febrer, Manacor 
1637- Antoni Vanrell, Palma 
Guillem Muntaner, Bunyola 
1639- Pere Mestre, Inca 
Bartomeu Garcías, Sineu 
Joan Martorell, Montuïri 
1641- Antoni Salas, Felanitx 
Joan Ginard, Campos 
Miquel Pascual, Alaró 
1642- Pere J. Gili, Sineu 
Gabriel Simó, Muro 
Antoni Homar, Valldemossa 
Sebastià Riera, Manacor 
1644- Miquel Fluriana, Artà 
Miquel Antich, Montuïri 
1646- Martí Ballester, Petra 
Benet Vidal. Santa Maria 
1648- Bartomeu Pons, Artà 
Bartomeu Burguera, Santanyí 
Jaume Salom, Binissalem 
Mateu Calafat, Sta. 
Margalida 
1650- Cristòfol Bennàssar, 
Valldemos 
1652- Antoni Seguí, Sineu 
Antoni Calafat, Palma 
1653- Antoni Morey, Palma 
Antoni Llull, Manacor 
1655- Pere Cladera, Sa Pobla 
Miquel Garau, Llucmajor 
1656- Pere Cladera, Sa Pobla 
Llorenç Antich.Montuïri 
Jaume Coll, Banyalbufar 
Antoni Riera, Manacor 

1657- Francesc Pou, Algaida 
Joan Servera, Artà 
1659- Guillem Colet, Palma 
1659- Pere A. Mayol, Sóller 
Miquel Amer, Campos 
Miquel Serra, Santanyí 
Miquel Veny, Felanitx 
1660- Joan Albertí, Selva 
Antoni Jofre, Andratx 
1663- Antoni Alemany, Sta 
Margalida 
Joan Binimelis, Manacor 
Jaume Terrassa, Artà 
1665- Sebastià Ferragut, Palma 
1667- Pere Mestre, Petra  
Arnau Pascual, Binissalem 
Miquel B. Amorós, Artà 
Bernat Nadal, Esporles, 
1668- Josep Gili, Palma 
Pere I. Burguera, Santanyí 
1669- Sebastià Pieras, Inca 
Macià Muntaner, Alaró 
1670- Antoni Vives, Artà 
Martí Alemany, Palma 
1671- Francesc Frígola, Llucmajor 
1673- Arnau Barceló, Palma 
1674- Joaquim Mayol. Sóller 
Salvador Vallori, Selva 
1677- Joan Escanellas, Palma 
Joan Bestard, Binissalem 
Sebastià Frígola, Llucmajor 
1677- Joan Bonafé, Inca 
1678- Gabriel Barceló, Porreres 
Pere I. Obrador, Felanitx 
1680- Llorenç Sureda, 
Algaida 
Diego Estarelles, Palma 
Miquel Ferrer, Artà  
1682- Antoni Riera,Palma 
Miquel Simonet, Palma 
Rafel Torrents, Sta. 
Margalida 

1685- Guillem Vicens, Petra 
Mateu Noguera, Llucmajor 
1687- Antoni Vives, Artà 
Llorenç Serra, Sa Pobla 
1689- Joan Cirer, Sencelles 
Pere J. Garau, Palma 
Antoni Juan, Andratx 
1692- Joan A. Mesquida, Palma 
1693- Joan A. Cladera, Palma 
Francesc Togores, Sineu 
1695- Joan Vives, Artà 
Joan Noceras, Muro 
Antoni Obrador, Felanitx 
1696- Felip Garau, Campanet 
Bart. Fonollar, Sta Margalida 
1697- Miquel Rul·lan, Petra 
Antoni Cirer, Sencelles 
 

Segle XVIII 

--------- 
1700- Joan J. Blanquer, Manacor 
1701- Pere Martí, Palma 
Pere Alemany, Andratx 
Francesc Sastre, Algaida 
1702- Pere J. Bassa, Muro 
1703-Joan Mestre, Artà 
1704- Rafel Estades, Palma 
Mateu Morlà, Palma 
1705- Gabriel Maura, Palma 
Llorenç Burguera, Santanyí 
1707- Antoni Nicolau, St Joan 
1708- Joan B. Gili, Sineu 
Gregori Pons, Llucmajor 
Joan Morey, Artà 
1709- Pere J. Mulet, Algaida 
Joan Grimalt, Santa. 
Margalida 
1712- Andreu Feliu, Palma 
Miquel Abrines, Palma 
1713- Bartomeu Fluriana, 
Artà 
1714- Rafel Gordiola, Alaró 
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Miquel Bauzà, Valldemossa 
Josep Borràs, Palma 
1716- Antoni Vives, Artà 
Francesc Nicolau, Llucmajor 
1718- Miquel Coll, Inca 
Miquel Toreló, Sineu 
1719- Antoni Llull, Palma 
Josep Frau, Palma 
1721- Mateu Malondra, Sta. 
Margda 
1722- Antoni Pons, Sóller 
Joan Nebot, Artà 
Gabriel Serra, Palma 
Josep Ramon, Llucmajor 
1725- Bartomeu Nebot, Artà 
1726- Antoni R. Pascual, Andratx 
1727- Joan Costa, Sineu 
Josep Cànaves, Pollença 
1729- Andreu Sitjar, Porreres 
Jaume Alemany, Palma 
1730- Guillem Reus, Sa Pobla 
Bartomeu Horrach, Sencelles 
1731- Serafí Nebot, Artà 
Francesc Cerdà, Llucmajor 
1733- Joan Ferrer, Binissalem 
Nicolau Massanet, Palma 
1735- Antoni Nicolau, Palma 
Andreu Tauler, Felanitx 
1737- Antoni Serra, Artà 
Francesc Llabrés, Palma 
1738- Joan Bauzà, Selva 
Cristòfol Torrelló, Sineu 
1739- Mateu Ferrer, Santanyí 
Gabriel Clar, Llucmajor 
1741- Joan Serra, Artà 
Pere J. Pons, Binissalem 
1743- Francesc Vicens, Petra 
Guillem Martí, Alcúdia 
1745- Joan Llull, Artà 
Antoni Vaquer, Felanitx 
1746- Francesc Mulet, 
Algaida 
1747- Joan A. Garcías, Sineu 
Andreu Gelabert, Manacor 
Ramon Alemany, Andratx 
1749- Pere J. Pol, Llucmajor 
1750- Bartomeu Vidal, Alaró 
1751- Jaume Caimari, Palma 
Gabriel Bestard, Lloseta 
1753- Felip J. Mas, 
Valldemoss 
1754- Jaume Morey, Artà 
Josep Mateu, Palma 
1755- Mateu Vidal, Alaró 
1756- Antoni Canet, Palma 
1756- Sebastià Mestre, Petra 
Joan Amengual, Sineu 
1759- Pere J. Llull, Artà 

Pere J. Ramonell, Sencelles 
1760- Tomàs Riera, Manacor 
Bartomeu Bosch, Palma 
1762- Joan B.Verger, Santanyí 
Josep Albertí, Banyalbufar 
1763- Bernat Nadal, Sóller 
1764- Joan Muntaner, 
Bunyola 
Bartomeu Trobat, Montuïri 
Rafel Bennàssar, Valldemossa 
1765- Antoni Alemany, Andratx 
1767- Antoni Pascual, Palma 
Gabriel Tomás, Llucmajor 
1769- Joan Morey, Artà 
Guillem Canals, Palma 
1770- Pere J. Verger, Palma 
Andreu Danús, Santanyí 
1771- Joan Socias, Sa Pobla 
Miquel Gamundí, Deià 
1772- Joan Bennàssar, Valldem 
1777- Andreu Feliu, Palma 
Bartomeu Llabrés, Sencelles 
Joan Binimelis, Felanitx 
Pau Noguera, Palma 
1778- Joan Palmer, Andratx 
Joan Sastre, Selva 
1779- Pere Roig, Llucmajor 
Francesc Rul·lan, Sóller 
1781- Rafel Fullana, Manacor 
1783- Joan Ferrà, Palma 
1785- Francesc López, Palma 
Pere Mateu Moll, Artà 
Gabriel Pons, Palma 
1786- Damià Llabrés, Santanyí 
Jaume Mas, Valldemossa 
1787- Miquel Blanes, Artà 
Joan Amengual, Sencelles 
1788- Pere J. Esteva, Artà 
Arnau Alemany, Estellencs 
1789- Antoni Roig, Llucmajor 
1791- Pere A.Binimelis, Felanitx 
1793- Bartomeu Salvà, Palma 
Damià Estelrich, Porreres 
1794- Josep Cerdà, Palma 
Rafel Esteva, Artà 
Jeroni I. Sureda, Palma 
1796- Joan Bisbal, Sóller 
1797- Joan Vidal, Santanyí 
Bartomeu Gili, Artà 
Antoni Guasp, Algaida 
1798- Rafel Cerdó, Muro 
1799- Antoni Galmés,  
 Sant Llorenç 
Segle XIX 
----------- 

1800- Simó Bordoy, Palma 
Jaume Llampayes, Biniamar 
1801- Josep Far. Santa Maria 

Josep Amengual, Palma 
Sebastià Terrés, Inca 
1803- Joan A.Adrover, 
 Felanitx 
1804- Antoni Rul·lan, Sóller 
1805- Jaume A. Homs, Palma 
1806- Bartomeu Sureda, Artà 
Pere J. Llompart, Muro 
Sebastià Amengual, Alaró 
1809- Andreu Gamundí, Deià 
Mateu Amorós, Palma 
Joan J. Amengual, Mancor 
Cristòfol Morey, Palma 
1812- Mateu Esteva, Artà 
Pere J. Bauzà, Pollença 
Pere F. Salas, Inca 
Llorenç Vives, Palma 
Bartomeu Esteva, Artà 
1816- Antoni Pastor, Sóller 
Bernat Rul·lan, Palma 
Llorenç Homar, Alaró 
Estanislau Pinyano, Palma 
1817- Josep Barceló, Palma 
Felip E. Salom, Santanyí 
Jordi Vicens, Fornalutx 
Jaume Prohens, Felanitx 
1820- Mateu Alcina, Artà 
Antoni Esteva, Sineu 
1824- Simó Alcina, Inca 
Antoni Far, Santa Maria 
Miquel Martí, Valldemossa 
Miquel Muntaner, Palma 
1825- Salvador Ferrer, Artà 
Pere Antoni Sala, Campos 
Sebastià Palmer, Andratx 
Miquel Alós, Santa Margalida 
1827- Llorenç Sancho, Artà 
Rafel Quetglas, Llubí 
1829- Antoni Oliver, Sóller 
Antoni Mudoy, Alcúdia 
1831- Joan Tous, Manacor 
Ramon Estarellas, Palma 
1832- Joan Alzina, Inca 
Sebastià Vila, Santanyí 
Bartomeu Coll, Sóller 
1834- Miquel Lladó, Campos 
Antoni Julià, Binissalem 
Bartomeu Gelabert, Palma 
1841- Francesc Borràs, Llubí 
Antoni Jaume, Llucmajor 
Antoni Bisquerra, Campanet 
1842- Francesc Mulet, 
 Porreres 
1846- Miquel Sureda, 
Felanitx 
Guillem Busquets, Fornalutx 
Antoni Bennàsser, Santanyí 
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1847- Gabriel Terrassa, 
Lloret 
Llorenç Llabrés, Binissalem 
Llorenç Lladó, Palma 
1851- Antoni J. Pou, Palma 
Guillem Nadal, Bunyola 
Tomàs Pizà, Palma 
1853- Guillem Ballester, 
Muro 
Sebastià Cerdà, Campos 
Bartomeu Clar, Llucmajor 
1857- Joan Lladó, Palma 
Andreu Ferragut, Pollença 
Antoni Pujol, Palma 
1859- Sebastià Cerdà, Palma 
Francesc Llull, Sineu 
1860- Pere A.Mesquida, 
Sta.Margda 
Pere M. Ferrer,  Sencelles 
1862- Miquel Borràs, Inca 
Gabriel Garcias, Artà 
Francesc Vives, Deià 
1866- Josep Ordinas, Palma 
Bartomeu Mas, Campos 
Guillem Bibiloni, Binissalem 
1871- Rafel Tous, Sa Vileta 
Miquel Alòs, Santa Margalida 
Josep Balaguer, Palma 
1873- Joan Ripoll, Palma 
Pau Mir, Palma 
1874- Pere Ferrer, Inca 
Sebastià Adrover, Santanyí 
1877- Mateu Garau, Inca 
Antoni Amorós, Artà 
1879- Joan Barceló, Palma 
Josep Villalonga, Binissalem 
1880- Andreu Pont, Manacor 
Bartomeu Barceló, Felanitx 
1882- Mateu Gelabert, Palma 
Mateu Galmés, Llubí 
1885- Ramon Colom, Sóller 
Joan Juan, Manacor 
Joan Sureda, Artà 
1888- Jaume Alomar, Alaró 
Tomàs Muntaner, 
Valldemoss 
Francesc Pascual, Sineu 
Gabriel Palmer, Palma 
1893- Nadal Garau, Inca 
Macià Fleixas, Andratx 
Gabriel Puig, Felanitx 
Miquel Frau, Palma 
1894- Arnau Ramis, Sineu 
Gabriel Muntaner, Palma 
1896- Jordi Frau, Palma 
Bartomeu Ripoll, 
Valldemossa 
1898- Antoni Juan, Inca 

Joan Gual, Búger 
 
Segle XX 
----------- 
1901- Miquel Planes, Palma 
Josep Pons, Establiments 
Antoni Garriga, Sa Pobla 
1902- Antoni Moragues,  
 Santa Margalida 
1903- Vicens Frau, Sineu 
Guillem Miralles, Santa 
Maria 
1906- Josep Martínez, Palma 
Francesc Suau, Capdellà 
1907- Miquel Bisbal, Pollença 
Josep Espases, La Real 
Llorenç Martorell, Mancor 
Francesc Garau, Inca 
1910- Miquel Bérgamo, Palma 
1912- Jaume Cirer, Sencelles 
Pere Suasi, Manacor 
Joan Barceló, Son Sardina 
1913- Pere Amorós, Artà 
1915- Gabriel Adrover, Felanitx 
1916- Bernat Ramis, Inca 
Honorat Ribas, Montuïri 
1918- Antoni Font, Palma 
1918- Joan B. Munar, Costitx 
1919- Andreu Arbona, Sóller 

Llorenç Parera, Manacor 
1920- Francesc Jaume, Palma 
1921- Gabriel Cabrer, Calvià 
Bartomeu Borràs, Esporles 
1923- Mateu Bibiloni, Ariany 
Pere B. Lladó, Valldemossa 
Antoni Obrador, Cas Concos 
1925- Antoni Garau, Inca 
1926- Jaume Vallès, Sencelles 
Martí Rosselló, Sant Llorenç 
1927- Sebastià Garcias, Inca 
1928- Antoni Martorell, 
Binissa 
Bartomeu Martorell, Andratx 
1929- Jordi Pujol, Muro 
Sebastià Ginard, Barcelona 
Joan Bauzà, Petra 
1930- Càndid Fernández, Palma 
Francesc Vallcaneras, Alaró 
1931- Sebastià Gayà, Felanitx 
1932- Antoni Vallès, 
Sencelles 
1933- Antoni Bauzà, 
Vilafranc 
1934- Miquel Estades, 
Esporle 
1935- Josep Morey, Sencelles 
Miquel Amorós, Alaró 
1936- Pere J. Gili, Artà 

1937- Gabriel Martorell, Inca 
Joan Pastor, Muro 
1939- Jordi Font, Petra 
Antoni Serra, Sa Pobla 
1940- Ramon Martorell, Inca 
Bartomeu Bennàsser, 
Pollença 
1941- Josep Fullana, Alaró 
Miquel Mas, Campos 
Gabriel Ferriol, Sant Joan 
1942- Bartomeu Barceló, 
 Vilafranca 
1943- Josep Cuart, Palma 
Bartomeu Vaquer, Cas 
Concos 
Francesc Morey, Galilea 
Jaume Bonet, Alqueria Blanca 
1944- Sebastià Arrom,  
 Santa Eugènia 
1947- Antoni Lladó, Esporles 
1950- Bernat Homar, Palma, 
Josep Roig, Costitx 
Jaume Font, Felanitx 
Manuel Bauzà, Pollença 
1953- Joan Trias, Frevent 
Lluc Morell,  Valdemossa 
1954- Gabriel Lliteras, Palma 
Miquel Mulet, Santa Eugènia 
Miquel Llompart, Llubí 
Jaume Santandreu, Manacor 
1957- Joan Pla, Felanitx 
Pere Orpí, Capdepera 
Guillem Ramis, Pont d’Inca 
1959- Jaume Tomàs, Felanitx 
Sebastià Mesquida, Artà 
Francesc Suárez, Manacor 
Joan Riera, Manacor 
1960- Joan Darder, Alcúdia 
Joan Perelló. Manacor 
1961- Mateu Ramis,  
 Santa Maria 
1964- Jaume Mas Verger, 
 Palma 
1965- Pere Galache, 
 Vilafranca 
Climent Obrador, Artà 
1967- Joan Rigo, Alqueria 
 Blanca 
1968- Joan Martorell, Palma 
1969- Pere Mascaró, Palma 
Simó Coll, Selva 
Gabriel Godino, Alcúdia 
Sebastià Roig, Ses Salines 
Antoni Sastre, Selva 
Miquel Sans, Palma 
1970- Miquel Garau, Sant 
 Jordi 
Joan Cladera, Sa Pobla 
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EEll   SSeemmiinnaarr ii ,,    
LL aa  SSaappiièènncciiaa  

  

SSeebbaassttiiàà    MMeessqquuiiddaa  

 
Se’m proposà parlar de la relació entre el Seminari i La Sapiència. Em detindré en allò 
que vaig veure o vaig viure, per tant, a un i altre lloc. Convé recordar que aquestes coses, 
com és ben sabut, poden donar lloc a interpretacions diverses. Miraré de cenyir-me als 
fets, necessàriament més nombrosos o detallats a una part que a l’altra. Veiam, doncs.  

 

Una primera dada és que jo, quan vaig entrar al Seminari (als 25 anys, l’any 1959), 
havia treballat al camp, sobretot, i un parell d’anys a un hotel, de comptable. Vull dir que 
desconeixia i em trobava ben enfora de tot el que es pogués referir a un seminari. 
Malgrat ja ser major, diguem  que jo només hi duia “lo meu” - allò que se’n sol dir 
“vocació”-, sense l’acompanyament de concepcions prèvies. Jo no tendia a fer judicis, 
sinó a veure com la cosa més normal la  novetat mateixa del que se’m presentava. 

 

(Una noteta a part. No sé per quina raó, vaig haver de passar la primera nit a un quarto 
d’una zona aïllada i destinada a infermeria. Allà estava tot sol, però vaig tenir una 
estranya visita: mentre preparava les coses vingué en Pepet, en qui es veia una viva 
curiositat que, per altres raons, jo també havia tingut tot aquell dia. Mirà, em féu 
preguntes i crec que em donà alguna instrucció).   

 

La novetat més general amb què em topava eren les dimensions del Seminari i dels 
moviments de la gent, convocats amb un toc de timbre o de campana. S’anava a classe, a 
la capella. Dins aquests moviments record les llargues fileres de seminaristes amb el 
sobrepellís, preparats per entrar a l’església. Era una visió puríssima i com d’un altre 
món. Lligada amb l’anterior, record el pas quiet dels celebrants pel corredor central, 
encapçalats per un turiferari que pareixia convertir els seus moviments en una mística 
(una salutació d’enfora, Joan Torrens!). 

 

Jo prenia part en aquell moviment i, particularment, anava a diverses classes preparant 
com podia una llarga tanda d’exàmens (no tenia estudis oficials). Hi hagué suspesos. I ja 
que hi som, em plau recordar la bona feina del professor Sr. Escalas, gràcies a la qual 
arribaves a la sensació de saber llatí. 

 

Al marge dels moviments sobtats a què em referia, jo tenia el quarto en el conjunt que 
ocupàvem els anomenats  “balarrasas”, a l’extrem d’un corredor, i en aquell indret un 
respirava aires com a més naturals. Vos anàveu coneixent, teníeu algunes classes junts, i 
en entrar o sortir dels quartos vos saludàveu o comentàveu coses dels estudis. També era 
amb ells que fèiem passes pel pati, en els temps de recés, o per defora de l’edifici. Record 
algunes petites excursions, segurament en dies de festa, per “la Possessió” o per zones 
més llunyanes. Jo diria que en aquells moments se seguia sentint, però, la poderosa 
ombra del Seminari. 
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 Durant alguns d’aquests moments d’oci, en els patis hi podia haver bastanta gent, gent 
que feia passes, per cert uns caminant de front i altres, en el mateix grup, d’esquena. A 
vegades mirava els teòlegs, que em despertaven una especial consideració pel fet que ja 
havien passat tots els cursos que a mi em quedaven i. endemés, perquè els faltava poc 
per ser capellans. Jo crec que en ells, en els seus rostres, es notava com el pes d’haver 
assolit una preparació. En termes distints i estant a la capella, en ells  també es podien 
veure compostures més primmirades, detalls subtils que reflectien coses de la seva 
situació. 

 

El tracte amb els superiors (amb el superior dels “balarrasas”, amb el Rector) fou normal 
i sense dificultats especials. En realitat jo els tractava poc, diria que l’indispensable.  

 

Vull notar una cosa. Quan, després de passar tres mesos sense sortir del Seminari, me’n 
vaig anar de vacances, em vaig sentir un poc estrany a la vida pública de defora. Ho he 
recordat. 

 

Vaig estar al Seminari un altre trimestre -sense novetats majors-, i a l’estiu següent en 
Joan Pla, que aleshores es trobava a Artà, em preguntà si no m’interessaria fer oposicions 
a La Sapiència. M’informà en general del que això significava, i li vaig dir que sí.  

 

La cosa, en el curs d’aquell estiu, es féu aviat. I aquí he d’anotar un fet que no podia ser 
agradable. Durant el mateix estiu, i quan en el Seminari ja devia constar la meva 
pertinença al Col·legi, vaig rebre a ca nostra una carta del superior del Seminari en la que 
se’m criticava, me pareix recordar, per no haver consultat el meu ingrés a La Sapiència. 
Supòs que li vaig contestar alguna cosa. Allò em sorprengué, car llavors jo donava per 
assentat que els capellans - i ho deduïa del seu comportament més visible - feien sempre 
un cos amb els diversos vessants o realitats de l’Església, i de cop tal actitud 
desapareixia. Ara pens que, en el fons, jo veia moltes coses amb notable ingenuïtat; i el 
superior no faria més que participar d’unes reserves que a vegades tenia el Seminari 
sobre La Sapiència (reserves que queden patents en recents articles d’en Tomeu Català i 
en Francesc Suárez). El fet és que en el curs següent jo ja era membre d’aquella vella 
institució.  

 

Comencem per posar les dades inicials. Al mateix temps n’entràrem tres: en Jaume 
Tomàs, que un recorda de prop i morí ben jove, en Francesc Suàrez i jo, que havíem 
d’ocupar els llocs buits que deixaven tres col·legials que passaven al “Convictori”. I com 
a col·legials en actiu ens rebien en Miquel Llompart, rector i persona difícil d’oblidar que 
morí no molts d’anys després en accident de cotxe, en Jaume Santandreu, en Joan Pla, en 
Guillem Ramis i en Pere Orpí. Començava per a mi una situació nova i no esperada, que 
s’estendria als sis anys següents. 

 

Em vaig trobar, en primer lloc, amb un edifici que es contemplava d’un cop, diguem que 
tenia un rostre. I em semblaren bé aquelles columnes i aquell pati. Ens senyalaren a cada 
un una habitació, etc. I anàrem al menjador, una cosa petita per a una taula de vuit 
(aquest deu ser el punt adequat per a fer referència directa a “en Guillem”, Guillem Bonet 
Vidal: era el cuiner, home callat que tenia cura de la casa com de cosa pròpia mentre, 
amb benvolença, veia passar successives generacions d’aspirants a capellans). 
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No crec que llavors ho pensàs, però un es donava compte que allà tot era de tamany 
controlable, visible. Ho era l’edifici, petita peça de la ciutat vella, i ho eren els   
moviments, diguem, del personal. Aquests moviments tenien sempre un aire particular i 
uns rostres coneguts. Érem sempre els mateixos a la capella, a la taula o a l’ampli terrat, 
jugant amb una pilota. Era una situació que aviat es subratllava, endemés, de diverses 
maneres. El nostre funcionament implicava diversos vessants, i així es repartien i 
s’exercien, normalment en rotació, les funcions de cronista, campaner-porter, bibliotecari, 
escolà per a la missa del P. Sabater i procurador “econòmic”, amb alguna altra, o per a 
activitats que es tenien assumides o derivades de circumstàncies personals (alguns 
anaven a fer catequesi als agustins, i quelcom semblant al campament de gitanos del 
Molinar, per exemple, i en Pere Orpí dirigia pacientment els nostres assaigs de cant).  A 
un altre pla es trobava la figura del rector, com és sabut, de rigorosa elecció secreta i 
anual.  El rector es trobava assistit, endemés, de dos “consiliaris” (No hi és de més dir 
que, al principi, em sorprengué el també conegut tractament de “vos”, per al rector, un 
company que hauries tutejat sempre; però també he de dir que el tractament aviat se’m 
féu desapercebut i que mai no trastocà el comportament pràctic. Cal pensar que era, 
simplement, una cosa secular.) 

 

Tot això ho he posat per destacar el significat i la responsabilitat de cada membre del 
Col·legi -i no hi havia ningú més- en la marxa de les coses. Ho pensàssim o no, veníem a 
tenir consciència que el Col·legi era cosa nostra. Aquest era el plantejament -en cada un 
de nosaltres, lligat a uns altres molt més amplis-, la bona marxa del qual podia ser 
revisada o ajudada, després, de diverses maneres. Cada mes teníem “Capítol”, una reunió 
en la que cada un podia alabar o criticar, sense distinció de persones, allò que li semblàs. 
És clar que aquesta acció també es podia fer, si convenia, en circumstàncies corrents. 
També convé anotar, en aquest nivell més seriós, que cada any venia al Col·legi el 
Visitador, un capellà nomenat pel bisbe que parlava en privat amb cada col·legial d’allò 
que les dues parts considerassin adient. En un altre sentit, i en un pla més informal, 
record que teníem unes reunions setmanals en les que un proposava breument un tema 
lliure i després els altres hi opinaven. En aquest esplai de la comunicació, llavors era 
normal que la taula ocupàs un lloc especial. Després de l’estona de lectura o de música 
venia la conversa, a vegades en forma de controvèrsia i a vegades, per raons 
imprevisibles, un poc de bulla.  Cal pensar que érem vuit i que tots coneixíem per a on 
tirava cada un dels altres. 

 

No he d’acabar sense fer una referència als que es deien “col·legials habituals“, capellans 
o seglars que havien passat pel Col·legi. Aquells homes seguien sentint el seu lligam amb 
el col·legi, i era normal que mantinguessin un cert contacte amb nosaltres. Alguns ens 
visitaven, i nosaltres també solíem visitar els que, a un moment o altre, teníem a mà. El 
dia de la Mare de Déu de l’Esperança, en Guillem feia un dinar per tots. En solien venir 
molts. Aquests col·legials habituals un dia, segurament a un d’aquests dinars, crearen  
dues beques per a que dos col·legials actuals anassin a Comillas.  

 

Bono. Aquestes són les coses que ara, cinquanta anys després, record i aprecii de La 
Sapiència.  He volgut destacar la vinculació directa de tots en la marxa del Col·legi, al 
que cada u contribuïa,  no faria falta dir-ho,  tal com era, amb les seves virtuts i defectes.      
 

No hi havia estructures visibles que ho impedissin. 
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AArrxxiiuuss  ii   eessttaaddííssttiiqquueess  
 
 Per  Pere Orpí i Ferrer 
 
 

POBLACIONS D’ORIGEN 
DELS COL·LEGIALS 

        DE LA SAPIÈNCIA   
                          (1635 - 1970) 

 
 

PALMA    83 
ARTÀ    42 
MANACOR   19 
INCA     18 
FELANITX    18 
LLUCMAJOR   17 
SINEU    16 
VALLDEMOSSA   12 
SANTANYÍ   12 
SOLLER    12 
ALARÓ    11 
SENCELLES   11 
BINISSALEM   10 
SANTA MARGALIDA   10 
ANDRATX    10 
MURO     9 
PETRA     8 
CAMPOS      7 
POLLENÇA    7 
SA POBLA      7 
ALGAIDA     6 
SELVA     6 
MONTUÏRI     5 
ESPORLES     5 
SANTA MARIA     5 
PORRERES    4 
LLUBÍ      4 
VILAFRANCA    4 
ALCÚDIA     4 
BUNYOLA     3 

DEIÀ     3 
BANYALBUFAR   2 
CAMPANET   2 
SANT JOAN   2 
SANT LLORENÇ   2 
MANCOR    2 
FORNALUTX   2 
CAS CONCOS   2 
COSTITX    2 
SANTA EUGÈNIA  2 
ALQUERIA BLANCA  2 
FREVENT (França)  1 
LLOSETA    1 
ESTALLENCS   1 
BINIAMAR   1 
LLORET    1 
LA VILETA   1 
BÚGER    1 
ESTABLIMENTS   1 
ARIANY    1 
CALVIÀ    1 
CAPDELLÀ   1 
LA REAL    1 
SON SARDINA   1 
BARCELONA   1 
GALILEA    1 
PONT D’INCA   1 
CAPDEPERA   1 
SANT JORDI   1 
SES SALINES   1 
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CCAAMMÍÍ   DDEE  SSAAPPII EENNTTÍÍ   
  

Pere Mascaró Munar   
 
 
 
 

Pens que no puc entendre el meu camí vers La Sapiència, si oblid els motius de la 
gestació. El meu ingrés al Seminari, farcit d’il·lusió jovenívola i de no gens fàcil i llarga 
decisió, acompanyat en un moment concret de la meva vida: havent acabat els estudis de 
Magisteri, el servei militar, enamoradís, integrat en un ambient de vida d’estudiant i d’un 
grup de recerca, no fou gaire fàcil. El primer any de “balarrasa”, he d’agrair la 
normalització que va suposar fer una vida paral·lela a la vida gregària del Seminari Major 
i record amb eterna gratitud a Marià Moragues com a prefecte i a Vicenç Orvay, 
professor oficial de llatí, però acollidor real de fosques que jo no podia entendre ni 
assumir. 
 

La situació es va agreujar quan vaig començar la filosofia, malgrat tengués hores lliures 
perquè me commutaven estudis i vaig poder fer-ho en dos anys, però entraves en una 
dinàmica que no podia entendre de cap manera, per exemple demanant a D. Baltasar 
Soler, superior, de quina obediència m’estava parlant, cega o racional, i ell restant 
bocabadat i encès em respon: “la que toca”. Una simple mostra de la realitat: em prohibia 
veure els meus amics de sempre, els d’abans… 
 

L’estretor de cor s'anava fent més gran de cada dia, amb un intent de part dels superiors 
de control de la raó i dels sentiments, que no podien tenir cabuda i que em negava a 
claudicar, cercant-me la vida i la subsistència com podia; arribant en un moment a 
nomenar la mateixa persona com a superior i com a director espiritual, volent rentar el 
cervell i la consciència a la vegada. Uns exercicis de “mes” perquè ells discernissin el pas 
a teologia, qui passava i qui no, el que havies de fer i com. Potser això fou la gota que va 
fer vessar el tassó, i a la vegada l'inici d'una solapada guerra o enfrontament civilitzat. No 
podia continuar si no claudicava al que jo pensava o volia. Vaig anar cercant possibles 
sortides a diferents indrets, el que tenia clar era que no podia seguir: o canviava o ho 
deixava.  Fou aquí que va aparèixer com a resposta La Sapiència. 
 

Fou quan vaig tastar la gran diferència:  acollida i escolta de part de La Sapiència, al 
mateix temps que tancament, atac i manipulació de part dels superiors del Seminari; 
tancament sense cap mena de raonament congruent: “No hi aniràs i prou”, i la fonda raó: 
“Déu m'ha dit que et digués...”, cosa que feia que crispàs més la meva resposta: “digui a 
Déu que m'ho digui a mi ”.  Com més anava, més tancament trobava.  
En Paco Suárez en fou testimoni i patidor directe de lluites i insults. Tot això potenciava 
que, com més tancament trobava, més m’urgia cercar vies d’alliberament i de salut 
mental.  El que tenia clar en un moment és que o a La Sapiència o on fos, però al 
Seminari, no.  Així ho exposàrem al Bisbe Rafael i al Pro-Vicari General, D. Antoni 
Pérez Ramos.  Un estiu mogut on no vaig ni assistir a les Convivències al Seminari en el 
mes d’agost. 
 

Amb l’entrada de Pau Oliver, el Bisbe em va demanar que seguís tres mesos al Seminari, 
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i ho vaig fer com a prefecte del Seminari Menor, una maca experiència que em va ajudar 
a serenar-me, deixar la crispació i poder experimentar l’harmonia perduda. La decisió 
estava presa i la tenia clara, després dels tres mesos que havíem pactat, vaig anar a La 
Sapiència agraint el suport i acompanyament rebut.  
Era cloure una etapa i començar-ne una nova. 
 

A La Sapiència, potser com a contrapunt, foren anys molt macos i de tranquil·litat 
maduradora.  Anomenaria alguns elements concrets que valor moltíssim: 
 

• Vaig experimentar la llibertat de la decisió personal adulta. Es parlava, es 
dialogava entre tots i es prenien les decisions pactades entre tots. El grup 
era eina essencial de camí i de convivència, no sols casualitat d’estar a un 
mateix lloc. 
 

•  Al mateix temps era un lloc d’exercir la responsabilitat. Tu eres amo de la 
teva vida i decisions, però a la vegada estaves en comunitat que no 
funcionava sola, ningú et llevava les castanyes del foc i allò que no fèiem 
nosaltres no ho feia ningú. Cada un tenia un lloc, una responsabilitat de 
funcionament que depenia d’ell, calia assumir la pròpia part de 
responsabilitat. Cada any es votaven democràticament, entre tots, els 
responsables. 

 

• Eres amo i senyor del teu temps. Tu decidies què feies de la teva vida: el 
temps d’estudi, les tasques comunitàries, l'oci, la convivència, les amistats 
externes, la pregària personal… estava en mans teves. 
 

En el fons pens que simplement passaves d’un internat controlat i controlador a un grup 
amical lliure, i per a mi era el més proper a la realitat de la vida. 
 

Al marge de la inexistent, a parer meu, pugna entre Seminari i Sapiència, vull dir que a 
mi em va ajudar a madurar, a créixer, a ser més jo mateix, més lliure, més responsable, i, 
en el fons, més personalment creient.  En aquest camí meu personal, sent agraïment, i 
estic molt content de poder manifestar-lo. 
 
 

 

CONFIDENCIALITAT 
 

MODÈLICS i modelicons és una revisteta privada  i els escrits que conté  
no suposen  mai  manifestacions  públiques  dels  seus autors:  són tan sols  
comentaris espontanis, amistosos i confidencials entre amics i per a amics,  
sempre de caràcter privat.  
 
Demanam, per tant, que se respecti aquest caràcter privat i confidencial. 
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PPPeeelllllluuucccaaannnttt   eeennntttrrreee   eeelll   rrrooossstttooollllll   dddeee   

lllaaa   mmmeeemmmòòòrrriiiaaa   

 
 

Paco Suárez i Riera 
 
 

L’ ingrés a La Sapiència 
Vaig entrar a la Sapiència, un estiu, abans de començar quint de 
llatí. No era el primer que entrava fent humanitats.  Abans, crec 
que també ho havia fet en Pere Orpí, i amb jo també entrà en 

Sebastià Mesquida que anàvem al mateix curs. Emperò, ells dos eren “balarrasas”, 
mentre que jo, des dels onze anys, vaig arrossegà el cul pel seminari menor i, per tant 
em tenc com el primer —pròpiament— a ingressar a la Sapiència des del Seminari 
menor. 
Sempre he pensat que el bon funcionament del Seminari depenia molt de la qualitat 
dels seus superiors. En el Seminari menor vaig tenir a en Moncades com a rector, en 
Payeras com a director espiritual i en Miquel Ramón, en Reus i en Baltasar Soler com a 
superiors. Com veis hi va haver un poquet de tot. 
Per altra banda jo era una bona peça, que entrà en el seminari un poc de rebot, com de 
resultes de la moguda del Seminari Nou,  i que es passà els primers anys pescant a la 
fresca. 
Durant aquells anys vaig perdre el compte dels càstigs que borronaren la meva fitxa 
d’antecedents penals. Record que vaig treure comptes de quin era el temps, en el que 
podíem xerrar sense caure en falta. Vaig arribar a la increïble conclusió de què, en les 
24 hores d’un dia, tan sols podia obrir la boca dues hores i mitja. En el seminari, a més 
dels set pecats capitals, hi havia el pecatarro de “rompre el silenci”. Jo que mai havia 
observat que això es pogués rompre, em vaig trobar amb un manament tant mira prim, 
que fins i tot em castigaren tot un dijous sense recreo per fer musiqueta, raspant sa 
pinta amb l’ungla, mentre anava a la dutxa. 
Emperò l’apoteosi, la Sodoma i Gomorra, el paradís de la “falta” va arribar amb en 
Soler,  fins al punt que,  esser-ne verge,  no tenir-ne,  era un vertader estigma. 
Per tot això, quan vaig entrar a la Sapiència,  vaig pensar que la vida em donava una 
oportunitat per començar de bell nou. 
 

La gran novetat de la Sapiència consistia en què l’observança de la norma —les 
Constitucions— venia garantida per la responsabilitat de cadascun de decidir el que era 
“melior et habilior” i no per la vigilància d’uns superiors.  Les decisions que un prenia 
s’acoraven, profundament, dins la consciència, perquè tenien la força d’un jurament. 
Perquè a la Sapiència juràvem molt sovint.  I jo que mai ho havia fet (educat en el temor 
de Déu, no m’atrevia a convocar-lo) vaig comprendre perquè aquella institució —que 
venia de temps enrere—  era tan sòlida.   Ho feia molt i amb fermesa.  I no era pecat, 
perquè, com en “Lo que el viento se llevó”, ho feia en serio, no en va. 
De nin un aprèn —perquè així t’ho ensenyen— que les coses en la vida tenen el mateix 
nom, el seu pes i la justa mida.  Un ha de saber com jugar amb elles.  Així aprenem que 
el pa és sagrat.  El besam si cau en terra i cada dia ho demanam al cel. 
Distingim la funció del bes. El de la mare, el besamans dels padrins, la besada dels 
amants. Tothom té clar que besar a un porc és un rebuig. 
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En el col·legi m’ensenyaren la mida del jurament i que era cosa per emprar en les 
decisions més importants. 
 

El currículum 
També, quasi sense adonar-te, el Col·legi t’engrescava en una petita cursa, on el relleu 
en distintes responsabilitats et forjava amb habilitats pràctiques per la vida. 
Les tasques que un desenvolupava et carregaven un poc, sí es ver, emperò molt més 
de fruits, que de feina. 
Els càrrecs de Rector y de Consiliari, elegits cada any el dimarts y dimecres després de 
Pentecostes, guardaven les claus i custodiaven, a més dels documents més importants, 
l’observança de les Constitucions, la defensa del Col·legi i el compliment del destí 
encomanat pel fundador i tants de bons capellans que per enllà havien passat. 
El degà, que era el col·legial més antic, tenia una consideració especial quasi de 
consiliari. 
El procurador era el responsable de l'economia del col·legi. Vigilava els ingressos i les 
despeses i en duia registre comptable molt seriós. Cada mes havia de tancar caixa i 
havia de quadrar al cèntim, balanç que es presentava al rector per al corresponent 
“Visé”. En aquesta tasca en Guillem, el cuiner, era un ajudant de primera, doncs 
cobrava els lloguers dels habitatges i el garatge. Ell era el que solia fer la major part de 
les compres i no tan sols les corresponents a la cuina, sinó també totes aquelles que 
estaven relacionades amb la vida comunitària del Col·legi. També els rebuts d’aigua, 
llum, telèfon, etc. I de tot entregava factura, bitllet o rebut corresponent. 
El procurador acompanyava el rector a Muro per a les gestions relacionades amb el 
negoci que allà hi teníem. En el Seminari es feia càrrec de totes les despeses 
relacionades amb els col·legials com els llibres de text i altres despeses. 
El bibliotecari. La biblioteca de la Sapiència es nodria principalment de les deixes 
d’antics col·legials que llegaven els seus llibres al col·legi. Quan això succeïa hi havia la 
tasca d’ordenar en el lloc corresponent els llibres i fer-ne fitxa de cadascun tant d’autor 
com de matèria. També 
era el responsable de la 
neteja i d’orejar-la, 
controlant l’ús del finestral 
i esbatanant la porta, per 
evitar la humitat. 
El cronista duia un registre 
escrit a mà dels 
esdeveniments més 
importants de l’any. 
Antigament es feia en 
format de crònica oficial, 
emperò en el nostre 
temps es deixava, a criteri 
del cronista, que es 
pogués adoptar un format 
més modern. Aquesta 
crònica es presentava, de tant en tant, a la supervisió del rector. 
Jo record que —l’any que tingué el càrrec— ho feia com si fos un diari. Un dia en el 
menjador el rector —aleshores era en Guillem Ramis Moneny— en va fer llegir algunes 
pàgines i va tenir molt bona acollida entre els companys. Crec que d’aquesta i altres 
experiències semblants em ve l'afició a escriure. 
El xofer. Conduïa la camioneta, era a més el responsable del manteniment de la 
mateixa. Aquesta tasca consistia en curar de la neteja, el canvi d’oli, una revisió 
periòdica, dur-la al mecànic sovint, etc. 
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A mi en va tocar ser el xofer durant un bon grapat d’anys. El mecànic tenia el taller per 
la barriada de Sant Josep Obrer i era un “cursillista” de ronyó clos.  El cap d’un any jo 
volia canviar de mecànic perquè cada vegada que hi anava em muntava com un 
“ultreya” i em feia perdre molt de temps.  No m’ho permeteren perquè ho feia molt bé i 
molt barato. 
El porter. Aquest càrrec era inherent al darrer que entrava al Col·legi.  Fruïa del prestigi 
oficial —molt sovint recordat— de què, a cinquanta passes més amunt de la porta de la 
Sapiència, amb aquest ofici, Alonso Rodríguez es va fer sant. 
Jo tenia alguns dubtes i sostenia que també et podia obrir les portes de l’infern, per 
culpa de les moltes flastomies que aquella campaneta (també a mitges amb el dimoni) 
et podia arrencar del cor. Doncs, fessis el que fessis i fos l’hora que fos, aquell ding-
ding ding-dong et treia de polleguera. 
 

El forat del moix 
Els nostres avantpassats, que tenien un sentit pràctic de la vida, varen inventar aquesta 
excel·lent solució per estalviar-se la destrossa que solien fer les rates a les cotxeries, 
entre el caramull de sacs de les collites. Aquest senzill forat, d’entrada i de sortida, dels 
moixos propis i estranys, era la inversió més econòmica per curar-se en salut. Nosaltres 
al Col·legi, també hi teníem els nostres forats que ens prevenien d’insanes bubotes, les 
rates de la ment 
 

L’esbarjo 
Dins les hores de descans, en el Col·legi, ens trèiem els nirvis jugant a ping-pong, a 
pilota basca (en el terrat), escoltant música clàssica, jugant a escacs i els darrers anys, 
també, calculant la carambola amb les bolles d’un billar. 
 

Sortides setmanals 
Generalment fent a peu un passeig fins a la Riba o al Castell de Bellver. 
Recordo que en el petit far que hi havia a l’acabament del moll de la Riba, hi havia una 
inscripció en anglès "go slowly" —vés a poc  a poc—  avís pels navegants, que a mi em 
semblava que qualque ser superior —bo o dolent no ho sabia— l’havia tatuat també a la 
meva vida, doncs el temps, en calma podrida, pareixia no avençar mai. 
Allà, mentre ens fumàvem “la coa d’un gos”, discutíem sobre tot, el que sabíem i el que 
ignoràvem,  doncs com a cadells jugàvem a ser adults de bon de veres. 
També, i molt ocasionalment, anàvem al cine parroquial de Sant Josep Obrer o Sant 
Sebastià. 
 

Sortides anuals fixes 
En record dues molt singulars. 
1 .- Cada any visitàvem a D. Jordi Font (sapientí) per a participar en una processó que 
es feia entre les cases de Sa Indioteria, aleshores una espècie d’alqueria dispersa entra 
camins rurals. La frase de “anar la processó per dintre” en aquesta ocasió no implicava 
cap misteri de dolor, al contrari, de glòria, doncs, discorria entre horts casolans, 
quartons d’ametlers i petits figuerals. Allò més que una processó era un exercici pastoril 
escapat d’un text d’en Virgili. 
2 .- Es Pinaret del Pont d’Inca, era una finca situada arran del torrent Gros, que conrava 
un fadrí, molt amic de D. Francesc Vallcaneres (també sapientí). Aquell homenet no 
se'n podia avenir de l’existència a Mallorca d’una institució com La Sapiència. Un any 
convidà els col·legials a un berenar a la dita finca, per satisfer la seva curiositat. Bé idò, 
a partir d’aquell dia, cada any per la Candelera, es repetia aquesta eixida que s’havia 
enriquit amb algunes novetats, entre divertides i culturals. 
Una actuació, fitxa i molt celebrada, era la d’en Pepitu —missatge eivissenc d’una 
seixantena d’anys— que, acompanyat de la flauta i el tamborino, ens cantava una bella 
cançó molt antiga sobre la guerra de les Filipines. Ens contava després coses de la 
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seva joventut a Eivissa, de com anava “a estirar senalla” —festejar— a distintes cases del 
seu redol i com es casà, no amb la joveneta que rebia els pretendents un darrere l’altre, 
sinó amb la mare que era viuda i que  —com a carrabina— vetllava a la filla des de la 
taula, mentre jugava a cartes amb el jovent. 
 

Les excursions 
 

Aprofitant que teníem camioneta, sovint escrutàvem el calendari per cercar la 
coincidència d’un cap de setmana llarg i així organitzar una excursió de dos dies 
seguits, almenys. Ho fèiem venir bé per conèixer, a més de les famílies dels col·legials 
actuals, els indrets més recòndits de Mallorca. Romaníem sempre a una ermita, sabent 
que elles estaven obertes a tothom, emperò per nosaltres un poc més, doncs, pels 
ermitans la Sapiència era com l’ermita d’en Guillem i nosaltres, uns pelegrins a la seva 
cura. I ara, passat el temps, crec que no anàvem gens errats. 
Perquè tingueu una idea de com eren aquelles eixides: un any vàrem anar a Artà, allà 
vàrem visitar la família d’en Sebastià Mesquida, després les runes talaiòtiques de les 
Païsses i romanguérem a l’ermita de Betlem. L'endemà partirem cap a Capdepera, 
visitàrem el Castell on, en una cerimònia digna d’un manicomi, vàrem coronar, amb 
fulla de llorer i un llençol com a toga, a Pere Orpí com a poeta del Castell i de la Vila. 
Després anàrem cap a Cala Ratjada. Allà, pujarem damunt del “cagarru” i un oncle d’en 
Pere Orpí ens mostrà per dedins el far de Capdepera. Tornàrem a Capdepera i dinarem 
d’un arròs brut que cuinà la mare d’en Pere. Al capvespre, visitàrem les coves d’Artà 
mentre en Pere ens llegia fragments de La deixa del geni Grec, de la qual em va quedar 
gravat, i crec que per a sempre, els següents versets “per un batec de l’ànsia en què 
ton cor expira/ daríem les centúries de calma que tenim”. Que et pareix! 
Ja de tornada, passat Sant Llorenç ens aturarem una estoneta per contemplar —ja 
començava a fer fosca— les runes de la Basílica de Son Paretó. 
No acabà aquí la gresca. En Pere Orpí duia, covat i en secret, un litigi que volgué 
esclovellar durant el trajecte de tornada a Ciutat. El denunciat era en Sebastià 
Mesquida, com a representant en cos present del poble infractor, Artà.  Va voler deixar 
clar i llampant que les coves, que havíem visitat aquella tarda, no eren de cap de les 
maneres d’Artà, sinó de Capdepera, doncs la platja de Canyamel estava ben de ple 
dins el seu terme.  A més, des de sempre la gent de llevant les coneixia com “les coves 
de l’ermita”. En Sebastià no digué ni “mu”, això sí, reia per sota el nas.  Nosaltres, ni 
això, i no per temor diví, sinó per por de compixar-nos. 
 

Temps de fressa 
 

Per tots Sants i els Morts hi havia vegades que es feien algunes bromes especials. 
Eren molt conegudes i celebrades les que havia organitzat en Josep Quart que, si bé ja 
era vicari de Santa Eulària, encara es recordaven i contaven com a enginyoses 
malifetes. 
Vet ací una d’elles: En Pep sabia d’un col·legial que, per vessa d’anar a l’excusat, tenia 
un orinal de porcellana blanca baix el llit i que l’emprava molt sovint durant el vespre. 
Idò un any, per aquestes festes i amb la idea d'escalivar-lo, va tenir l’acudit de posar-hi 
magnèsia en el cul de l’orinal. Aquell dia quan aquell subjecte s’aixecà a la matinada 
per pixar on volia, s’endugué un retgiró d’espant, doncs, l’orina prengué un bull d’olla 
falaguera que no et dic. 
La broma es complicà quan a l’hora de la missa aquell al·lot no compareixia i quan 
entraren a l’habitació per veure què passava, trobaren a la víctima tot preocupada dient 
que estava malalt i que, per favor, li manassin un metge. En Pep va haver de confessar 
—a ell i a tota la comunitat—  l'endemesa de la magnèsia, o sia, que aquell dia el tir li hi 
va sortir per la culata. 
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La socialització 
 

Record que els primers anys en el seminari, en el mes de juny, quan acabats els 
exàmens tornàvem cap a casa de vacacions, tenia l'estranya sensació, durant el 
trajecte amb tramvia cap a l'estació del tren, que sortia d’un forat i em reincorporava al 
món. Durant les vacacions de Pasqua havia deixat a la gent ben vestida d’abrigall i ara 
la trobava ben fresqueta i amb mànega curta. 
Aquesta sensació de llunyania a La Sapiència era impossible i no tan sols perquè 
vivíem dins Ciutat, sinó sobretot perquè una gran part del món —el més proper— no era 
considerat enemic de l’ànima i ens permetíem un poquet de “rendezvous”,  eh!  Amb 
esment, clar! 
 

Els trajectes diaris per anar a classe 
Des del moment que el seminari Major s’integrà a l’edifici del Seminari Nou a la finca de 
Son Gibert, el Col·legi adquirí un cotxe per poder desplaçar-se i assistir a les classes 
del Seminari. El primer automòbil fou un Ford antic de segona mà, que havia estat taxi 
—tenia cadiretes plegables— i que el batiaren amb l'incoherent i misogin nom de 
Margalida. Record que els xofers d’aquell monstre —era vermell i negre, colors molt 
sapientins, però exòtics per un vehicle— varen ésser:  Lluc Morell, Gabriel Lliteres i 
Miquel Llompart, si no vaig errat. 
Més tard, quan Na Margalida defallí  per inanició total, es comprà —també de segona 
mà— una camioneta DKW de color blau. 
L'anada i la tornada, essent el mateix trajecte, eren totalment diferents. Quan hi anàvem 
l’ambient era quasi silenciós. Qui més qui menys repassava el temari de la primera 
classe. Mentre que la tornada era com una olla de grills, on tothom hi deia la seva sobre 
el que havia passat, o li havien contat. 
Amb els anys de tant de repetir i fer el mateix camí i a les mateixes hores, coneixíem 
tots els policies locals que dirigien i ordenaven el tràfic, sobretot els que ho feien des 
d'una espècie de troneta que hi havia en el creuament de les avingudes de la Porta de 
Sant Antoni amb el carrer Aragó i carrer de Nureddunna.  N’hi havia un que era tot un 
espectacle per la gesticulació teatral que emprava.  Ells també havien posat l’ull sobre 
nosaltres, exòtics i puntuals, de manera que algunes vegades hi havia qualque gest de 
complicitat. 
Mai tinguérem un accident, ni petit ni gros, cosa que em fa pensar que els àngels 
custodis d’abans no aclucaven un ull mai, o que a hores d’ara, també hi ha hagut 
reforma i sofert retalls. Vés a saber, tu! 
 

El contacte amb els capellans sapientins 
La relació entre els col·legials i els capellans sapientins era constant i molt cercada per 
les dues parts.  Molts capellans, tant de la part forana com de Ciutat, avisaven amb 
freqüència de què venien a dinar amb nosaltres i així ho feien. I moltes vegades, si les 
circumstàncies ho permetien, allargàvem la sobretaula. A vegades tractant de temes 
seriosos, però també hi havia dies fent bauxa d’allò més divertit. Encara record una 
d’aquestes amb motiu d’una visita d’en Lluc Morell —pocs mesos abans de morir— en 
què fèiem el gambirot, amb un joc de mans per fer desaparèixer un duro amagat sota 
un tassó de vidre, tapat aquest en fulla de diari. Record com si fos ahir aquella rialla 
fresca, explosiva i contagiosa tan seva. Sempre he celebrat que aquest fos el darrer 
record que d’ell tenc a la memòria. 
 

La Societat Cafetil 
Aquesta societat tenia com a finalitat fundacional a més de disposar de cafè per poder 
obsequiar els convidats,  obtenir possibles per finançar aquelles modestes bauxes. 
Ja he contat que durant els primers mesos de la meva entrada al Col·legi es va donar la 
circumstància de què la diferència d'edat entre jo i la resta de col·legials era notable. 
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Possiblement per això —perquè no em sentís marginat— succeí que aquell any em 
donaren també el càrrec de President de la Societat “Sa Cafetil”. 
La caixa de la societat feia plorera i per anar a tir segur vàrem convidar a un misser —
Bartomeu Barceló— a qui li consultàvem freqüentment alguns assumptes. Ell de jovenet 
havia estat col·legial i els negocis que duia li anaven “vent en popa” doncs era el 
promotor de les “Galerias Velasquez” i “Los Geranios”. Normalment els convidats 
deixaven “al president” una propina amb l’excusa de subvencionar el cafè i el beure.  
Aquell dia ens deixà unes deu mil pessetes, que en aquell temps era el sou mensual 
d’un mestre d’escola.  No varen passar molts de dies i el rector —en Miquel Llompart 
Torrens de Llubí, al cel sia—  em va convocar a consulta per saber quins eren els meus 
comptes i jo estufat com un indiot li vaig proposar, en qualitat de president, el tracte 
d’adquirir una taula de ping-pong per poder fer un poc d’exercici en els moments 
d’esbarjo i entregar després la resta —després de nodrir la bodega— pel manteniment de 
les despeses ordinàries del col·legi. El Rector va rebentar a riure que no hi havia qui 
l’aturàs, mentre em donava la mà, en senyal de què hi venia a bé i em despatxava 
donant per tancat el tracte. 
Quan vaig sortir de La Sapiència aquesta taula de ping-pong encara hi era. 
 

El catecisme 
Anàvem cada diumenge  —en Pere Orpí i jo ho férem un grapat d’anys—  a fer catecisme 
a uns gitanets del carrer del Socors.  Aidàvem en aquesta tasca a un frare agustí que 
tenia la paciència d’en Job —i pot ser un poc més— doncs, tots els anys, repetia la 
mateixa gent i trèiem el mateix resultat, quasi res.  I per més vergonya,  ara tots són 
evangelistes! 
Emperò, la qüestió és, quina figuera hem de maleir?  La dels gitanets, o la dels 
catequistes? 
Saps que et dic?  Deixa’l córrer! 
 

El jesuïta que ens deia la missa, D. Pep Sabater, successor del P. Miquel Alcover 
Don Pep Sabater, cada dia a les 8 en punt del matí venia per dir missa. Crec, si no vaig 
malament, que era el consiliari, juntament amb el pare Ventura, d’un centre juvenil que 
hi havia prop de les avingudes (Joventut Mariana) i això feia que vetlàs un dia sí i l’altre 
també, perquè la feina més grossa es feia els vespres. 
Uep!  I tan errat que anava, doncs, aquí hi ha incorreccions.  Em diu, en Pere Orpí, que 
no, que ell era el consiliari de la Joventut Mariana.  Podria ser que fos consiliari del 
Patronat Obrer (?). 
Bé, el cas és el mateix i el cert és que normalment venia adormit, confessava si havia 
penitents, deia la missa molt aviat i se’n tornava adormit. 
Record un dia que en el berenar hi hagué un gran plet entre dos bàndols:  els que 
juraven que aquell dia s’havia saltat la consagració i els que asseguraven que els 
adormits aquell dia eren uns altres.  Mai no ho vàrem aclarir. 
 

Les monges del Convent de sant Jeroni 
Tots els diumenges, travessàvem la placeta i anàvem a missa al Convent. El capellà 
era en Pep Estelrich i tothom diu que feia una feina excel·lent.  Aquelles mongetes ho 
brodaven tot.  Tot quan feien sortia rodó.  Cosien?,  au idò,  et treien una casulla de el 
més modern. Cantaven?, pareixien benedictines.  Havien de traginar un harmònium 
que pesava mitja tona? Demanaven permís perquè els col·legials poguessin rompre la 
clausura i organitzaven una gira turística per tot el convent, amb estacions de viacrucis i 
alçades de colze amb tassons d’aigua fresca secular de la cisterna de convent, fins 
que, esbraonats i rendits, trèiem bandera blanca i abandonàvem la plaça sense 
condicions. 
Així mateix, hem de reconèixer que qualque imperfecció teníem, perquè sempre 
resaren per nosaltres —així ho deien— i ja em diràs amb quin resultat!  No ho dic per jo,  



 57 

sinó p’en Pere que,  com tothom pot veure,  després de tants d’anys,  encara no ha 
acabat de créixer. Això era fàcil, no es tractava d’un miracle. 
 

El finançament del Col·legi 
 

El finançament inicial del Col·legi de la Sapiència se sostenia d'acord amb un fideïcomís 
patrimonial sobre el testament del fundador que garantí durant molts d’anys el 
funcionament de la institució. 
En el nostre temps aquestes rendes ja s’havien esgotat. De l’antic patrimoni del 
fundador tan sols restava l’edifici del Col·legi que dóna a la placeta de Sant Jeroni, al 
carrer dels Botons i al carrer del Temple. A la placeta de Sant Jeroni —als costats de la 
porta principal— hi havia unes casetes que es llogaven. Al carrer del Temple hi havia un 
garatge (bastant gros) que s’havia construït (en temps d’en Miquel Mulet) sobre el que 
antigament era un jardí i el menjador del Col·legi.  Aquests lloguers —sobretot el del 
garatge— era un dels ingressos importants. 
 

La finca de Son Jeroni 
Es contava també amb les rendes de la deixa d’un antic col·legial , D. Guillem Ballester 
Cerdó, de Muro, que morí a Madrid  i consistia principalment en una petita finca i el dret 
a uns censals. 
La finca —que ara mateix, baldament em matassin, no la trobaria de cap de les 
maneres— era petita, d’una quarterada si no vaig errat. Emperò per les cases que hi 
havia pels senyors, a més de les cases del pagès, possiblement tingué temps millors. 
Des d’enfora cridava molt l’atenció, enmig de la modèstia de la zona, aquell gran casal 
de quatre pisos, amb un terrat bellament abaranat de ceràmica artesanal, emperò fina i 
culminat en els quatre cantons per estàtues de mida natural que simbolitzaven les 
quatre estacions de l’any. L’accés a l’entrada principal es feia per una escala, també 
amb barana, aquesta de pedra de Santanyí. Als costats d’aquesta escala hi havia a la 
dreta la capella i a l’esquerra un panteó funerari familiar. Cadascuna de les quatre 
plantes de l’edifici, en el centre, disposava d’una foganya d’un valor artesanal molt 
apreciable. En record dues que en varen impressionar, una de marbre de Carrara, 
l’altra de ferro fus i forjat, brodat de carregada filigrana. 
El benefici econòmic d’aquesta finca tan sols era un sac de farina i un porc obrat a 
l’any. Això era la renda que ens feia l’amo que nomia Jordi Pujol. 
De les matances, que es feien en desembre i en temps de vacances, s’encarregaven el 
rector i el procurador. En Guillem em recorda que ell hi va anar tres anys seguits i un 
d’ells, va ésser ben tot sol. 
 

Els censals 
Cada any, un diumenge —sembla que pel mes de gener—, també anàvem a Muro per 
cobrar els censals. Aquesta tasca recaptatòria es feia també amb la parafernàlia pròpia 
d’un ritual. El diumenge abans, a les misses de Muro, s’havia publicat el recordatori 
d’aquesta obligació. La cita es feia a la posada que tenia a Muro el dit Jordi Pujol, l’amo 
de Son Jeroni, que així es deia la finca. I allà, a l’entrada de la casa, a partir de les deu 
del matí, els col·legials de la Sapiència, endomassats de beca vermella darrere una 
taula, exercíem de seriosos creditors passant el rosari censal durant unes tres hores. 
S’acostaven per allà una quarantena d’homes, senzills i petits propietaris de finques de 
conreu. El censal era una pensió anual redimible que pagava una persona y els seus 
successors; generalment aquests censals eren clàusules de gravamen annexes a 
finques, documentades en el registre de la propietat. L'endemesa per la cobrança 
d’aquestes càrregues medievals, a mi personalment —i no era l’únic—, em provocava 
una encontrada de sentiments antagònics. Per una banda —hem de dir que les 
quantitats aleshores eren bastant petites, doncs no arribaven a cent pessetes— la major 
part dels “pagans” s'ho prenien com un esdeveniment meritori, doncs eren objecte 
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davant el poble d’una menció especial a totes les misses que provocava una espècie de 
publicitat i haver de donar explicacions als profans d’aquella raresa. Aprofitaven també, 
mentre esperaven, per tenir un intercanvi d’impressions amb alguns coneguts que, any 
rere any, allà es trobaven. I havia algun que interpretava aquella despesa, més que 
com a càrrega, com una forma de col·laborar amb el manteniment de La Sapiència. 
Emperò també n’hi havia que pagaven allò de mala gana, i fins i tot s’hi negaven a fer-
ho, perquè ho consideraven una càrrega abusiva pròpia de privilegis senyorials 
obsolets. I segurament tenien raó. Per altra banda, ni tan sols econòmicament era 
rendible, doncs de la recaptació, una vegada deduïdes les depeses, el romanent no 
arribava per pagar la contribució i altres despeses de la finca. 
Per tot això, decidírem donar a conèixer, a més de totes les facilitats, la possibilitat per 
redimir el censal, i poder així eliminar de l’escriptura aquell gravamen. 
 

L'aportació econòmica dels antics col·legials 
Fins aquí, ja heu pogut deduir que els comptes no surten.  Com tancàvem el pressupost 
anual? Idò, amb la generosa aportació dels capellans sapientins.  En el dinar de 
l’Esperança es confirmava o modificava la prorrata i allí mateix,  abans de partir,  molts 
d’ells ja liquidaven la seva col·laboració.  Els altres, ho feien per parts, mitjançant gir 
postal. 
 

La festa de l’Esperança 
El devuit de desembre, dia de la Mare de Déu de l’ Esperança, era la festa major del 
Col·legi de la Sapiència. Aquest dia no anàvem a classe. En realitat, ja dúiem una 
setmana de preparatius, fent neteja, abastint el necessari per muntar la gran taula de 
convit, enviant per correu la revista “Enlace” als sapientins, etc. 
En Guillem era el més enfeinat, doncs aquest dia es lluïa fent una demostració de “chef 
de gran hotel” impressionant.  Sempre acabava amb una macedònia de fruites —que en 
Garcies Palou s’encabotava en batiar com a “Calcedònia”—  un tros d’ensaïmada de 
cabell d’àngel, cafè, copa i puro. 
Nosaltres, els estudiants —menys el rector i els consiliaris— aquest dia servíem la taula i 
anàvem de pressa per amunt i per avall, des de la cuina al corredor del primer pis, 
habilitat com a menjador improvisat per uns comensals que quasi mai baixaven de la 
trentena. 
S’aprofitava aquest dia a l’hora del cafè —si el cas ho demanava— per fer qualque 
consulta, o donar informació especial a tota l'assemblea. 
La sobretaula s’allargava com un dia sense fi, ja que la fruïció d’aquelles antigues i ben 
conservades amistats fermava més que un vencí. 
 

En Guillem Bonet 
Dins qualsevol relat del Col·legi de La Sapiència,  prest o tard,  surt inevitablement un 
nom, “en Guillem”. 
 

Apareix com de “passadeta”, sense cap importància perquè l’enfocament de l’escena se 
centra generalment cap a “primeres figures” que xuclen inevitablement, com a forats 
negres estel·lars, la importància de l’argument. 
 

Així un dia i un altre,  mes a mes,  any rere any;  han passat lustres;  sobrepassat el mig 
segle i arriben als noranta (aquest juliol en Guillem en farà 92) i el relat segueix. 
 

I es dóna el cas que, mentre l’enfilall dels protagonistes desapareix dins la broma 
sideral, la presència d’en Guillem persisteix permanent,  present i silenciós com la saba 
viva que nodreix la sarment secular del Col·legi. 
 

Aquesta es la sublim importància d’en Guillem,  el custodi, no sols de la clau i del 
recinte i del tresor que embolica,  sinó també del bon nom i la memòria de La 
Sapiència. 
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UUUNNN   PPPEEETTTIII TTT   HHHOOOMMM EEENNNAAATTTGGGEEE      
AAA      GGGUUUIII LLL LLL EEEMMM    BBBOOONNNEEETTT   
 

Paco Suárez 
 

 
La presència merescuda d’en Guillem 
a la Taula Rodona va ésser per tots un 
veritable conhort perquè en el fons de 
la consciència ens sentim amagats 
creditors. Es una bona ocasió, aquesta 
que ens dóna la revista “Modèlics i 
modelicons”, per fer-li saber el molt 
que valoram la seva aportació al 
Col·legi i, donat que no tenim possibles 
per pagar, almenys reconèixer el deute. 
 

Tots, els que hem tengut la sort de 
conviure amb ell, l’estimam d’una 
manera que és molt difícil d’explicar, 
perquè té un encant excepcional i no hi 
ha cap símil que pugui servir 
d’exemple. És únic, podeu estar 
segurs. 
 

Per això mateix, intentar descriure-ho, 
és un repte que em fa returar un 
poquet. Emperò no podem deixar 
perdre més ocasions, per tant, millor 
restar tartall, que mut. 
 

Durant el nostre temps, ell ens acompanyà devora, vigilant i sempre fidel; entre pròxim, 
perquè sentíssim el seu confortable alè, i un poc distant, amb escrupolosa cura de no 
trepitjar la retxa de l’intrusisme. 
 

Nosaltres també corresponíem i seguírem de prop sobretot les seves alegries. El nuviatge, 
les noces amb na Maria del Carme, el naixement d’en Salvador. I les seves penes? 
Nosaltres aleshores patíem l’egoisme inconscient de tot jove i pensàvem que d’això ell 
n’era verge i no en tenia. Per altra part, mai ens va voler distreure, o preocupar en coses 
que ell tractava com a petiteses, fins al punt que a vegades ens ha sorprès la sospita que, 
sense ser immortal, potser no sigui del tot mortal. 
 

Oficialment era el cuiner, però era molt més que això. Com una “matrioska” russa amaga 
dins ell un conjunt de personatges, oficis i serveis que l’han convertit - en moltes 
ocasions - en un màgic i molt valorat comodí, com aquell geni tan gratificant que es troba 
en el joc de cartes. 
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Era  -i és-  la personificació del seny i la prudència al qual llavors recorríem en consulta 
en determinades ocasions. La dinàmica sols funcionava si un respectava el seu tarannà, 
perquè ell considerava un pas massa atrevit donar-nos consells. Per tant, el protocol 
consistia en reflexionar en veu alta esposant el problema i desenvolupant la sèrie de 
possibles alternatives, mentre observàvem atentament el seu posat, sempre lleugerament 
nerviós mentre no encertàvem la solució. En arribar a ella - la correcta alternativa -, feia 
una capada de confirmació, un sospir de tranquil·litat i es retirava prudentment amb tota 
la dignitat d’un veritable savi. Aquest oracle mai ens va fallar. I ho puc jurar, batuadell! 
 

Tenia una mà - deien de sant - per la cura de les plantes, sobretot les kènties, que regava 
amb un ritual propi d’un “curandero” i ho feia a unes hores màgiques. Hi havia dies que 
era a trenc d’alba i altres, ben post el sol, fregant les deu del vespre.  En Garcies Palou no 
va deixar mai d’envejar aquells miracles de la botànica que - per més temptació - 
provocaven des del cim 
d’unes alfàbies gegants, 
tretes segurament d’una 
rondalla d’en Jordi des 
Recó. 
 

Era molt conegut i 
respectat - més que un 
macer de la sala - a la 
barriada de la Placeta de 
Sant Jeroni.  I coneixia - 
qui ho havia de dir! - la 
vida i miracles dels nostres 
veïnats. 
 

Mirau, si no. La nostra 
capella tenia uns finestrons que donaven al carrer dels Botons i molt sovint abandonàvem 
- per la debilitat de la carn - les profundes divagacions mentals de l’oració, embolicats en 
la dèria d’arribar a desxifrar els motius dels grans crits de Na “Trapecio”. Era una dona 
molt grassa que per la potència del seu pit - si no fos per la maledicció que sempre 
amenaçava aquell carreró - hagués pogut triomfar a l’òpera italiana. Bé idò, un dia 
demanàrem a en Guillem per què li deien “Trapecio” i ell ens contà que - ja feia uns anys 
- sempre amenaçava al seu home amb tirar-se pel balcó. Un dia ho va provar i a mig camí 
se’n penedí, de manera que va quedar penjant i cridant amb gran paor que per favor la 
salvassin.  D’aquí venia això de “trapecio”. 
 

Com a cuiner tenia un repertori quasi inesgotable, emperò el seu plat estrella eren les 
sopes d’ermità. Insuperable! Un altre plat que, a mi em tirà de cul la primera vegada que 
el vaig testar, va ésser “els ous amb calçons blancs”. No vull dir que fos “di cardinale” 
però sí almenys de canonge de la seu. Emperò el dia que de bon de veres em varen 
regalimar per les galtes dues llàgrimes com a grans de raïm va ésser aquell - feia poc que 
havia entrat al col·legi - que per berenar al matí en Guillem ens va servir, personalment i 
des de la mateixa pella, una ració de sobrassada amb mel i patates fregides. Per morir-se 
de delit! 
 

Érem tots nosaltres, aquells anys de mossatge a La Sapiència, al·lots alegres com a 
gínjols,  per la senzilla raó de què teníem “un àngel que ens feia les sopes”. 
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Domingo Mateu  

EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA 

AAA   

    JJaauummee  CCaaññeellllaass     
  
  

  

LA SERENOR DE SOBREVIURE MÉS ENLLÀ DEL 
DESENCÍS 

 
Jaume Cañellas Llompart. Ciutat de 
València, 1941. Empresari i director 
d’autoescola. Des de 1952 i fins al 1966 
estudiant i condeixeble al Seminari de 
Mallorca. Per raó de la destinació de son 
pare a les Illes Canàries, es va incorporar al 
Seminari Diocesà d’aquest Arxipèlag per 
fer-hi tres cursos, el cinquè d’humanitats i 
el primer i segon de filosofia. Reincorporat 
al Seminari de Mallorca, hi completà el 
període de formació i el 19 de juny de 1966 
fou ordenat de prevere. El mes de 
desembre del mateix any, a proposta de 
don Guillem Payeras, accepta d’anar-se’n al 
Burundi juntament amb els condeixebles, 
Jaume Obrador i Gabriel Amengual, per 
unir-se a la tasca missionera dels capellans 
diocesans mallorquins presents en aquell 
petit país africà. Durant cinc anys exerceix 
el ministeri a Burundi i retorna a Mallorca el 
mes de juliol de 1971. Durant un any, 
presta serveis temporalment, sense cap 
nomenament oficial, a la Parròquia de Santa Catalina Thomàs, atenent la petició del qui 
n’era rector, Mn. Sebastià Capó, i compartint la tasca ministerial amb Jaume Vives, 
aleshores  vicari de l’esmentada parròquia.  
El 1973 decideix de deixar el servei ministerial i demanar la secularització. Aquest mateix 
any s’incorpora com a treballador a l’empresa familiar d’aprenentatge de conduir cotxes, 
després d’obtenir el títol de professor d’autoescola. El 1974 es casa amb Francisca Morlà 
amb qui comparteix el repte de bastir en família una nova vida i la responsabilitat d’educar 
els dos fills que ben aviat es feren presents a la llar. El 1984  obtén per oposició el títol de 
director d’autoescola, assumint la direcció i la gerència de l’empresa familiar durant tot el 
període laboral fins a la jubilació a la qual va accedir el 2008, deixant aquest any en mans 
dels fills la continuïtat de l’empresa i conservant-ne la propietat que mantén encara a dia 
d’avui. El 2009, el fondal inexplicable d’una malaltia irremeiable se’n portà Francisca, la 
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seva dona, a la indefugible mort. D’aleshores ençà, Jaume, mancat de  l’estaló infal·lible i 
consolidat  al llarg de trenta-cinc anys al costat i amb la ferma estimació de na Francisca, 
intenta sobreviure més enllà del  desconhort amb l’impuls i el suport agraït i reconegut dels 
seus dos fills.  
 
Plàcidament asseguts en la quietud casolana del racó més confortable i arrecerat de la casa, 
ens deixam amarar per la transparència lluminosa d’aquest capvespre d’abril que entra amb 
força pels finestrals oberts al cel diàfan d’aquest sisè pis on viu en Jaume. El silenci i la 
calma hi són també ben avinents i al nostre abast. Tot convida a la conversa reposada que 
havíem concertat. Jaume obre de pinte en ample, generosament, la boca i el cor, sense cap 
reserva ni reticència en el serè recorregut pels viaranys cabdals que han marcat el seu 
itinerari vital.  A vegades, l’aportació exuberant de detalls reforcen i il·lustren de manera 
espontània la narració tot passant, si cal, per damunt de l’ordre cronològic de les preguntes. 
Si han sorgit així, deu ser per la prevalença i especial significació que els guarda la memòria 
de qui és entrevistat. Per aquest motiu, he volgut  respectar amb més cura la lliure 
espontaneïtat de les respostes que   l’ordre imposat de les preguntes. Tot cercant un breu 
resum de les principals dades biogràfiques, Jaume Canyelles comença la conversa així: 
No, no vaig néixer a Pòrtol, sinó que accidentalment, per la destinació de mon pare, vaig 
néixer a València el 1941. A Pòrtol hi van viure els meus padrins i d’ells prové el llinatge 
Cañellas. Jo hi vaig fer a Pòrtol tota la meva infantesa i vaig mamar el poble a través dels 
padrins. Hi passava Nadal, Pasqua i les vacances d’estiu. 
Vaig començar en el Seminari l’any 1952 i vaig haver de repetir el tercer curs, perquè, amb 
don Francesc Suàrez, vaig saber més “llatí” que els altres. Resulta que en Joan Salas va fer 
en aquelles saons un safari per Àfrica. El prefecte, prop dels exàmens de juny, convidà 
tothom a veure la pel·lícula de l’excursió africana. Els més sants no gosaren anar-hi. Jo i els 
altres que ens arriscàrem a veure la pel·lícula ens van suspendre en el mes de juny “perquè 
no era temps de pel·lícules sinó hora d’estudiar per la proximitat dels exàmens”. No era dels 
millors, però tampoc dels pitjors. En el setembre, el Sr. Suàrez em va tornar a suspendre. 
Després vaig saber per don Joan Mateu, bunyolí com don Guillem Payeras, que em 
consideraven massa jove, molt infant per passar a quart; per això havia de repetir curs. 
L’any següent, per segona vegada vaig fer llatí de tercer curs amb don Joan Baptista Munar, 
el que explicava l’assignatura mentre ens entretenia enrotllant i desenrotllant a l’anul·lar la 
cadena del rellotge de butxaca. Va ser el moment en què vaig enganxar-me al vostre curs i 
ser condeixeble vostre, des d’aleshores.  
Després del quart curs amb el llatí de don Pepito, ascendiren mon pare i el destinaren a les 
Illes Canàries, on vaig cursar cinquè d’humanitats, primer i segon de filosofia. Retornat a 
Mallorca, vaig incorporar-me al vostre tercer curs de filosofia. Com que el Seminari de 
Canàries era més fluixet i no es feia la cerimònia de la vestició amb beca blava i sotana de 
seminarista major, a tercer de filosofia vaig haver de fer la vestició amb els que començaven 
a primer de filosofia per ser investit de la llegítima “llacor”, de la marca pròpia i distintiva 
dels levites majors. 
Marcats des del començament, ja no podies desfer-te  de l’empremta gravada a l’esperit al 
llarg dels anys de formació. Arribar a teologia era entrar en un laberint sagrat del qual ja 
no en podies sortir. Me’n record del drama que va viure Leoncio García Mallada a l’hora 
d’abandonar el Seminari, de matinada i amagat de tothom, una vegada haver rebut la 
tonsura. Jo vaig acabar els anys de Seminari inscrit en l’elit selecte dels elegits per formar 
l’Institut Apostòlic Juníper Serra. Abans d’oferir-me cap servei a una de les parròquies de 
Mallorca, em va cridar don Guillem Payeras i em va proposar d’anar al Burundi. La 
resposta d’un membre fidel de l’IAJS no podia ser altra que l’acceptació sense objeccions de 
la tasca missionera. 



 63 

1. La majoria de benvolents lectors a qui va adreçada l’entrevista compartiren amb 
nosaltres el minuciós procés de disciplinat aprenentatge del Seminari d’aquells 
ans 50 i 60 del segle passat. Ara, transcorreguts gairebé cinquanta anys de 
l’acabament d’aquella sovint recordada experiència, ¿quina valoració en fas? 

Per mi, d’entrada, té un caire positiu: aquell temps de formació m’ha forjat una 
personalitat, m’ha donat uns valors que no es troben en el carrer. Faig referència a valors 
potser com la sinceritat, l’honradesa, el sentit de l’obligació, del compartir, la prioritat de 
l’estimar. La nostra formació, passats els anys, ens ha deixat un sediment ben tangible i 
impossible d’ocultar. Moltes vegades m’han demanat d’on provenia aquella singular 
manera de ser i d’actuar. L’empremta, la marca Seminari s’exterioritza, es nota. 
Hi ha altres aspectes que han resultat negatius. Entraves al Seminari i no havia passat un 
mes i ja t’havien encasellat en una etiqueta molt mala d’esborrar: intel·ligent, curt, 
mitjancer, pot passar... Definida aquella marca, ja et condicionaria tota la carrera. 
L’alumne marcat com a intel·ligent quan no sabia la lliçó era de seguida justificat: no ha 
tingut temps de preparar-la. En canvi, no la sabia en Jaume, qualificat de “mitjancer”, 
sense justificacions possibles, s’havia guanyat el zero. Tots, al poc temps d’haver ingressat, 
estàvem catalogats de per vida. 
Un altre aspecte que consider negatiu: el fet de la suposada vocació: als 11 anys entraves al 
Seminari gairebé sempre per consell d’algun capellà amic o d’algun familiar pietós. Tu no 
sabies ben bé per què, però entraves al Seminari i ja eres considerat com si ja fossis capellà. 
Donaven per suposat que ja tenies vocació, ja havies esta elegit als 11 anys. Per això, en 
lloc d’orientar-te, de preparar-te, t’obligaven  a missa diària, rosari, meditació. No et 
donaven l’opció de poder triar el camí més convenient a la teva persona, aquell que tu poc a 
poc aniries elegint, assumint i madurant. Des de l’inici, ja estaves marcat per allò que 
intuïen podries arribar a ser. 
Record la celebració d’un dinar de festa a ca nostra en temps de vacances, quan jo devia 
cursar  filosofia. La sobretaula es va allargar més del compte. Una cosina jove havia de 
partir perquè feia tard a la feina. No et preocupis, li vaig dir. Jo mateix t’acompanyaré amb 
la moto. Tan bon punt vaig tornar de vacances, en arribar al Seminari, don Guillem Payeras 
ja m’esperava per preguntar-me, ¿qui era aquella dona que duies darrera de la teva moto? 
Vaig haver de pensar una estona per recordar que era la meva cosina, a qui vaig portar a la 
feina perquè arribava tard. 
Marcats des del començament amb una empremta inesborrable, aquest va ser un dels  caires 
negatius del temps de Seminari. El fet d’entrar en el Seminari pressuposava que tenies 
vocació i que el teu comportament s’havia d’ajustar a l’ideal que s’exigia a un futur prevere. 
Mai podrem conèixer el patiment que han hagut de passar certs capellans, estic parlant 
d’ara fa cinquanta anys, pel fet de qüestionar-se, després de molts anys de servei, el sentit de 
la seva funció ministerial quan, per raó de la seva edat, ja no podien optar per deixar-la. 
¿Què faig jo ara en aquesta responsabilitat si el que jo voldria és tenir una dona i tenir fills? 
La decepció va creixent a mesura que comproven que la realitat que els ha tocat viure no té 
res que veure amb el món idealitzat per al qual s’havien preparat. I ara  ja és massa tard per 
abandonar el ministeri i refer una nova vida. 
He resat per aquests capellans perquè jo he tingut encara la sort de poder ser feliç en 
l’elecció de la nova vida. Hagués pogut tenir per atzar una mala companyia, però 
Francisca, la meva dona, me va estimar molt tota la vida i jo la vaig estimar a ella amb la 
mateixa intensitat, tinguérem dos bons fills i hem pogut viure junts la mar de bé i feliços tota 
la vida. Ells, els capellans al·ludits, han estat privats d’això injustament o han arribat a una 
edat que ja no els permet  refer la seva vida. El problema és que, a vegades, opten per fingir 
la seva vida, és a dir, per portar una doble vida intentant de guardar les aparences. I això és 
un drama i un fort patiment. 



 64 

 Tot just acabar la carrera, jovenet de 24 anys, t’uneixes al tall missioner dels capellans 
mallorquins que treballen a Burundi. ¿Com recordes el pas trasbalsador del Seminari a 
l’aterratge sobtat en un petit país africà  desconegut? 
 
En principi, havien ofert aquesta destinació a Nadal Palmer, però la família, sobretot sa 
mare, s’hi va oposar. Pel que he sabut, jo havia d’anar a la parròquia del Molinar i Nadal 
Palmer, al Burundi. L’oposició de la família de Nadal va fer que aquest es fes càrrec de la 
parròquia del Molinar i jo, el desembre de 1966, juntament amb en Jaume Obrador i el 
canonge Gabriel Amengual, els tres del mateix curs, partíssim cap al Burundi. Potser hi va 
haver problemes a l’hora de col·locar tots els nombrosos 22 ordenats del  nostre curs. 
El cert és que, després de 
l’emotiva cerimònia “in 
splendoribus” en la qual el 
bisbe Planas ens va imposar el 
Santcrist missioner,  vestint la 
lluent i distingida sotana 
blanca, partírem cap a Roma 
per retre compliment a Pau VI. 
Quan li besàrem l’anell, ens 
mirà engelosit com si, vestits 
com ell de blanc, volguéssim 
fer-li la competència. 
.Monsenyor Antoniutti, que ens 
havia preparat la visita a 
instàncies de Joan Bestard, el 
tranquil·litzà dient-li que érem 
missioners mallorquins que 
anàvem al Burundi. 
Ens embarcàrem a l’aeroport de Fiumicino en un vol xàrter, amb una majoria de missioners 
i monges. Tothom, com era ja habitual a Roma, anava de paisà. Mira si en deguérem fer de 
planta els tres únics ensotanats de blanc entre la munió de missioners vestits com la resta de 
gent. Aquella singular situació em va fer veure que Mallorca es mantenia com una illa 
encara endarrerida. 
Havent passat tres setmanes a Bèlgica amb els pares blancs de Namur, per allò de 
familiaritzar-nos amb el francès, partírem alleugerits cap al Burundi després d’aconseguir 
fer entendre i obtenir del Vicari General de Namur, més amb signes que amb les poques 
paraules apreses del francès,  la llicència de la Diòcesi per poder confessar-nos mútuament 
en territori belga. Així teníem de fina i escrupolosa la consciència. 
A Burundi ens hi esperaven en Miquel Parets i els tres primers capellans mallorquins “Fidei 
donum” que ens havien precedit: Tomeu Suau Mayol, Jaume Amengual Pizà i Jaume Vives 
Cañellas. Un pare blanc, vestit de paisà, vingué a cercar-nos a l’aeroport, confirmant-nos 
en l’evidència que arreu del món  l’hàbit blanc definitivament havia caigut en desús. 
Iniciàrem, com els altres companys, els cursos de kirundi, l’ensenyament del qual es feia en 
francès. El magre coneixement d’aquest idioma ens feu caure ben aviat en inevitables 
paranys lingüístics. Record les cares de desconcert que feren els reunits, sobretot les 
monges, quan, acabada l’estona de divertiment conjunt que fèiem a la nit, me vaig aixecar, 
amb un picar fort de mans vaig aconseguir que m’escoltassin i ben alt i segur del que deia 
vaig cridar: “Mes amis, allons accoucher tout de suite”, sense adonar-me’n que els 
convidava no a anar a dormir, sinó a anar a parir de seguida un infant. 
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2. Sorpresos, decebuts i desconcertats per la fredor i el desinterès de superiors i de 
seminaristes  de Mallorca per la vostra tasca missionera. 

A la meitat del període d’estada, ens concediren de tornar de vacances a Mallorca. Jaume 
Obrador i jo acordàrem de fer una visita prioritària al Seminari, que imaginàvem molt 
esperada i desitjada. Era el mes d’agost de 1969  i  el règim relaxat  de les convivències 
d’estiu facilitava la diversitat d’ocupacions i sortides personals: anar al cinema, de 
compres, passar per casa. Arribats al refectori per dinar amb ells, hi va haver una 
imprevista i sorprenent escampada.  Vàrem haver de dinar tot sols. Algú, quan entrava, 
preguntava per saber qui érem i d’on veníem. Som missioners del Burundi, contestàvem. Ah, 
molt bé, molt bé. Adéu, adéu. No record si don Pedro Sureda hi era, però ni superiors ni 
ningú es va interessar per nosaltres ni per res del que havíem fet a Burundi. Decebuts i 
desconcertats, després de dinar, decidírem partir cap baix i discretament. 
Jo ja portava del Burundi tot un allau d’interrogants. Jovenets de vint i pocs anys que, sense 
saber la llengua, ni on vas, ni què trobaràs, ni quin serà el teu bisbe, ni quin sistema de vida 
hauràs d’assumir, ni com serà la teva feina, ni com ni amb qui t’incorporaràs. Amb tota 
l’esplendor i la glòria de l’Església mallorquina, t’envien a missions i, fora de casa teva i 
dels teus, ja te les arreglaràs solet. Aquí t’amollen, allà te tiren i ja te’n desfaràs. 
He de reconèixer que al principi de ser en el Burundi em va costar molt. No coneixia ni el 
francès ni el kirundi. En l’aprenentatge de l’idioma, havíem de passar del castellà al francès 
i d’aquest al kirundi. Ho tinguérem inicialment ben difícil, molt difícil. A tots pràcticament 
se’ns va contagiar la malaltia habitual d’aquell país, la malària. I patírem tots un altre 
contagi de més complicada curació: l’enyorança i la melancolia.  Ens sentíem desplaçats, 
fora de lloc. 
Jo havia tingut i mantenia una gran confiança amb don Guillem Payeras: m’hi sentia 
fortament i especialment vinculat. Creu-me si et dic que li vaig escriure cinc, sis o set cartes 
en les quals li expressava la meva crítica situació i li feia saber que necessitava el suport 
d’una ajuda urgent.  Increïblement, no em va contestar ni una sola vegada. Aquest fet va 
congriar dins mi una gran tristesa i em va fer molt de mal. Cert, no era una situació de mort,  
però sí de greus i serioses dificultats.  I per tota resposta, un silenci de cinc anys. 
Retornats a Mallorca i havent pres la decisió d’abandonar el ministeri, don Guillem, 
conscient que els qui optaven per la  secularització era gent considerada, que valia molt, en 
Jaume Obrador, en Toni Perelló, en Biel Rossiñol i altres companys de reconeguda qualitat, 
ens va convidar a sopar a Can Tàpera per parlar de les raons i motius de la nostra sortida. 
Jo no vaig poder més i, davant de tots els companys, fort i sense revolts, li vaig fer aquest 
amarg retret: “Mira, Guillem, jo he 
sortit; però qui m’ha ajudat a sortir 
has estat tu mateix. Tu m’has ajudat 
a deixar-ho. Vaig acceptar sense 
objeccions la teva proposta d’anar-
me’n al Burundi i durant aquests 
cinc anys no has esta capaç 
d’enviar-me per escrit ni una sola 
paraula de conhort, tot i haver-te-la 
demanada repetides vegades.” 
Va quedar retratat. La pobre raó 
que em va donar per excusar tal 
comportament va ser que ell no 
estava acostumat a comunicar-se 
per escrit.  
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3. ¿Què és el que et va motivar a prendre l’opció d’incorporar-te a la tasca 
missionera dels preveres mallorquins al Burundi? 

Hi vaig anar bàsicament perquè així m’ho demanaren i en coherència amb el fet d’haver 
format  part d’aquell grup singular anomenat IAJS. En aquell moment, em sentia 
compromès, obligat i entregat a allò que el director espiritual em proposava. No me 
n’arrepentesc, fins i tot n’estic molt content d’haver-ho fet, malgrat totes les dificultats i 
sofriments sobrevinguts. En les circumstàncies concretes d’aquell temps de joventut viscut 
joiosament “in splendoribus”, t’entregues a l’Església i vas sense replicar allà on t’envien. 
No hi va haver altra motivació. Pràcticament no hi va haver temps: m’ho demanaren deu 
dies abans de partir. I tenia ben assumit, d’acord amb la interioritzada espiritualitat 
“peresuredenca”, que “Pro Ecclesia”, allà on sigui. Des d’aquest aspecte, vaig actuar des 
de la sinceritat i desinteressadament. De fet, al llarg del període de formació en el Seminari, 
vaig tenir molts dubtes, però al final no tenies altra  opció:  o te n’anaves o et quedaves amb 
totes les conseqüències. I així ho vaig fer. 
 

4. Explica breument quins canvis i nous plantejaments sorgiren d’aquelles 
vivències del Burundi. 

L’estada en el Burundi em va comportar un canvi radical, l’inici d’una amistat fonda amb 
els companys i la descoberta d’un cristianisme nou, també segurament equivocat. Veus les 
esglésies plenes i penses que has arribat a la plenitud de l’evangelització. I no, no és així. 
No descart la part bona i positiva, que hi és, sens dubte; però, amb el temps, descobreixes 
altres causes no tan nobles i moltes mancances: no tenen res més, ni televisió, ni futbol.  
L’únic lloc on es poden reunir per compartir les notícies, per aconseguir vendre un porc o 
una gallina és a les esglésies. 
 És cert que en Miquel Parets aconseguí de transmetre el missatge evangèlic amb un caire 
més indígena, més congriat en la llacor de la pròpia cultura i de la seva llengua, 
transformant moltes idees de l’evangeli i inserint-les en el context propi del seu bagatge 
cultural. Ens adonàrem, després de cinc anys, que una església massa espiritualitzada no 
era el resultat que volíem. Ens servíem d’un estri mecànic per comptabilitzar el nombre de 
persones que s’havien confessat, que havien anat a missa, quantes hòsties havíem distribuït, 
quants baptismes havíem fet... Pura religió, moltes esglésies, escoles, però d’estimar-se la 
gent, els uns als altres, de respectar els béns de l’altre, no tant. ¿Com podíem predicar els 
valors de  Jesús, pobre al costat del pobres, compartint fins a la mort les misèries humanes, 
si vivíem en un palauet? Havíem vingut a evangelitzar, però ells, des de la seves mancances, 
ens veien en unes condicions privilegiades, ocupant un lloc especial pel fet de ser blancs. 
Quan ho reflexiones des del teu lloc, des de  dins, et demanes, ¿què fas aquí? Tenim casa 
confortable, mitja dotzena de criats que ens fan el dinar, altres que cuiden el jardí, altres 
que ens renten la roba. Hi ha unes contradiccions que et fan veure  que Jesús no hagués 
vingut a fer el que fèiem nosaltres; però això ho arribàrem a captar a mesura que passaven 
els anys i ens plantejàrem de cercar altres camins. 
Vàrem veure la necessitat de crear cooperatives perquè els guanys de la venda del cafè no  
quedàs només en mans dels indis compradors, sinó que arribàs en la proporció justa als 
cultivadors. Aquesta va ser una labor molt encertada i profitosa: en Tomeu Suau s’hi dedicà 
de ple. Però al principi tot era missió, sermons i sermons. I quan vaig venir de l’Àfrica el 
1971, els vaig deixar follament lliurats a l’atrocitat d’una matança fratricida per fer 
desaparèixer una de les ètnies del país. 
Fa dos anys vaig tornar al Burundi per estar-m’hi un mes. Vaig poder veure la labor 
extraordinària que hi han realitzat en Pere Mascaró, en Sebastià Salom i en Tomeu Barceló. 
Aquest ha dirigit la construcció d’una església de pedra i una missió que són una meravella. 
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Ni un experimentat arquitecte ho hagués fet millor. Però altra vegada m’inquietaren les 
contradiccions: has construït una casa confortable, amb llum, amb aigua corrent, però una 
casa on no hi entra ningú. En el portal d’entrada, esperaven els pobres, després de caminar 
10 quilòmetres, amb fulles de plataner sota els genolls com si fossin coixinets, per rebre una 
bossa de mongetes i fer 10 quilòmetres més per retornar a casa. Llastimós, però què pots 
fer: no pots viure com ells viuen. Has de conviure i suportar les indefugibles contradiccions 
que no saps com has de salvar. 
 

5. Reincorporat a Mallorca, ¿quina és la situació en què es troba la clerecia i  
l’Església diocesana a la qual retornes? 

Torn a Mallorca el mes d’agost de 1971 carregat d’interrogants conreats en el Burundi, com 
t’he dit abans. Pens a vegades que, si no hagués partit al Burundi, potser encara hi seria 
dins el ministeri, no ho sé. El fet d’enviar-me, amb 24 anys, a un món per mi totalment 
desconegut, amb un bagatge d’informació completament diferent i nou respecte del que 
havia rebut en el Seminari, va fer que se m’obrissin els ulls i veiés clar que aquell no era el 
meu camí.  Me vaig sentir desfasat, no me vaig trobar a gust.  No li vaig veure futur a la 
situació en què es trobava l’Església de Mallorca. 
Estant de bell nou al servei de l’Església de Mallorca, ni el bisbe ni cap dels responsables de 
l’estament oficial de la Diòcesi em va oferir un lloc de treball ni em va demanar si m’anava 
bé incorporar-me a una o altra parròquia. A proposta directa de Mn. Sebastià Capó, rector 
aleshores de la Parròquia de Santa Catalina Thomàs i del company d’estada al Burundi, 
Jaume Vives, que hi exercia de vicari,  vaig acceptar de treballar amb ells  durant un any en 
l’esmentada parròquia sense cap nomenament oficial. 
La situació eclesiàstica que vaig trobar al meu retorn de Burundi era crítica, molt crítica, tot 
i que jo ja venia igualment “sonat” del Burundi, encara que la gent d’allà estava més 
interessada que la d’aquí en les tasques eclesials. Venint d’allà, el xoc va ser més notable. 
D’entrada, no vaig tenir cap contacte ni amb el bisbe ni amb ningú de la Cúria.  
¿A tu te pareix normal que en arribar d’Àfrica, després d’haver-hi deixat la pell durant cinc 
anys de la teva joventut, trobis a l’aeroport un curial que et posi a les mans dues mil 
pessetes i doni per fet que amb això podràs arreglar les despeses de la nova residència i del 
teu manteniment, quan aleshores els teus condeixebles estaven tots ja col·locats i la majoria 
d’ells tenia casa i cotxe?  De no haver tingut mon pare i ma mare,  a on hauria hagut 
d’anar. Ningú no em va demanar on dormiria aquella nit ni em tornaren a dir res més. Ni un 
sol minut d’agraïment per haver donat fins a  cinc anys de la teva vida per la causa de 
l’Església;  ni una sola paraula per dir-me, Jaume, ¿com et va la vida? 
I si  tractes així els teus, ¿com pots sortir a  predicar, bàcul en mà i mitra posada, 
l’obligació de seguir els camins de la justícia i el compliment exigent de la doctrina social 
de l’Església? 
¿Creus normal que quan que vaig anar a veure el bisbe per comunicar-li que havia decidit 
de deixar el ministeri, posem que fos a mitjan de mes, la conseqüència immediata de la meva 
decisió va ser que el dia 30 d’aquell mateix mes ja no m’ingressaren la nòmina? 
Hi ha un fet que em va contar en Biel Rossiñol que dóna una imatge ben entenedora de la 
frustració personal que va generar el xoc sobtat amb una realitat radicalment diferent de la 
que ens havien plantejat i per a la qual ens havien tramès teòricament la coneixença i la 
formació adequades. Biel Rossinyol va anar a veure don Teodor per comunicar-li la possible 
opció d’abandonar el ministeri davant la impossibilitat de seguir com a portador d’uns 
productes la majoria del quals no eren creïbles per a la nova mentalitat de la gent de finals 
del segle XX.  
Vosté, Sr. Bisbe, li va dir en Biel, el dia que ens ordenàrem, ens va donar una maleta on hi 
portàvem tot el gènere que havíem de vendre. A mesura que ha passat el temps, m’he donat 
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compte que hi ha alguns productes que tenen acceptació, però n’hi d’altres que no hi ha 
manera de vendre. Si vostè me deixàs oferir a la gent només el gènere que jo pens que és 
acceptable, seguiria endavant en la meva tasca;  però si ho he de vendre tot, aquí la té, li 
torn la maleta. 
Biel, li va constestà don Teodor, ja m’agradaria que poguessis vendre només allò que tu 
vols, però el nostre compromís ens obliga a vendre tots els productes de la maleta. Si és així, 
Sr. bisbe, aquí li deix la maleta. I  pot avisar Pep Cabrinetti que avui vespre mateix vagi a 
dir la missa a la Policlínica, que jo ja no faig comptes d’anar-hi. 
L’any 1973 vaig deixar la parròquia i el ministeri. El 1974 em vaig casar amb na Francisca 
Morlà. Tot d’una tinguérem els dos fills. Vaig tenir a favor meu la coincidència que a ca 
nostra eren propietaris de l’autoescola i de seguida em vaig poder incorporar a l’empresa. 
Vaig treure el títol de professor i, deu anys més tard, el de director. En aquesta empresa, 
m’hi he guanyat les sopes fins a la jubilació, el 2008, un any abans que  morís na Francisca, 
la meva dona.  
Per mi, la mort de na Francisca va ser un cop molt fort. Perquè amb na Francisca, jo vaig 
tenir molta de sort: bona, excel·lent esposa, mare i companya insubstituïble. No l’oblidaré 
mai. Amb ella, també vaig tornar a rumiar la nostra fe i no ho he deixat de fer cada dia fins 
a dia d’avui, tot i que com més hi pens més me costa creure segons què. Hi ha tantes coses 
increïbles que ens han volgut vendre. A vegades això em fa rebel·lar contra aquesta Església 
que m’ha destrossat la fe, que m’ha fet perdre la fe per la imposició de tantes coses 
increïbles, incomprensibles. No pots creure només perquè t’ho han dit. La fe ha de ser 
raonable, creïble;  però quan veus que hi han ficat tantes coses, me vull aferrar a l’essencial 
i no puc.  M’ha quedat una fe tan reduïda que quasi no té agafada, però m’hi aferr perquè és 
això el que jo vull tenir. 
 

6. Des de la serenor, la  lucidesa i el seny que t’amara en arribar a la setantena, 
¿com veus la situació actual i les perspectives de futur de l’Església de Mallorca? 

Em sap molt de greu, però jo la veig molt malament. Des de la nostra actual perspectiva, 
sabem ara en què s’ha equivocat i què és allò que s’hauria d’eliminar perquè fos creïble als 
ulls de l’home d’avui. Sincerament, si no hi ha una renovació “ab ovo”, des dels fonaments, 
crec que l’Església, a nivell de preveres, de parròquies, no té futur. 
Allò que em dóna més tristesa és veure la jerarquia estancada en el passat: veure que no 
amolla ni és capaç de posar-se un interrogant sobre la indiferència i el rebuig que provoca 
el seu missatge d’altre temps. Quan compares com era Jesús i el seu missatge evangèlic amb 
allò que prediquen avui els bisbes, no sé com ho puc dir, però me desanim i em sent 
enganyat.  Crec en Déu, crec en Déu Pare; però aquest rosari d’intervencions i missatges 
allunyats de la realitat actual me fan molt difícil la vivència de la pròpia fe. ¿Saps què és el 
que solc fer?  Molts de vespres, quan me’n vaig a dormir, m’estir damunt el llit, mig cos 
recolzat sobre el coixí i apag el llum. Som capaç d’estar-m’hi així ben bé una hora intentant 
de resar, d’imaginar-me com és Déu, com veu el món, per què no s’expressa un poc més per 
poder conèixer-lo millor, tal com és ell. Sovint, la pregària em porta a na Francisca, pens en 
ella, record el que compartírem junts, m’imagin com és i on és ara.  Ve a ser, a la meva 
manera, una missa singular. 
  
 
  

* * * * * 
* * * 
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VVII SSII TTAA  AA  EENN  TTOONNII   PPEERREELL LL ÓÓ    
AA  LL ''HHOOSSPPII TTAALL   SSAANNTT  JJOOAANN  DDEE  DDÉÉUU    

  
 
El dilluns dia 3 de març vaig estar amb en 
Toni Perelló a l'Hospital de Sant Joan de Déu. 
Abans de sortir a fer el passeig per les 
terrasses del centre, vaig demanar a en Toni 
si volia expressar els seus sentiments i estat 
d'ànim després de l'accident que va tenir i 
que l'ha deixat, de moment, assegut a una 
cadira de rodes. Tot d'una va acceptar la 
meva proposta, i vaig posar l'enregistradora 
en marxa i en Toni va encetar la conversa 
dient: 
 
Vaig tenir s'accident el dia 18 de desembre 
passat. En primer lloc he de dir que de 
s'accident no record pràcticament res. De ses 
poques coses que record he de dir que es 
frenos me varen fallar, no feia massa via 
perquè arribava a sa rotonda (sortint 

d'Algaida abans de Binicomprat); jo per allà hi havia passat moltes vegades, ho 
coneixia molt bé. Lo únic que record és quan es bombers em varen tallar es 
cinturó de seguretat. De lo demés no em record de res, ni que em duguessin a 
Son Espases, de que m'operassin  ni des temps que vaig estar a s'UCI, no me'n 
record de res.  
 
En què va consistir l’operació que te feren? 
S'operació va consistir en què me varen obrir tota s'espinada de d'alt a baix. Em 
varen col·locar com unes varilles, una de dalt a baix i una de tranversal a cada 
vèrtebra que tenia espanyada, sa primera vèrtebra a dalt i s'altra a sa darrera 
vèrtebra de baix. Mal només en vaig tenir es dos o tres primers dies, després no 
he tornat tenir pus mal. Me varen dir que m'havien posat morfina i altre 
medicament per llevar es mal. Me varen dopar bé.  No vaig tenir ferides a altres 
llocs només a sa columna vertebral, tampoc no varen patir ses cervicals.  
 
Després de l’operació vares tenir problemes molt greus? 
Sí, a rel de s'accident, vaig tenir un problema en es budells, que s'havien 
paralitzat i no feien feina. Per ajudar-me a això es metges varen provar a veure 
si per sa boca em podrien treure algo de s'estómac. Això no les va anar bé i 
alguna partícula me va entrar a dins es pulmons i ho vaig passar molt 
malament de tal manera que jo no creia treure-ho.  A poc a poc, després d'un 
mes, sa situació es va anar normalitzant-se. 
 
De Son Espases et varen traslladar a Sant Joan de Déu, quan vares venir aquí? 
Es metges en principi mos havien proposar anar a un hospital de Toledo o a 
l’Institut Gutmann de Barcelona, però després consideraren que podia fer sa 
recuperació a Sant Joan de Déu. Em varen dur aquí crec que era dia 8 o 9 de gener. 
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Quines perspectives de futur, pel que fa a la recuperació, et donen els metges? 
Es metges no diuen res, no es volen pronunciar.  S'operador em va explicar 
detalladament tot lo que m'havien fet. Jo li vaig dir a veure si un dia em llevarien 
lo que m'havien posat a s'espinada, —em posaren grampons i varilles, i segons quines 
postures faig, les me sent;  no  em fan mal però sé que hi són—. Per això ho vaig 
demanar a’s metge i ell em va dir;  "no, no t'ho podrem llevar, te vares fer massa mal". 
 

En es principi es metges donaven com a segur que hauria d'anar en cadira de 
rodes i ja m'havien oferit es dos centres que t’he dit (Toledo i Barcelona)  per 
anar en sortir de Son Espases, però després, més endavant, es traumatòlegs em 
digueren que per lo que jo tenia, podia anar a Sant Joan de Déu.  Ara crec que 
comencen a dubtar un poc de lo que digueren en un principi, que hauria d'anar 
en cadira de rodes, i pensen que a lo millor podré anar amb uns caminadors.       
Lo cert és que sempre seré dependent.  
 

Quan surtis d’aquí hauràs de seguir la rehabilitació, com ho faràs? 
Quan surti d'aquí, no sé quan serà, perquè això canvia cada dia i està tot 
supeditat en es procés meu de millora.  Aquí segur que hi estaré tres mesos       
—quan hi vaig tornar dia 17, en Toni ja em digué que possiblement podria 
sortir de centre a finals d'abril— després em diran que vagi a ca nostra o a una 
residència i hauré  de continuar amb sa rehabilitació però podré deixar es llit 
d'aquí per a altres persones que ho necessitin.  
 

Amb sos meus fills en vàrem parlar i analitzar ses dues opcions. Si vaig a ca 
nostra necessitaré  una persona que m’ajudi i per altra part, per venir a 
rehabilitació, hauré de partir molt prest es matí amb s'ambulància des des Port 
de Manacor i tornar molt tard, ja horabaixa, a ca nostra; te'n duus una pallissa 
de campionat.  Vàrem trobar que seria més fàcil, estant a una residència a 
Palma mateix, venir a fer rehabilitació aquí.   Ja veurem. 1 
Esperem que tot això vagi bé.  Jo not millorança.  Setmana a setmana not que he 
millorat un poquet.  Ara per passar des llit a sa cadira només necessit una petita ajuda.  
 

Li deman a en Toni pel seu estat anímic ja que ell era una persona molt 
feinera, que trullava molt i de cop es troba a una cadira de rodes. Diu el 
següent: 
És un cop molt difícil d'acceptar.  Jo vaig tenir sa gran sort, enmig de sa 
desgràcia de què durant ses tres primeres setmanes no tenia es cap bé, no n'era 
conscient.  Ara sí que començ a ser molt conscient en veure que he de dependre 
d'altres persones per moure'm.  Voldria aixecar-me i anar d'una part a s'altra.  
Lògicament a vegades tenc baixades i desànim de fe en jo mateix i d'esperança, 
perquè veig que es meu progrés va molt poc a poc; això desespera.  Però després 
me torn aixecar i pens t'has de posar tranquil i em torn animar.  Ja veurem. 
Lo que em dona ànims es veure que de setmana en setmana notes millorança, 
tens més força.  
Sens dubte els ànims que tenc es deuen als meus al·lots i ses meves nétes. 
 
Toni, ànim, els teus fills, les teves nétes i els teus companys de seminari de 
veres t'estimam    i no et fallarem, tots desitjam la teva prompta recuperació. 
Saps, t'ho hem demostrat, que pots comptar amb tots. 
 

Jaume Gual i Móra 
 
 

 

 

  

                                                 
1 Definitivament han acordat que viurà durant un temps a ca la seva germana a Manacor i l’acompanyaran cada 
dia unes hores a Palma per a fer la seva rehabilitació. De fet,  ja ho fan així des de dia 7 d’aquest mes de maig. 
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RReeff lleexxiioonnss  ii   ccoommeennttaarriiss  
  

EEssttèèttiiccaa  
Joan Bauzà i Bauzà 

 
En el Seminari no estudiàrem “Estètica”, al menys com assignatura formal. I ha estat una 
manca que després, en la vida, he lamentat. Agraesc les sessions de filmines que ens 
mostràvem les principals obres clàssiques d’art, però no arribàrem a aprofundir conceptes 
com bellesa o com art. 
La pregunta, a aquesta Revista, és: Malgrat ja no tenir cabells o tenir-los tots blancs, 
encara som a temps d’aprovar assignatures pendents, i en concret, aquesta de l’Estètica? 
En tot cas, no tenc més pretensions que la d’animar a tots aquells encara no privats 
d’inquietuds a engrescar-se al bolic,  tot suggerint algunes pistes. 
 
 

I.- LA PISTA DEL QUE PODEM RECORDAR 
Comencem per admetre que tampoc partim de zero en el registre acadèmic. És vera que 
la nostra formació seminarística tingué mancances,  però el fet és que aquella formació 
mai no ens ha deixat en quasi res desproveïts d’arrels on anar a sucar, de senyals per on 
sortir-ne, d’elements per caçar-los al vol, vull dir, que tampoc en l’estètica partim del no 
res. Més d’una tesi coneguérem del teòleg més clàssic de l’escolàstica, Sant Tomàs 
d’Aquino, i és honor que li correspon l’haver glosat aquella Bellesa que una vegada per 
totes habità en un temps, en un lloc, en una carn (Jesús). I abans d’abandonar Son Gibert, 
coneixerem l’existència d’un intel·lectual modern, Hans Urs von Balthasar, el pensador 
que més que cap altre ha advertit la importància cabdal de la bellesa a l’hora de fer 
teologia. 
No partim de zero tampoc en el registre de la literatura o la pregària: Llegírem el llibre 
més bell, el Càntic dels càntics. I resarem, a les Vespres de la setmana segona, “Ets els 
més bell de tots els homes” en salm 44. Copiàrem al nostre quadern de cites, la frase del 
Príncep Miskin en l’Idiota de Dostoievski “La bellesa salvarà el món”. I fent la moviola 
més enrere, la memòria ens pot traslladar al protagonista del Llibre de les meravelles del 
nostre Beat que comença gaudint de la bellesa tot contemplant un arbre carregat de fulles 
i de flors vora una fontana que el regava. Admetem encara que una de les frases més 
repetides en el nostre temps de formació fou aquella de Sant Agustí “Tard et vaig 
estimar, bellesa tan antiga i tan nova, tard et vaig estimar”. 
Per no allargar el recordatori, acabem admetent que si bé és cert que no arribàrem a 
veure, a les classes de Filosofia, els autors contemporanis d’aquell moment, sí que 
arribàrem així mateix a Kant (a la seva tercera part titulada Crítica de la facultat de jutjar 
defineix els pressupòsits de l’estètica) i a Hegel (les seves lliçons d’estètica i de filosofia 
de l’art).  
 

II.- LA PISTA DEL QUE PODEM LLEGIR 
En donaré tres. La primera, anar al pensador que podríem retenir com el  fundador 
d’aquesta disciplina filosòfica el centre de la reflexió de la qual és l’art, l’Estètica. És un 
alemany, A. G. Baumgarten. Tan podem anar a la seva tesi doctoral de 1735 Reflexions 
filosòfiques al voltant de la poesia, com a la seva obra més important, Aesthetica de 
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1750. Defensa que hi ha un tipus de coneixement irreductible a allò purament intel·lectual 
i que és fruit de la percepció (en grec, estètica). Deixau-me aportar una anotació 
complementària: cert que no tot l’humà és reductible a allò intel·lectual, però tampoc ho 
és el perceptible; els grecs, referint-se a l’estètica musical, digueren que a més de la 
música audible, n’hi havia de inaudible: no tota música sona. 
La segona, seria donar compte d’una conferència que vaig sentir a la Fundació Joan 
Maragall, a Barcelona. La pronuncià el teòleg que probablement més ha seguit la reflexió 
sobre la bellesa, després de Balthasar que finí el 1988, Bruno Forte, brillant comunicador, 
per altra part. A més d’altres aportacions conceptuals prou profundes, l’arquebisbe de 
Chieti, tingué l’afortunat acudit de parlar de Els noms de la bellesa. Perquè, de 
seminaristes, un dia adquirírem el gust per les etimologies, i per la plasticitat austera en 
que el conferenciant presentà el llistat, crec que, aquest, pot derivar en un bon “aperitiu” i 
suscitar la gana per entrar en successius aprofundiments personals: 

1. Tov,  nom hebreu. La creació és bella perquè és pregunta, remet al concepte desig 
(de-sig: de sideribus), anhel de cel tot estenent ponts cap a l’Etern. 

2. Kalós,  nom grec, que procedeix de “kaleo”, cridar: la bellesa crida i atreu cap a si 
mateixa i, oferint-se, surt a l’encontre. 

3. Pulcher,  procedent d’un cognom romà, un subjecte concret, la bellesa rau sempre 
en un fragment, fràgil, lligada al breu espai i al temps de la caducitat, i, 
paradoxalment, remet a l’eternitat. 

4. Formosus,  nom llatí, concepte més proper a nosaltres ja que el tenim en català, en 
castellà seria “hermoso”. Formosus diu relació a “forma”. 

5. No puc recordar el nom exacte, però era terme que evocava la irradiació de la 
llum, i remetia al concepte de resplendor. 

6. Bonicellum,  nom del llatí medieval, que les llengües romàniques encunyaren com 
“bonito, beau, beautiful, bonic...”,  i que remet al concepte de bé petit, un bé que 
no és constret per allò que és més gran, sinó contingut en allò que és més petit. 

Afegí el terme “Sublim”, com derivat de sub-limen, “suspès de l’arquitrau de la porta”, 
de la part alta, i que el Bisbe conferenciant no dubtà en relacionar-lo amb el silenci, 
argumentant que “la bellesa evoca, no captura; invoca, no té pretensions; provoca, no 
sacia”. 
La tercera pista, molt semblant a la segona en la seva concepció, seria donar relació del 
llibre Los seis nombres de la belleza de Crispin Sartwell. Les referències no són totes tan 
properes a nosaltres, però té la virtut d’eixamplar la panoràmica fins a reeixir altres 
cultures. Em limitaré aquí a donar la relació dels capítols en que ha estat elaborat el text: 

1. Beauty:  anglès,  l’objecte del desig 
2. Yapha:  hebreu,  esplendor, floriment 
3. Sundara:  sànscrit,  santedat 
4. Tò kalòn:  grec,  idea, ideal 
5. Wabi-sabi:  japonès,  humilitat, imperfecció 
6. Hozho:  navajo,  salut, harmonia 
 

III.-  LA PISTA DEL QUE PODEM EXPERIMENTAR 
Es tracta aquí d’esbrinar quin ha estat el procés personal que hem fet en l’àmbit de la 
bellesa. Independentment de si ens ha interessat el tema filosòfic, si hem llegit algun 
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assaig sobre estètica, si hem viatjat a llocs bells o hem visitat museus o exposicions d’art, 
no hem pogut obviar el paradigma “bellesa”.  A on ens ha conduit el procés? 
Cada un conta de la fira segons li ha anat. Jo diré que el procés m’ha conduit a aquests 
quatre punts: 
Primer, el descobriment d’una nova via en el meu itinerari vital: la “via pulchritudinis”. 
Durant alguns anys de la meva vida, la via preferida fou la via de la veritat, foren els anys 
que més prop vaig estar dels llibres, dels col·legis i la universitat, de tertúlies amb gent 
més o manco lletraferida. Altres anys, vaig privilegiar la via de la bondat, foren els anys 
més pastorals, més prop de la gent del carrer. No renunciaré mai ni a la veritat ni a la 
bondat, el fet però ha estat que m’ha plagut incorporar el tercer gran transcendental, el de 
la bellesa. Que de vegades de la veritat vaig passar al dogma i d’aquí al dogmatisme, i 
que de vegades de la bondat vaig passar a la moral i d’aquí al control social i de les 
consciències. Així com la memòria de la ciutat medieval de Toledo ha tingut força en mi 
per comprometre’m a fer possible una societat en la que conviure en harmonia les tres 
grans religions monoteistes (Toledo ho aconseguí), així la memòria de Ramon Llull m’ha 
ajudat enormement a aspirar a unir, com ell ho aconseguí, veritat, bondat i bellesa i reeixí 
ser, com ell, metafísic, missioner i místic. Estic un poc cansat de logos i un poc cansat 
d’ethos. Ara em fascina més aquella categoria que els antics anomenaven “gràcia” i que 
els teòlegs de la via pulchritudinis anomenen “glòria”, i que tots referim a “gratuïtat” 
pura.  
Segon, he constatat que la bellesa és un dels registres en el que la persona humana està 
constituïda. Tots tenim dins nostre aquest registre o tret, en major o menor grau. L’artista 
deu ser aquell que el té en grau màxim, i l’esburbat possiblement el posseeix en grau 
mínim. En tot cas, la bellesa és una via d’accés a Déu, com és el cas de la veritat o de la 
bondat. La qual cosa, pedagògicament, no resulta per res indiferent. Crec que és 
d’aquesta constatació que es pot interpretar l’èxit extraordinari que han tingut, a l’hora de 
transmetre continguts, totes les edicions de “Las edades del hombre” a les diòcesis de 
Castella i Lleó. 
Tercer, he atorgat més substància al concepte de bellesa. La bellesa no és la germana 
disminuïda de la veritat i de la bondat. Em serviré de dues referències per explicar-me: a 
Venècia hi ha una església de 1492 que es diu “Santa Maria Formosa”, i a l’antífona de 
final de Completes “Ave, regina coelorum” cantàvem allò de “gaude Virgo gloriosa super 
omnes speciosa”.  De cada cop, per a mi, la bellesa és “speciosa” més que “formosa” 
(entenent per speciosa la que té l’essència en grau màxim i per formosa la que es redueix 
a posseir la forma en grau màxim). Val a dir que la bellesa és una categoria seriosa, no és 
cosa de clovella tan sols, sinó de bessó. És quelcom més que sentiment, sensació, gust o 
estil. 
Quart, és el punt, en el meu cas, menys aconseguit ensems que el més anhelat: assumir 
finalment la bellesa extrema. Dit en paraules de Bruno Forte: “El rostre de la veritat i del 
bé que més pot atreure avui és el de la humil bellesa de l'amor Crucificat”. En realitat, “la 
bellesa és la forma expressiva de l’amor i, per això, la bellesa extrema resideix allà on 
resideix l’amor extrem”. No ignor que el meu intent resulta paradoxal, tampoc ignor si 
mai arribaré a port, el fet és que el meu anhel ara és aquest: reeixir la bellesa 
paradigmàtica en aquell Servent de Yavé profetitzat a Isaïes, 53, 2: “No tenia figura ni 
bellesa que es fes admirar”.  
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EEnn  PPeepp  SSaassttrree  
A la tercera, la vençuda 

 
Toni Bennasar 

 
Sempre que he anat a veure el meu condeixeble i amic 
Toni Perelló a l’hospital Sant Joan de Déu, m’hi he 
trobat en Pep Sastre que, per qüestions de rehabilitació, 
també hi freqüenta. 

 

De les converses que ompliren les estones que compartírem em vengué la idea de fer-
ne un petit escrit que tengués com a finalitat presentar alguns trets biogràfics d’un bon 
amic que també es conreà en aquella casa pairal de Son Gibert. 
 

Sí, en Pep compartí amb nosaltres alguns anys de la seva formació sacerdotal. I ara vull 
senyalar que segurament deu ser un dels pocs que decidiren  i dugueren a terme tres 
cops la seva entrada.  Possiblement sigui l’únic. 
 

La primera entrada tengué lloc quan ell ja tenia 18 anys, una vegada acabat el 
batxillerat superior.  (Un batxillerat que aleshores tant servia per fer una carrera de 
lletres com de ciències). El cursà com a alumne intern en el col·legi dels teatins del 
carrer del vi. 
 

Donada la seva edat, ja entrà en el grup dels “balarrasas” ( en aquella època es deien 
“viudos”). 
D’aquesta primera etapa recorda que  el superior era D. Pep Ollers i el rector D. 
Bartomeu Torres Gost,  un personatge estricte que es feia besar la mà per tots els 
seminaristes una vegada al mes el dia del recés espiritual: prova evident i peremptòria 
del lligam establert entre els propòsits espirituals i la deguda obediència al rector. 
 

Ambdós, rector i superior, es trobaven totalment desorientats a l’hora d’enfocar 
l’educació i orientació dels “balarrasas”. Un clar símptoma d’aquesta desorientació són 
les expressions següents: “aquests són cabres coixes”, “ossos fora de lloc” o 
“l’Ajuntament”. Aquesta última expressió cobra significat si pensam que el grup de 
“balarrasas” sempre seien al primer banc de la capella, tal com feien els ajuntaments en 
el pobles els dies de festa local. 
 

La veritat és que ni D. Bartomeu ni D. Pep no sabien com tractar-los. Sortien del motllo 
de formació que ells havien rebut. 
 

En Sastre em conta una divertida anècdota d’aquesta època: L’any 1952, quan es 
celebrà el Congrés Eucarístic de Barcelona, demanà anar a la ciutat comtal perquè hi 
tenia els padrins i dues ties, per part de la mare. 
 

El rector li donà permís i en Pep trobà un bitllet que li permetia anar-se’n el matí, però, 
quan ho comunicà al rector, aquest, alarmat, digué: “De cap manera, del seminari no es 
pot sortir abans de migdia” (El rector s’havia estudiat bé el reglament). 
 

En Pep no es donà per vençut i aconseguí un altre passatge a una hora convenient. 
Quan ho comunicà al Sr. Torres, aquest, sorprès, li demanà que li donàs a ell el 
passatge perquè ell no n’havia pogut aconseguir cap. En Pep, amb una gran 
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tranquil·litat, li contesta: “No, D. Bartomeu,  no ho puc fer.  Què diria la persona que 
m’ho ha aconseguit si jo rebuig el seu favor?”   I naturalment, no li donà 
 

Al cap d’uns anys en Pep deixà el seminari per desavinences amb el director espiritual,  
i aprofità l’interval entre la primera etapa i la segona per fer el servei militar a Ceuta. 
 

L’any 1956, després d’enviar una carta de sol·licitud a D. Guillem Fiol, fou admès per 
segona vegada al seminari, essent rector D. Francesc Payeras.  I se sentí ben rebut. 
 

Però, com que totes les experiències sempre ens deixen algunes seqüeles, en Pep 
conta que un dia, estant en el pati, el rector el contemplà i el cridà per dir-li que era un 
esburbat i que encara caminava com ho devia fer en el quarter. I un altre dia que es 
toparen a una de les escales del seminari, el rector el mirà i li somrigué. Mai no sabrem 
que li volia dir amb aquella mirada... Significava que en Pep ja havia après a caminar 
d’una forma més harmònica?   Per ventura va veure que això ja no tenia remei? 
 

Aquest segon període durà únicament dos anys, passats els quals anà als Alps,  
juntament amb en Joan Picornell, a preparar-se pel noviciat dels Pares Blancs.  
Aquesta vocació li vengué després de sentir una conferència d’un Pare Blanc que visità 
el Seminari. 
 

L’experiència alpina tengué connotacions negatives perquè va percebre un cert 
menyspreu  per part dels seminaristes francesos que deien que els espanyols encara 
duien un llibre de Santa Teresa i un altre de Sant Joan de la Creu davall el braç.  I, 
naturalment, també criticaven els anacronismes dels bisbes espanyols. El nostre amic 
no pogué suportar aquest ambient i decidí abandonar, fent un altre parèntesi que 
aprofità per estudiar magisteri a l’escola Normal de Palma. 
 

L’any 1964, per tercera vegada, torna demanar l’entrada al seminari, essent rector 
aleshores D. Pere Sureda, que li posà pegues perquè la Sagrada Congregació de 
seminaris havia publicat una normativa censurant l’entrada als que n’havien sortit.  
Però, en Sastre, avesat a sortir victoriós de les dificultats, visità el vicari general, D. 
Francesc Payeras, que havia estat el seu rector en el segon període, perquè li servís 
d’intercessor.  I efectivament, D. Francesc li aplanà el camí per entrar. Les paraules que 
recorda en Pep, quan el Sr. Payeras li comunicà la bona notícia, foren aquestes: “Pep, 
ja ha cantat el canari que tant desitjaves”. 
 

I així començà la tercera etapa, dedicada a fer els cursos de teologia. 
 

La relació amb el rector no resultà gens fluïda, de manera que D. Joan Soler un dia li 
digué: “Com vols dur-te bé amb el rector si no col·labores gens”.  Però el Sr. Soler no 
sabia amb qui es posava.  Creia tal volta que en Pep es quedaria calladet?  No, de cap 
manera. Aquest no era el seu tarannà.  La resposta va ser aquesta: “És que amb 
vosaltres no es pot col·laborar.  I ara que voleu que faci?” 
 

Aquesta pregunta d’en Sastre suscità una comanda d’en Soler:  Li demanà que 
convencés un company perquè abandonàs el seminari.   
Vaja maneres que empraven certs superiors de dur a terme els seus fins. 
 

Però no penseu que la relació entre aquest superior i en Pep fos tensa o distant. Era tan 
saludable que fins i tot es permetien compartir moments d’humor, tal com es desprèn 
d’aquesta anècdota que ara  us contaré. 
 

Quan en Sastre cursava el quart curs de teologia, en Joan Soler el trobà “in fraganti” 
amb altres condeixebles compartint una botella d’un bon vi, i un d’aquests amics, en 
Miquel Company, amb ànim d’estalviar falses interpretacions, explicà que allò era una 
celebració. Celebraven el tercer any de la tercera entrada d’en Pep. 



 76 

Aleshores el superior, amb un to de qui destapa un secret, els comunica que el seu 
amic homenatjat,  especialista en entrades i sortides, estava a punt d’entrar en la 
congregació dels pares dels Sagrats Cors, familiarment anomenats “coritos”, al·ludint 
als cors que exhibien damunt la sotana.   
 

En Pep,  que tenia un amic que pertanyia a tal congregació,  li demanà que li deixàs 
aquest símbol i el faixí.  Quan ja disposà d’aquests distintius, un bon dia, dins la 
temporada de carnestoltes,  entrà dins el menjador exhibint-los ostensiblement, i quan 
es trobà davant en Soler, li diu: “Ah que no pensaves que fos tan imminent la meva 
nova decisió!” 
 

Aquesta qualitat d’en Pep de dir les coses pel seu nom fou ben palesa en una visita que 
va fer al rector. El nostre amic digué al rector que molts de seminaristes no eren feliços 
a causa de les coaccions provocades per l’estricta disciplina de la Institució. 
 

El rector, escandalitzat per aquest atreviment i amb un desig de fer canviar el 
pensament d’en  Sastre, li diu que si hi havia seminaristes que tenien la necessitat de 
visitar el psiquiatra D. Rómulo Hèvia,  no era per mor de la disciplina del seminari, sinó 
perquè estudiaven durant la nit llevant hores al descans necessari. (Fàcil manera de 
justificar errors). 
 

També em contà en Pep que el dia de la Càtedra de Sant Pere solien regalar 
ornaments a les missions de Burundi,  ornaments elaborats per senyores que eren unes 
artistes  en aquest ofici. En Pep tengué la inconvenient ocurrència de mostrar aquests 
ornaments a en Miquel Parets, missioner de Burundi aleshores,  fet que li provocà una 
forta reprimenda del rector. 
 

En Sastre fou ordenat prevere el 1969 i el seu primer destí fou Pina. En aquest petit 
poble celebrava la missa primera a trenc d’alba. Tan dematí la deia que un dia un home 
del poble l’escometé així:  “Si vostè hagués d’anar a munyir ses vaques abans de sa 
missa,  segur que no la diria tan prest”. 
 

En Pep aprengué la lliçó i decidí que fossin els feligresos els que decidissin els horaris.  
Però, com que sempre n’hi ha que abusen de les concessions, una vegada un altre 
feligrès li demanà que digués un funeral d’un familiar a les 10’30 de la nit,  i en Pep, 
conseqüent amb el que havia dit, així ho va fer.  Però, com que la jerarquia sempre 
s’assabenta de tot, el cridà el pro-vicari general, D. Toni Pérez,  i li digué que tenia 
permís per dir misses vespertines però no nocturnes. 
 

Passats 4 anys, fou destinat a Lloseta, experiència que tan sols durà un any, però en 
aquest curt període en un sol diumenge celebrà més batejos que durant els 4 anys de 
Pina. 
 

De Lloseta passà a S’Horta i al Port de Felanitx,  on hi treballà per espai de 24 anys. 
 

En aquesta última parròquia protagonitzà una anècdota molt peculiar:  Durant una 
missa, en el dia de la visita pastoral del bisbe D. Teodor, en el moment de les ofrenes, 
s’oferí una moto. Ja podeu imaginar la sorpresa de la gent quan va veure entrar el 
vehicle dins el temple.  En Pep donà la corresponent explicació d’aquest fet.  Digué: 
“L’amor no és com un batzer que quan pren es consumeix i no en queda res,  sinó que 
com més es practica més s’intensifica.  Així com passa també a les motos que,  
accelerant-les,  augmenten el seu funcionament. 
 

Del Port anà a Son Mesquida, com a vicari “in capite”,  i quan ja tengué l’edat de jubilar-
se, sol·licitada la jubilació. El Vicari General li comunicà que els vicaris no en tenien dret.   
 

Per això actualment segueix essent vicari  de Son Mesquida... 
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PPeerr  aa  uunnaa  ggeenntt  eennccaannttaaddoorraa  
  

JJooaann  BBaarrcceellóó  ii  MMaattaass  
  

 
Passen els dies, els mesos i els anys, però roman viu el record 
agradable i, per això, inesborrable de les vivències ja llunyanes 
dels cursos  acadèmics que vaig viure en el Seminari.  Tothom 
parla del mercat  segons li ha anat,  i he de reconèixer que un 
servidor solament pot contar alabances. 
  
Avui, des del cim, podem observar amb gratitud i complaença les 
actituds, valors i normes d’una època concreta que visquérem en el 
nostre itinerari formatiu.  

 

Quina ha estat la meva fortuna? Haver passat pel Seminari i haver conegut una gent 
encantadora, entre els quals hi ets tu, amic lector de la modèlica i original revista 
“Modèlics i modelicons”.  
 

Seguint les amables indicacions del benvolgut Miquel Perales, i amb la vènia del molt 
apreciat Jaume Sancho, que fa anys que no veig, m’he atrevit a escriure unes retxes 
amb paraules sinceres, que surten directament del cor sense passar pel cervell. És un 
atreviment que solament està justificat per l’estimació que sempre he sentit per a la 
institució que me va iniciar a trobar el gust a l’art, a la literatura, a la música, amb un 
cert sentit espiritual de la vida, en la que no tot té preu: hi ha moltes coses que 
simplement tenen valor. A viure i pensar  segons la filosofia ètica que aprenguérem  
allà durant els anys de formació jovenívola per les contrades de Son Gibert.  
El meu agraïment  per a tots els qui m’ajudaren. 
 

He tingut sempre admiració, per no dir veneració, cap a la lletra escrita, i no som 
escriptor però sempre m’ha agradat escriure. I el que he d’agrair als professors i 
companys del Seminari  és l’ajuda que me proporcionaren per descobrir el gust per la 
lletra i la passió per la paraula escrita. Jo vinc de la pagesia i el Seminari m’acostà a la 
cultura, a la que d’altra manera m’hauria resultat difícil accedir. No és estrany el meu 
agraïment a tot allò que fa referència als amics del Seminari; siguin o no condeixebles, 
és suficient per a mi que siguin amics del Seminari.    
 

El fet del cas és que el proppassat més d’octubre vaig presentar el meu primer 
llibre,una biografia, al meu entendre original, d’un personatge singular de la Part 
Forana que me va facilitar l’oportunitat de parlar dels valors humans d’una persona 
d’avui que viu i respira per la nostra contrada. La presentació tingué lloc al nou 
Auditori de Manacor que estava ple de gom a gom i fou una vetllada literària i musical 
digna. Naturalment el mèrit era dels presentadors que s’afanyaren en treure la 
brillantor objectiva de l’obra en qüestió: el bon amic  Joan Bauzà i Bauzà, periodista 
(...sí, sí, també és Canonge degà-president del Capítol de la Seu i, pens que, condeixeble 
dels Modèlics...); el pedagog Bartomeu Rotger Amengual, exconseller d’Educació i 
Cultura, que pronuncià  la “laudatio” del biografiat i, per acabar la part literària, el 
reconegut professor de la UIB, Felip Munar i Munar, que féu una avaluació global de 
l’obra. 
 

L’acte va ser conduït per la filòloga Maria Magdalena Gelabert Miró, directora gerent de 
la Institució Pública Mossèn Alcover i, casualment, neboda d’en Biel Gelabert de 
Manacor (en Biel Fil, el recordau?). Va ser prefecte nostre, en el Seminari, persona 
valorada i estimada. La segona part, la musical, començà després del ritual d’obrir el 
sobre pel bateig del llibre, que fou regalat als assistents. 
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El músics que hi participaren  foren: Antoni Parera Fons, vingut expressament de Zúric, 
on actualment resideix, que interpretà al piano algunes de les tonades més 
emblemàtiques de la seva primera etapa musical:  Mu Mare, Bona Nit, T’estim i 
t’estimaré... cançons entranyables amb lletra de Toni Mus, dels inicis del turisme a 
Mallorca. Hi participà el prestigiós pianista manacorí Andreu Riera, en una mostra 
magnífica de folklore mallorquí. Seguidament el grup “Amigos” oferí un bell tast de 
música manacorina, en referència al títol del llibre “75 anys de Manacorinitat”. La part 
musical fou conduïda per la famosa presentadora de televisió, la simpatiquíssima Cati 
Veny, de TV Manacor. I finalment una aplaudida actuació del músic i compositor local 
Joan Bibiloni. 
 

Un llibre de 635 pàgines, dividit en tres parts: una cinquantena d’entrevistes al 
protagonista de l’obra, més altre tant d’articles d’opinió personal de l’autor i, per 
acabar, trenta-vuit firmes de diferents autors que, cadascun des del seu propi punt de 
vista, glosen la vida i obra del biografiat, un home clau durant la transició democràtica, 
premi Cornelius Atticus  2006 del Govern Balear i activista cultural de la contrada. 
 

El meu objectiu era enllaçar el passat més proper amb el futur immediat per afavorir la 
convivència, la tolerància i el respecte, en un món globalitzat, on hi manquen solucions 
racionals més humanes. 
 

Un llibre que mira més enfora de la simple ullada per tal d’entreveure un teixit de 
valors humans d’un home dedicat a la cosa pública i que cerca el bé comú, el progrés 
de la comunitat i la lluita contra l’engany, tan de moda en els darrers temps. 
 

Són tantes les explicacions que us donaria del treball realitzat en un parell d’anys que 
us estalviaria la lectura del mateix, però sí us diré que val la pena conèixer la vida i 
l’obra de Rafel Muntaner Morey, personatge únic dins la societat manacorina del segle 
XX i principis del XXI. 
 

Voldria afegir, amics lectors de la revista Modèlics i modelicons, que si he escrit 
aquestes quatre pinzellades del meu llibre, ha estat simplement per saludar-vos en pla 
de conversa d’amistat, mai en finalitat publicitària, perquè el volum està pensat en clau 
d’obsequi i no en clau comercial. 
 

Deixau-me finalitzar aquesta breu ressenya amb una bella i encertada resposta del 
gran pensador Ramon Llull, quan un dels seus deixebles li demanà: 
- Mestre, com ens convé viure? 
- Mira... així de senzill: Viure honestament, no fer mal a ningú i donar a cadascú allò 
que és seu. 
 

Del que això ha escrit, rebeu una cordial salutació:  
 

Joan Barceló i Matas.  
 
Primavera de 2014.  
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IIIIII  DDIIAADDAA  CCUULLTTUURRAALL  DDEELLSS  AAMMIICCSS  DDEELL  SSEEMMIINNAARRII  
 
El proppassat 10 de maig del 2014 tingué lloc a Pollença la trobada cultural de 
primavera que celebren els  “ Amics del Seminari ”. El grup organitzador, 
democràticament, havia preparat el programa d’activitats amb tota cura per tal 
que els companys s’hi trobessin a gust, en una Jornada dedicada a la figura 
del gran poeta pollencí  Miquel Costa i Llobera. 
 

L’esdeveniment començava puntualment  a la plaça  major, lloc d’encontre 
oportú, devora el Bar de Can Moixet. Els amics arriben i les salutacions 
efusives es perllonguen amigablement durant una bona estona. Hi hagué lloc 
per a l’emoció. En alguns casos havien passat, ni més ni menys que trenta 
anys  sense veure’s. 
 

Comença la missa de germanor “in memoriam”  a l’església parroquial. L’orgue 
sona belles melodies, sembla que també està content per sumar-se a la reunió. 
Presideix el Bisbe de Mallorca Javier Salinas, que havia acceptat la invitació 
feta mesos abans pel grup promotor i Jaume Mas. Concelebraren alguns 
amics: Jaume Mas, Santiago Cortès, Leandre Martiánez i el rector de Pollença 
J. Artur Boardman. Un luxe, dos organistes: Eduardo Covas i Josep Garcia 
Mallada, que interpretà la “Marxa Pontifical” del compositor pollencí, Miquel 
Capllonch. 
 

Una encertada moció d’entrada realitzada pel nostre condeixeble Pere 
Amengual Bestard, va servir per situar-nos en l’objectiu de retre homenatge a 
la figura gegantina de Mossèn Costa i Llobera.  Una molt adequada homilia  
pronunciada pel bisbe Salinas que va entendre perfectament l’esperit i 
l’objectiu del grup, tot recordant les emocions de joventut de la nostra època 
formativa del Seminari.  Volgué sumar-se al grup com un amic més i, sense 
frissar, va participar de les activitats culturals; tots junts compartírem una 
jornada de convivència i fraternitat. 
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El concert d’orgue, que ja és el tercer, és un pilar fonamental de les nostres 
Jornades Culturals. És  un “ sine qua non”, condició indispensable: música, de 
la bona. És un noble objectiu promocionar els concerts d’orgue, amb els 
nostres organistes i organers. Josep L.Garcia Mallada interpretà magistralment 
un selecte repertori d’obres de Johann S. Bach, Antoni Martorell, una obra 
popular catalana  i  Zapateado del que ell mateix n’és l’autor i acabà amb les 
dolces melodies de “Yesterday” de  Lennon/McCartney. Fou merescudament 
aplaudit. 
 

Comença l’actuació del segon organista, que ho és de diferents esglésies de 
Palma (La Seu, Sant Francesc, Santa Eulàlia) ,el condeixeble Eduard Covas 
Romaguera. Interpreta peces de Johann.S. Bach i Beethoven entre altres de 
gran qualitat. Deixà una peça pel proper concert: Improvisació sobre el preludi 
N. 24 de Johann.S. Bach , perquè un registre li quedà bloquejat. Els assistents  
li oferiren un intens i corresponent aplaudiment. 
 

Tot seguit una molt encertada explicació del nostre benvolgut director musical 
Tomeu  Ripoll que promociona i dirigeix la “ La Nostra Schola Cantorum” amb 
el noble objectiu de recordar les belles melodies del Seminari, que alimenten 
l’ànima. El concert fou un èxit total.  Estava dedicat al bon amic Antoni Perelló 
Nebot, musicòleg de prestigi, i que enguany, malauradament, no pogué assistir 
a la trobada. El conjunt coral es va lluir. Vaja qualitat musical  i veus ben 
ajustades ! 
 

Ho duien ben assajat, l’actuació fou brillant,acompanyats per l’organista i 
excel·lent músic Pep Portell, de Vilafranca. Un programa editat expressament 
per commemorar la Diada amb les següents partitures : Spiritus Domini, Kyrie 
XI, Orbis factor, Salve Sancta Parens, Santus VIII de De Angelis, Pange Lingua, 
Magnificat, Jovenívola, i Canticum Amoris “Simon Joannis”.  
 

I per acabar la part musical es produí un fet històric. Domigo Mateu Conti, bon 
amic del Seminari i autor cinquanta anys enrere de la lletra “Himne de la Verge 
Assumpta”, donà una explicació molt interessant del motiu de la lletra: les 
raons que motivaren la cançó, molt coneguda pels presents. L’autor de la lletra, 
i l’organista i compositor Garcia Mallada,autor de la música i present a l’acte, 
en una abraçada  històrica ens feren reviure una lletra i música, que tots 
aquells que tinguérem la sort de viure aquella època d’or en el Seminari duim 
segellada per a sempre dins el cor. Magnífica actuació del solista, Joan Brunet 
Colom.   
 

La  felicitació sincera als cantaires de la “Notra Schola”: Pere Amengual, Joan 
Aumatell, Xisco Bauzà, Toni Bennàssar, Joan Brunet, Cil Buele, Juan 
Cañellas, Joan Escanellas, Bernat Forteza, Toni Galmés, Jaume Gual, Toni 
Horrach, Tomeu Llabrés, Tomeu Mas, Tomeu Rosselló, Pau Seguí, Pau Socías, 
Biel Vilanova. 
 

Canviam d’ubicació i ens dirigim cap a l’església de Monti-sion. Tota la 
comitiva escolta amb atenció les explicacions dels professors Mateu Cerdà, 
Bernat Cifre, i Miquel March. Per a tots ells, el nostre agraïment. Poguérem 
aprofundir en el coneixement de l’obra artística que desenvolupà l’autor del Pi 
de Formentor. 
 

Seguidament hi havia programada una recepció a l’Ajuntament, on ens 
esperava el Batle, Bartomeu Cifre, qui molt amablement saludà els presents i 



 81 

els oferí, juntament amb el Sr. Pere Salas Vives, una visió cultural de la ciutat. 
Ens parlaren dels seus fills il·lustres i adoptius, que honoren la galeria del saló 
de plens.  Un poble que honora els seus fills, s’honora a sí mateix. L’educació i 
la cultura són realment un patrimoni que es respira a Pollença, que ha donat 
al món personalitats de relleu: , entre altres Guillem Cifre de Colonya, 
Cayetana Alberta Giménez Adrover, Mossèn Costa i Llobera de Formentor. 
Caldria que tot Mallorca, especialment la joventut visitàs  Pollença per conèixer 
i aprendre dels seus fills il·lustres. La nostra enhorabona a la ciutat de 
Pollença, i la nostra gratitud  per la seva hospitalitat . Guardarem un bell record. 
 

El nombrós grup d’amics es dirigeix en autocar i cotxes particulars cap a “eu 
Moll”, al restaurant Trio del Port de Pollença, on el nostre guia, Pau Socias de 
Campanet, que és guia turístic de professió, havia preparat un dinar lleuger 
per envestir cap a cala Murta per passar-hi l’horabaixa. Després del pa amb 
caritat, el Sr. Salinas s’acomiadà personalment de cada un dels amics, 
companys del Seminari.  Ja havíem aconseguit un dels objectius de la jornada, 
el foment de l’amistat i de la cultura en el seu estat més pur, sense engany de 
cap tipus, amb el cor en la mà, honestament. 
 

Arribam a Cala Murta, paratge encisador, no comparable a cap altre de la 
Mediterrània pel seu verd dels pins i el blau de la mar, lloc ideal d’inspiració de 
poetes i pintors arribats d’arreu del món.  
 

Aquí comença un dels 
plats forts, eix central de la 
diada: la conferència, ben 
documentada, del també 
condeixeble Pau Seguí 
Salas, qui amb molt 
d’encert va analitzar i 
sintetitzar magistralment 
la vida i l’obra del gran 
poeta de Pollença Mossèn 
Costa. L’art de la paraula, 
la defensa de la nostra 
llengua i la reivindicació  
d’un major coneixement de 
l’obra del qui és el millor 
poeta de Mallorca, de gran 
prestigi dins les lletres 
catalanes, foren la síntesi de la ponència del conferenciant.   
 

Unes imatges escaients complementaven la percepció visual de les paraules: 
una presentació audiovisual molt original, preparada pel professor Miquel 
Jaume. La gent quedà encantada amb la quantitat dels conceptes, versos, 
paraules, sentiments i idees que allà es feren presents.  Acabada la 
conferència, prengué la paraula el professor, catedràtic de llatí, Bernat Cifre 
(possiblement una de les persones més enteses, avui, en l’obra poètica de 
Costa) felicità el conferenciant i li demanà una còpia per a la Fundació Rotger-
Villalonga.  
 

Visitam la capellona i el museu i anam tot seguit cap al bust situat en el jardí 
defora de les cases, i en aquell bell indret, el catedràtic recità de viva veu i a ple 
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pulmó, les vuit estrofes del mític Pi de Formentor, en homenatge al fill il·lustre 
de Pollença. La nostra Schola Cantorum posà punt i final a la III Diada 
Cultural amb el cant “ Amor de Pàtria” en plena natura, davant els penyals de 
la Serra de Tramuntana i just devora el batec del cor del bust del poeta Costa i 
Llobera, amb l’emoció dels  amics del Seminari. 
 

No seria de justícia finalitzar aquesta breu crònica de la Diada sense felicitar al 
nostre coordinador Joan Bonet Rubí, per la magnífica coordinació, puntualitat 
i qualitat del programa. El nostre agraïment per a totes les persones que han 
col·laborat  activament en la Diada, a Macià Llabrés per la realització visual i 
plàstica del programa general, a Bernat Forteza autor dels programes de mà de 
la Missa i del Concert i per dirigir els càntics a l’església, a Biel Bennássar per 
les fotografies i per l’obsequi al nostre coordinador, a Cil Buele per el 
enregistrament d’imatges, a Joan Mora per la seva gran ajuda en confeccionar 
el programa i el Grup Organitzador: Pere Amengual, Joan Barceló, Xisco 
Bauzá, Joan Bonet, Toni Galmés, Joan Martorell, Tomeu Mas, Miquel Riera, 
Tomeu Ripoll, Pau Seguí, Pau Socías, Miquel Jaume, Eduardo Covas. 
 
Joan Barceló 
Amic del Seminari 
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CCCaaavvviiilll···lllaaadddeeesss   

ddd’’’uuunnn   dddeeessseeennnfffeeeiiinnnaaattt   
  
  

EEllss  lllliibbrreess  
                                   

                                                                                                J. Sancho 
 

Aprenguérem a estimar els llibres...  i encara ara ens dura l’enamorament. 
 

Us ha passat mai pel cap calcular la quantitat de llibres que deuen haver passat per les nostres 
mans  o el nombre de fulles que han girat els nostres dits en tots els anys de la nostra vida ?    
 

Cada pàgina nova que obríem ha estat sempre - i deu ser encara ara - una manifestació implícita 
d’una voluntat constant d’aprenentatge o de voler sentir i assaborir alguns nous embats de vida.  
En cada fulla hi hem anat descobrint sempre aspectes encara ignorats o, quan més no, ens hem 
anant descobrint un poc més a nosaltres mateixos reflectits en el mirall d’aquells papers relligats. 
 

En cada fulla que anàvem girant hi pressentíem sempre  - conscientment o inconscient -  una 
difusa però certa impressió d’obrir-nos un petit portal o un finestró a quelcom de nou - alhora 
desconegut i esperançador -  ja fos de coneixements, de sentiments o d’emocions... a un aire fresc. 
En el fet d’obrir un nou llibre sempre hi batega l’expectativa o la il ·lusió del qui emprèn un viatge. 
No heu pressentit mai o tingut la impressió que en cada llibre que llegíem aquells papers que 
teníem en les mans havien deixat prodigiosament de ser això, papers, com si s’hagués produït 
una mena de màgia que els convertia meravellosament en una realitat totalment nova i distinta ?   
Un paper es pot tirar,  però un llibre és respectat !  Com si fos quelcom viu, ben nostrat i estimat.  
El paper és inert,  però un llibre és ben viu  i  just passejar els ulls pels seus prestatges ja fa goig. 
 

I els llibres ens han transformat.  
 

Jo no em podria reconèixer a mi mateix al marge del que he llegit i assimilat dels llibres. 
Els llibres fan miracles. Tenen la tenacitat i les traces d’un escultor pacient, que mai es cansa. 
 

Jo no podria numerar,  com ho poden fer molts d’altres,  els llibres que m’han canviat,  perquè 
n’hi ha hagut massa que m’han anat forjant,  però sí que podria encara recordar alguns llibres 
que al llarg de la meva vida me varen impactar per un o altre motiu - en bastants cassos, tal volta 
més per la circumstància que pel seu propi valor objectiu -  i també  puc recordar i descriure el 
meu primer llibre que vaig posseir i que vaig comprar quan només devia tenir nou o deu anys      
- al marge, naturalment, dels “tebeos” d’aquell temps o els “Cuentos de Calleja”, etc. -  No era ja, 
certament, un neòfit del tot en això del llegir:El cinema i la lectura em forjaren ja de molt infant.    
 

Aquell primer llibre el vaig comprar perquè era l’únic que hi havia al mostrador de la papereria 
del Colmado, valia sis pessetes  i em vaig enamorar d’ell amb un amor ben primerenc i a primera 
vista, sense sabre de què anava la cosa ni haver sentit anomenar mai el seu autor.  Va resultar ser 
un llibre de poesies  i la primera poesia que vaig aprendre d’aquell llibre l’he recordat sempre 
sense cap esforç durant tota la vida:  “Canción del Pirata”,  de José de Espronceda.  
 

   “Con diez cañones por banda, 
       viento en popa, a toda vela, 
      no corta el mar, sino vuela 
      mi velero bergantín...” 
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No importa dir que en aquell llibre d’Espronceda  hi vaig aprendre també algunes poesies que 
podien haver esperat ben bé un parell d’anys...  Però era tan jove que ni tant sols m’espantaren.  
Record que mon pare,  en sentir-me recitar allò, em digué:  Que no sou un poc joves voltros, per 
llegir aquest llibre ?  Devia pensar que era cosa de l’escola i no li quadrava. Manco mal que no 
va ser ma mare que me sentí, perquè aleshores el llibre hagués desaparegut com ànima de Robert... 
 

D’alguna manera em degué marcar fort aquell llibre perquè, molts anys després, quan vaig haver 
de triar un tema d’anàlisi per al curs de doctorat, vaig fer-ho sobre els grans poemes d’Espronceda, 
aquells poemes que jo havia llegit, tal volta sense entendre massa, quan era encara infant.  
 

Importa dir, però, que a partir d’aquell llibre iniciàtic se n’hi varen anar afegint ja amb molta 
assiduïtat bastants d’altres,  triats sempre sense altre criteri de selecció que el seu preu o el seu 
format.  Així record haver llegit ben prest  - publicat en una col·lecció de butxaca que no només 
traduïa sinó que també censurava i resumia els textos -  una bona síntesi de Hamlet, que em va 
seduir.  Així que, si la cosa anàs d’això, jo podria presumir d’haver llegit Shakespeare  ja als 
deu o onze anys...  i del qual ja per a sempre en vaig quedar corprès. 
 

Algú, tocat fortament de materialisme,  ha afirmat “Som el que menjam !”.  Jo, que sempre he 
estat més idealista,  diria amb molta fermesa i convicció:  “Som el que llegim !” 
No us estranyi, doncs, si em declar obertament un captiu dels llibres.  
A ca nostra saben que de tot allò meu  poden fer i desfer el que vulguin... manco dels llibres !   
I la jornalera de ca nostra ja s’escaïnava fa anys: “Tants de llibres... Un de gros i basta !” 
 

Sempre he estat un lector compulsiu i bastant caòtic. Diguem que, en qüestió de llibres, “tota 
herba em fa feix”. Sempre he pensat que, si un llibre queia en les meves mans, per qualque cosa 
seria... i m’he posat sense tardança a llegir-lo amb fruïció  i  poques vegades m’ha passat que no 
els pogués acabar.  Sols en record tres o quatre que mai no he pogut concloure perquè m’han 
produït un rebuig interior que no he pogut suportar: Tal és el cas, per exemple, de El Princep, de 
Maquiavel, pel seu cinisme que resulta superior a les meves forces,  o també record un altre 
llibret que durant una temporada va estar de moda pel seminari i que jo no vaig poder acabar de 
llegir mai per una forta i instintiva repulsió a tot allò malaltís que deia de cadenes i esclavatge 
marià, etc.  El seu autor era un tal Grignon de Montfort.   No hi va haver manera:  Era un tipus 
de pietat mariana que em repel·lia.  Déu me perdoni,  a mi... o a ell:   al que més ho necessiti,  
que no ho tenc molt clar encara ara. 
 

Ara - a les acaballes - ja som més selectiu amb les meves lectures i en deix bastantes més sense 
acabar.  Tal volta perquè ja començ a pressentir que no em deu quedar massa temps per a 
continuar llegint  i ja se tracta d’anar triant amb més esment:  Si a les vint pàgines veig que no en 
trauré aigua clara  o que el que em pugui contar ja no m’interessa per a res,  el deix anar ben 
aviat  i  que en faci a un altre de content... 
 

Certament, ara ha començat una altra era en això dels llibres.  Jo mateix ja he hagut de començar 
a canviar:  alguns dels llibre que llegesc només per a divertiment o passatemps els me sol baixar 
la meva filla per Internet i els passa a un aparellet electrònic que em va regalar - un E-book crec 
que es diu -  que et permet tenir-hi estotjats,  a punt i sempre a mà, una mala fi de llibres.  Pràctic  
realment ho és... però no és el mateix,  almanco per a mi.  És com llegir un llibre dins una gàbia. 
 

El gust per els llibres ben prest serà història. S’haurà acabat l’assossec que dóna fullejar un llibre. 
Som, probablement, la darrera generació de l’era Gutenberg, és a dir, som aquells als qui ben 
prest ens diran els darrers paleògrafs...  Però ningú ens llevarà el plaer que hem sentit durant tota 
la vida quan,  resguardats dins el silenci,  hem tingut un llibre entre les nostres mans.   
Això ja mai més sabran el què és.  I jo, per part meva, n’estic com a content de no ser-hi a temps ! 
No m’hi sabria acostumar sense enyorança.  
Atzarosament ens ha tocat una època on hem hagut de ser els primers o els darrers de massa coses 
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  Dels nostres arxius... 

 
 
 
 

(Arxiu de Sebastià Salom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FE  D’ERRADES:  En el número anterior,  DELS NOSTRES ARXIUS (pàg. 6),  on diu D. Pep Sacanell  ha de dir D. Francesc Batle. 
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PPPRRREEEGGGOOONNNSSS   DDDEEE   
SSSEEETTTMMMAAANNNAAA   
SSSAAANNNTTTAAA   

 de  Sebastià Salom Mas 
El nostre amic i redactor d’aquesta 
revista, Sebastià Salom, ha vingut amb 
molta empenta apostòlica i sembla que 

s’ha convertit en Pregoner oficial de Setmana Santa per partida doble: 
El divendres dia 11 d’Abril va fer el Pregó a Bunyola i el dia següent en feu un altre a Campos. 
No importa dir que no fou el mateix…  basta dir que un el feu en prosa i l’altre en vers.   
Paga la pena llegir-los tots dos  i us recomanam la seva lectura. 
Els dos estan publicats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ENTREVISTA A JAUME CAÑELLAS LLOMPART 

NOTA DE LA REDACCIÓ 

Una vegada composts, paginats i passats a format definitiu els textos d’aquest número de la 

revista, ens arriba el suggeriment de l’entrevistat de fer unes mínimes precisions a alguns 

punts de l’entrevista, cosa que no poguérem atendre pel motiu indicat. Per això, publicam  ara 

aquesta nota per fer constar les rectificacions demanades. 

1. En el primer paràgraf del resum biogràfic, cal fer constar que la incorporació a la 

parròquia de Santa Catalina Thomàs no fou intencionadament temporal, sinó que, 

sense cap nomenament oficial, acceptà de fer servei en dita parròquia. 

2. En la descripció de la visita dels tres missioners mallorquins al papa Pau VI, cal tenir en 

compte que no hi era present Monsenyor Antoniutti, que prèviament havia preparat 

l’entrevista a instàncies de Joan Bestard, i que fou el curial responsable del protocol 

qui tranquil·litzà el papa dient-li que érem missioners que anàvem al Burundi. 

3. En el mateix apartat de l’entrevista, el pare blanc vestit de paisà no els esperava a 

l’aeroport de Burundi, sinó a l’aeroport de Brussel·les, on feren una curta estada a 

Namur per familiaritzar-se amb el francès. 

4. La darrera frase de l’últim  paràgraf de l’apartat 4 hauria de tenir aquesta redacció: “En 

el portal d’entrada, esperaven els pobres, després de caminar 10 quilòmetres. Entre 

ells, un minusvàlid havia arribat amb fulles de plataner sota els genolls com si fossin 

coixinets, per rebre una bossa de mongetes i fer 10 quilòmetres més per retornar a 

casa.” 

5. Entre els paràgrafs 3 i 4 de l’apartat 6 s’hauria d’intercalar aquesta frase: “La 

conseqüència de tot plegat ha afectat fins la mateixa pensió que estic cobrant ara que 

no és completa perquè hi falten aquells cinc anys de servei en el Burundi que no foren 

cotitzats a la Seguretat Sociall.”  

 

 

 

 


