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Per començar…
Octubre 2012

Espècie de revista, butlletí o lo que sigui

nº 30

Un fruit assaonat
Antoni Bennassar

P

el gener del 2011 sortí el número 25 de la
nostra revista i per aquest motiu, i considerant
que el número 25 era una fita important,
volguérem que tengués un caire especial. Entre els
escrits que integraven aquell número hi havia una
entrevista que jo mateix havia fet al nostre bon amic
Jaume Sancho, que fou el que tengué la primigènia
idea de dur-la a terme i, cal dir-ho, el seu principal
artífex.

Ara, quasi dos anys després, trèim el número 30, i
això significa que ja fa 10 anys que començàrem aquesta agradable “aventura”.
Ningú no s’hagués pogut imaginar aquells dies que la cosa pogués durar tant,
perquè la veritat és que començà ben circumstancialment i sense cap perspectiva
de continuïtat.
El nucli d’aquell número, de només 11 pàgines, era el cronicó de la reunió de
condeixebles i un document que contenia el compromís que llegírem el dia de la
nostra vestició del Seminari Menor. (Ja han transcorregut 57 anys des que férem
aquest compromís. Què hi començàrem de prest a prometre!)
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La revista amb el temps ha tengut una evolució positiva, tant en pàgines ( ara ja
hem arribat a les 60 ) com en planificació.
Quina podria ser la clau explicativa d’aquesta durada i evolució? Jo tenc molt clar
que la principal causa és l’impacte que ens deixà aquella convivència per espai de
13 anys en el Seminari. Impacte que també es manifesta en la persistència de les
nostres reunions de condeixebles, quan després de 45 anys de deixar Son Gibert,
seguim reunint-nos dues vegades a l’any ( i amb alguns d’ells un cop al mes ) i
mai no ho hem deixat de fer.
Crec que això és un bon símptoma d’aquest impacte, i pens que no han de ser
molts els col·lectius que es reuneixen durant tant d’anys i amb tanta assiduïtat
Davant aquest fet, molts pensaran que la causa de tot és que som un grup molt unit
i que ens estimam, i vertaderament no s’equivocaran gens. No obstant això, jo
voldria anar més a fons en l’anàlisi per trobar-hi una altra causa, no sense abans
manifestar un fet ben palès: totes les persones a qui hem demanat una col·laboració
per a la nostra revista, ( i gairebé sempre ho hem demanat a persones que passaren
pel Seminari ) han manifestat que tenen molt bon record d’aquella estada i que el
que allà visqueren ha tengut una influència notablement positiva dins la seva vida.
I vull fer constar que aquest fet s’ha donat tant en relació als qui foren ordenats i
encara continuen exercint el ministeri sacerdotal com als que decidiren abandonar
el Seminari per orientar la seva vida en una altra direcció o que, una vegada
ordenats, decidiren passar-se a l’estat laïcal.
Aquesta constatació a mi en du a una conclusió òbvia: aquella convivència,
afavorida per una atmosfera espiritual intensa respirada aleshores les 24 hores del
dia, ens arribà al més profund de l’ànima.
Aquesta pot ser, doncs, que sigui l’altra causa que ha motivat la pervivència de la
revista: el record d’una època transcendental de la nostra vida i que arrelà
profundament.
Segurament no faltarà qui pensi que “Modèlics i modelicons” és només fruit de la
nostàlgia, fruit d’una enyorança d’allò que ja no tenim ni som. Possiblement n’hi
ha d’enyorança, perquè no? Però jo estic segur que també hi ha més coses.
Jo la veig més com una forma eficaç de comunicació entre nosaltres. Han passat
molts d’anys i tots hem evolucionat, i la revista serveix per mostrar-nos d’on
venim, on som i cap on anam.
Evidentment no hi volem viure en el passat. L’únic que vertaderament existeix és
l’ara. El passat només és un registre d’un ara viscut en un altre moment i guardat
en la memòria. Però tampoc el podem oblidar, ja que recordar-lo i fer-lo present
ens explica moltes emocions i reaccions nostres actuals. Tot el que hem fet i viscut
és ben nostre i cal fer-nos-en conscients.
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Aquella època que, per alguns durà 13 anys i per altres fou més breu, posà
fonaments que condicionen el nostre present. La revista ens apropa aquest passat.
Una altra dimensió que compleix és la retrobada de persones que també habitaren
en aquella gran i solejada casa de Son Gibert. Persones que tal volta allà no
tenguérem la sort de compartir-hi verbalment (pensem en la separació que hi havia
entre les distintes seccions ) i ara, 50 anys després, hi hem pogut contactar i
descobrir sentiments semblants als nostres, cosa que ens ha fet sentir-los propers.
En tots ells hem trobat un rerefons comú, malgrat les diferents direccions de les
seves vides. Ara tenim uns nous amics. Només per això ja ha valgut la pena haver
decidit fer la revista.
Modèlics i modelicons duu feina certament, però no ens sentim cansats. I pensam
seguir dedicant-hi il·lusió i temps perquè és ben possible que encara hagi de donar
fruits que ara ni tan sols sospitam.
I seguirem demanant col·laboracions a persones que també hagin viscut aquesta
experiència perquè ens la contin i així tots ens ne puguem enriquir.
Brind perquè d’aquí a 10 anys puguem celebrar fruits encara més assaonats.

Fotografies: Joana Llabrés
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EDITORIAL

10 ANYS
ddee

“MODÈLICS i modelicons”
Qui ho havia de dir ?
Amb aquest número que teniu a les mans es compleixen ja els DEU ANYS de
compareixença constant d’aquesta “espècie de revista, butlletí o lo que sigui” que,
sense presses però sense pauses, cada quadrimestre hem anat bastint entre tots i
hem anat posant, puntualment, en mans de tots. Qui ho havia de dir ?
“Deu anys” són paraules curtes però són llargs en afanys i rics en dies...
Quasi sembla increïble que aquella “cosona”, que va arrancar gairebé sense saber
com ni perquè i que va començar a bategar aquella hivernada del 2002-2003, hagi
arribat a surar durant deu anys seguits fins ara mateix i hagi arribat a fer-se tiratira un petit però entranyable lloc dins les vides de tots els condeixebles...
Si ens preguntam quin ha estat el secret d’aquesta inopinada reeixida, sembla que
la resposta és bellament simple: perquè ha aconseguit ésser UNA COSA DE TOTS!
Aquí no s’ha pogut destriar mai entre lectors i escriptors, col·laboradors o redactors:
Tots hi hem posat les mans i n’hem estat “actors” i ningú no n’ha estat espectador.
Així volem que continuï essent. Només això dóna sentit al que estam fent.
Per això hem volgut que aquest número fos un número un poc especial: un número
OBERT a tots, on hi heu estat tots convidats a dir-hi la vostra, ja fos amb el
contingut de mitja quartilla o amb un article de deu fulles... I quan deim tots volem
dir això: tots ! No només els condeixebles, que han estat els col·laboradors habituals
de sempre, sinó també els col·laboradors circumstancials: tots aquells que durant
aquests anys ens heu regalat en algun moment la vostra amigable ajuda en forma
d’article, entrevista, material gràfic o opinió, etc.; fins i tot també aquells a qui
d’alguna manera us va arribant i anau llegint la nostra revista, o algun número d’ella,
i us n’alegrau de llegir-la. També és un poc vostra. També l’heu de sentir ben vostra.
Aquesta era la nostra intenció quan planificàrem aquest número. Si s’ha complit o no
el nostre desig està en les vostres mans comprovar-ho llegint les pàgines que aquí
us presentam. La veritat és que nosaltres ens en sentim contents i agraïts.
Voldríem finalment donar-vos les gràcies a tots vosaltres, els qui durant aquests 10
anys heu col·laborat amb nosaltres i heu fet possible que la revisteta anàs
endavant.
Són DEU ANYS que d’alguna manera heu volgut compartir amb tots nosaltres.

El consell de redacció
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Llorenç Tous
““Q
Qaattaall--qqaattaallaahh qqaattaallttaa--qqaattaalltt qqaattaallttii qqaatteelluu
qqeettaalltteem
m--qqeettaalltteenn qqaattaallnnuu””

Benvolguts amics: ¿Que no es guapo això? Acab
d’obrir la Gramàtica de hebreu de A. Ramírez, el
nostre llibre de text i dins les seves fulles
groguenques, me trob la llista del vostre curs:
“Curso 1961-1962. Mes: Enero. Asignatura:
Lengua Hebrea. Año VIII. Profesor: Sr. Tous”.
Tot en castellà.
A la columna de notes, amb la meva lletra i en
tinta blava, hi ha dos Meritissimus cum laude.
Deu Meritissimus. Dotze Valde (sic). Un Benem. (sic). Sou 25 els alumnes. La fulla ja
no està per molts de trots, té el color d’un “tísic”. Supòs que era el paper que després
D. Pep Sacanell passava a les fitxes corresponents. Idò ¿que no és guapo això?
Realment foreu uns alumnes entusiasmats amb l’hebreu. El professor de llavors també
ho era; ara cada dia resa tres psalms en hebreu per tal de superar la vergonya de
l’oblit, fent exercicis de memòria. Són els Psalms 16, el 23 i el Càntic d’Aina, 1
Samuel 2, 1-10. També cant “Shejorah” adesiara.
Acabat aquest article que me demanau, i un poc més formal, he tengut aquest
pensament que vos vull posar de capçalera: Sempre pensava que la meva vida estava
mal garbada, perquè tot m’agafà massa prest, immadur i poc conscient del que em
tocava viure, però ara que tenc temps per pensar, pregar amb calma i fermar caps
davant Déu, he arribat a acceptar el conjunt, veure la mà de Déu i donar-li gràcies. Em
fa llum el salmista quan diu: “yanjeni be ma’glé sédeq lema’an shemó”, “em
condueix per unes ginyes dretes per ser Ell qui és” (Ps. 23,3).

EN EL SEMINARI (1944-1956)
Em faltaven tres mesos per fer els onze anys quan vaig entrar al seminari. Un crim,
pens ara. El que és estrany és que un brot tan tendre aferràs. A posta estic en contra
dels seminaris menors, totalment en contra. Aquell any n’entràrem quaranta-quatre;
ens n'ordenàrem set.
Ara que ja ha plogut i que els anys em serveixen com d’un erer, on hi queden molts
baleigs però també cau un bon caramull de gra, fàcilment resumiria aquells anys en
poques paraules: Em confirmaren en l’amistat amb el Bon Jesús que ja duia de
Capdepera, gràcies a uns capellans que sembraren la llavor. És això la vocació? No ho
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sé. Aquella amistat arribà a ser molt forta, profunda. Damunt d’aquell fonament, amb
alts i baixos, segueix creixent encara ara per gràcia de Déu i de la meua cura.
En el Seminari vaig gaudir d’aprendre, de jugar i de cantar. L’hàbit d’estudi i de
disciplina em ve d'aleshores, encara que em consider inconstant. Em vaig enyorar
sempre i molt, moltíssim; en el segon curs em faltà “un pelín” per deixar-ho anar.
Quan un altre ho deixava no sé per què jo tenia un trauma. Era enveja i falta de
llibertat? Però vaig aguantar. És això una prova de “vocació? Tampoc no ho sé.
La temptació de mirar aquells anys amb la llum d’ara, tot i el que té d’injust, em fa
gràcia i la prenc amb humor. Resumint: som viu de miracle. Un poc com els nins dels
gitanos, que de grans mai es constipen perquè de petits ja ho passaren.
Espiritualment eren temps de rigor. Vaig passar els típics escrúpols, molt dolorosos,
que gràcies a Déu pus he tengut. El pare Boix S.J. era el nostre confés i director
espiritual; un sant baró. Les confessions, a la tribuna de la capella, eren el lloc de
tortura.
Botau-vos un bon grapat d’anys i anau a Santa Llúcia, a Mancor, a la Setmana de
Formació Permanent del Clero, amb el bisbe Teodor present. Dirigia el pare José
Antonio García Monge (que jo havia descobert a un Mini-Sadhana a Son Bono l’any
1989 i havia aconseguit que el bisbe el dugués). Li preguntàrem què pensava sobre la
masturbació. Després de la introducció corresponent, ens digué textualment: “Una
pequeña fiesta de la naturaleza que nos regala el Señor”. Silenci sepulcral. Jo em
vaig topar amb la mirada mig esglaiada de Bernat Mestre, que es girà darrere cercant
qui acollís el seu espant. Ningú motà i es passà a un altre tema. Aquells confessors del
Seminari, no ho podien saber? Impossible. Que Déu ens apunti en un compte positiu
tants embulls, sofriments i beneitura.
Recordant aquelles confessions inútils, em ve el pensament d’una classe de formació
permanent que fa pocs mesos ens donava aquí, a Villagarcía de Campos (Valladolid),
un doctor en teologia, de Palència, Luis Ángel Montes, que està dins la Comissió
Nacional pel Clero. Comentant la relació entre el lavatori dels peus de Jn. 13 i el
sagrament de la confessió, ens digué que, com el sagrament de la penitència és per
perdonar pecats mortals, el Codi de Dret Canònic diu que si no hi ha pecat mortal no
hi ha cap obligació de confessar-se, ni tan sols per Pasqua. Aquí jo no vaig poder pus i
vaig interpel·lar, sobretot als de l’Opus, el per què de tanta insistència en la confessió
freqüent. Vaig afegir-hi que “supòs que el Papa no coneix el Dret Canònic”, perquè
mesos enrere el vaig sentir en directe pel canal Telepace, del Vaticà, dient un
dimecres a tota la plaça de Sant Pere que estava plena de gent que “així com cada
dissabte llevam la pols de la casa, cada setmana ens hem de confessar”(sic). Sap el
Papa que un pecat mortal no és un poc de pols? És com aquell altre cardenal alemany,
de qui ara no record el nom però sí el que va dir: “que tot el mal de l’Església és
perquè els capellans no es confessen”(sic). Jo pens que el mínim que pot pensar-se
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d’un capellà que duu deu, vint o més anys anant darrere el Bon Jesús, és que ja ha
après a viure sense fer pecatots mortals.
En el seminari jo era “fervorós”1 (a posta ara pens que ja he cobert l’impost) i prova
d’això és que la primera de les vuit operacions que duc damunt el cos, fou la d’una
”beata” en el genoll dret, que gràcies a Déu, sortí sencera per art del meu amic el
doctor Eduardo Jordà. Però la del genoll esquerre no era tan enverinada i hi ha restat
per sempre; tal volta sigui per això que allò d’“esquerrà” crec que no m’acaba de
definir; hi duc encara un poc de beateria dins el meu esquerranisme que m’impedeix
ésser tan radical com crec que hauria de ser, després de tot el que he vist i m’ha tocat
viure.
Els estudis m’anaven de meravella i estudiar m’agradava molt. Vaig tenir molts de
Meritissimus i també dos Bene meritus, un de matemàtiques amb don Pep Sacanell
que ens donava classes a les tres dins “sa Txeca”, mentre ell, un poc condormit,
rumiava el dinar, i un altre d’hebreu amb don Pedro Amorós, àlies “les llengos
mortes”.
Es va esdevenir que el curs següent, per petició meva, vaig tornar a classe d’hebreu,
d'oient, davant la sorpresa i un cert menyspreu de condeixebles i superiors. No per fer
penitència, sinó perquè acabava de descobrir els Salms a classe de Sagrada Escriptura,
amb don Francisco Planas, el que crec era un començament de la meva vocació, i dic
“vocació” sense dubtar-ho, perquè aquí és encertada la paraula vocació. M’agradà tant
que vaig comanar a París el comentari als Salms de Pirot-Clamer en francès, un llibre
que m’entusiasmà i que guard com una relíquia. A l’escola de Capdepera, jo i mitja
dotzena més, havíem anat a classe de francès amb un mestre polifacètic que era
secretari de l’Ajuntament. També vaig comanar al monestir de Montserrat l’edició
dels Salms del pare Ubach, que encara em fa assaborir la seva traducció.
Aquest fet, ben sincer de part meva i sense altra intenció que entrar de ple en la
Sagrada Escriptura, fou el detall providencial que el bisbe, don Jesús Enciso, avisat
per don Francisco Planas, utilitzà per enviar-me a estudiar Sagrada Escriptura a
Roma. Mirau per on m’arribava el que jo havia demanat inútilment a dona Elionor,
esposa de don Joan March Ordinas, gabellina ella. Dona Elionor em pagava cada any
el cost del seminari, de les 1.000 pessetes del 1944 fins a les 1.500 dels anys
posteriors. Llavors això era una sort per als pobres i una honra pels rics. Ara ha
canviat, afortunadament, i jo llevaria la col·lecta de sant Josep. Avui els estudiants es
paguen la carrera fent feina així com poden. És més, posaria que seria necessari per
ordenar-se, tenir un ofici o una manera de viure, com sant Pau, sense dependre de
ningú.
Per “fervor” ara jo entenc una mescla de sinceritat, entusiasme, ingenuïtat i repressió que prové d’encara no tenir els
peus en terra i sols conèixer la meitat de la truita. Com les borbolles de l’aigua quan bullen, que pugen i pugen i a dalt
s’esvaeixen. Per altra banda, també pens que hi ha coses que si no tenen envestida de cavall s’aturen a mitjan camí.
1
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ROMA (1956-1960)
Els meus anys d’estudis a Roma no van ésser el que poden semblar de fora. Era la
meva il·lusió acadèmica més desitjada i que a la fi em venia regalada, però crec que
no estava madur per a aprofitar aquells anys. La Universitat m'acoquinava, els
forasters del Col·legi Espanyol em semblaven molt orgullosos, el rector no m'orientà
bé en els estudis, em sentia molt tot sol i m'enyorava. Amb els catalans em sentia com
a casa. Psicològicament ho vaig passar fatal.
Aquell pobre primer curs em vaig ordenar, el dia de sant Josep, a la capella del
Col·legi Altemps, dedicada a Mater Clementíssima. Érem dotze (els meus
condeixebles de Mallorca s’ordenaren el Nadal anterior). Tenia 23 anys. Vingueren
els pares dels dotze a l’ordenació. També els meus, que no havien sortit mai de
Mallorca. Ens ordenà el
cardenal Zamoré, abans
nunci a l’Argentina.
M'acompanyaren també
don Juan de Zabala, basc,
que havia estat el meu
director
espiritual a
Palma, i don Valentín
Alcina, gabellí, cònsol
d'Espanya a Milà, i la
seva esposa.
Molts anys després vaig
saber que el cardenal
Altemps tenia un fill
condemnat a la forca per
la justícia italiana, que no acceptà l’indult que demanava son pare. A posta el cardenal
dedicà la seva capella a Mater Clementíssima.
D’aquest primer curs vull fer notar que vaig tenir unes notes excel·lents que em
donaren confiança en mi mateix, gràcies a que el pare Luis Alonso Schökel m’orientà
millor que el rector del col·legi. Llavors començà la meva amistat amb ell que anà
creixent fins a la seva mort, tant que amb altres dos alumnes seus, fórem els seus
marmessors intel·lectuals i jo vaig fer l’homilia del seu funeral a València. No té preu
el que he rebut d’aquest mestre; em compensa llargament tota la resta de desencerts.
Els professors de Roma em marcaren l’ànima, la fe i el pensament. Ara sé què vol dir
intel·ligència i saviesa i ho distinguesc de moltes altres coses que ho pretenen, però
que no ho són. Els anys a Roma m’han fet efecte retardat. Ha estat després que he
pogut edificar pel meu compte sobre el fonament que a Roma vaig rebre, sobretot
gràcies als estudis de l’Institut Bíblic (1958- 1960), on em vaig sentir com a casa amb
10

uns professors extraordinaris, de qui vaig procurar treure’n tot el suc que vaig poder.
Ells em marcaren definitivament amb la Paraula de Déu, com el carbó encès que
marcà els llavis d’Isaïes o la dolçor de mel que experimentà Ezequiel. Sempre he
pensat que gràcies a aquest referent de la Paraula he tengut i tenc un nord que em
dóna seguretat enmig dels meus problemes o dels canvis del món. En som conscient i
en don gràcies a Déu.

JERUSALEM (1960-1961)
Tota la vida recordaré aquella cervesa que em vaig beure després del darrer examen a
l’Institut Bíblic. A la fi havia acabat els estudis i tornava a Mallorca!
El bisbe em digué que em volia fer canonge
perquè si me enviava a una parròquia
perdria tot el que havia après; volia que em
dedicàs de ple a les classes de Sagrada
Escriptura del seminari de les que jo seria
l’únic professor. Jo ho vaig rebre com una
sort i un deure, però resultà que altres
esperaven obtenir aquella cadira en el cor
de la Seu, pens que amb molts més mèrits
que jo. El càrrec era molt desitjat per
alguns i jo era un desconegut que no havia
demostrat cap mèrit per a aquesta prebenda.
Davant d'aquesta situació, el bisbe retardà
el nomenament però no la decisió.
M'ordenà fer oposicions a professor de
Sagrada Escriptura del seminari, cosa que
vaig fer aquell estiu davant el tribunal
constituït per don Francisco Planas, don
Sebastià Garcias Palou i don Pere Xamena.
Sense cap contrincant les vaig aprovar.
Després, el bisbe demanà una beca al Ministeri d’Assumptes Exteriors i m’envià a
Terra Santa. Si mal no record, don Francisco Planas ja era bisbe d’Eivissa i el bisbe es
cuidà que aquell curs les classes del seminari les donàs el pare Garí, T.O.R. que era el
professor de La Porciúncula, llicenciat també en Sagrada Escriptura.
La beca era de 50.000 pessetes. A Jerusalem érem tres capellans espanyols a la Casa
de Santiago. Anàvem a classe a l’École Biblique dels pares dominics. Cada diumenge
venien a casa dos matrimonis espanyols i un franciscà navarrès que era
l’administrador de Terra Santa aquell any. Ens férem molt amics i cada diumenge
anàvem plegats d’excursió per Jordània.
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Els professors eren també de gran saviesa. El pare Benoit m'enriquí moltíssim
explicant les cartes de sant Pau. Era una persona molt completa, no sols com a
biblista. Per Nadal anàrem tres setmanes a Egipte i per Pasqua altres tres a Síria i El
Líban, en viatges d’estudis molt ben preparats i dirigits pels professors. Cada dimarts
la classe era una visita a un monument de Jerusalem. El pare de Vaux, que havia
excavat Qumran, ens dugué a les excavacions i ens mostrà el lloc. Érem una vintena
d’alumnes, catòlics i protestants, clergues i seglars; sense dones. No hi havia
exàmens.
Aquest curs, que durà de mitjan octubre del 1960 fins el 15 d’agost del 1961, vaig
aprofitar per alimentar la meva pietat de pelegrí en els llocs sants. El bisbe Jesús
Enciso i don Francisco Planas vingueren a Terra Santa i els vaig acompanyar.
El bisbe m’havia donat 40.000 pessetes per comprar noves peces per al Museu Bíblic
del seminari. Ho vaig fer assessorat pel professor d’arqueologia de l’École. Don
Francisco Planas ho dugué a Palma, passant per Israel gràcies al cònsol d’Espanya a
Jerusalem.
No he tornat a Terra Santa, ni pens tornar-hi, però crec que tots els cristians hi haurien
d’anar dues setmanes en peregrinació.

PROFESSOR DE SAGRADA ESCRIPTURA (1961- 2004)
Aquesta ha estat la tasca oficialment més important de la meva vida, però de fet la
consider de la mateixa categoria que els catorze anys en Es Jonquet i els més de vint a
la presó de Palma. Dit vulgarment, aquests anys amb els marginats em “desmamaren”.
El que és cert és que després de les decisions del bisbe Jesús Enciso vaig anar al
seminari en cos i ànima. El bisbe em nomenà bibliotecari perquè tengués habitatge i
taula. Don Antoni Esteva, majordom, em rebé com un germà i no em cobrà res. Don
Pedro Sureda, rector, de fet fou el bibliotecari. Aquells dies morí don Antoni Sancho,
que deixà la seva biblioteca al seminari i de tot se’n cuidà don Pedro Sureda.
El bisbe promulgà oposicions de Canonge Lectoral a la Seu, plaça que estava vacant
d’ençà que don Francisco Planas era bisbe d’Eivissa. Abans em demanà quines
matèries havia tengut en el darrer examen de l’Institut Bíblic de Roma i les posà com
a matèria de les oposicions: Isaïes i Fets dels Apòstols. Per sort em tocà parlar de Is 7
(promesa de l’Immanuel) i Act 2 (Pentecostès). Més ja no podia demanar. El bisbe
presidí l’acte amb tot el Capítol a la capella del Corpus Christi. Jo comentava en llatí
el text hebreu o grec (llavors ho tenia fresc) i el bisbe era l’únic que em seguia, llegint
també el texts originals. No es presentà cap altre opositor, perquè l’edicte exigia tenir
títol acadèmic en Sagrada Escriptura que a Mallorca ningú tenia més que el P. Garí,
franciscà. Don Sebastià Garcies Palou escampà una propaganda enverinada: que s’hi
presentava també un altre “que sabia moltes llengües”. Més tard vaig saber la veritat,
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era el meu condeixeble d’àrab a l’Institut Bíblic de Roma, Gonzalo del Cerro, que
quan va saber que em presentava jo, desistí de fer-ho ell. Vaig acabar les oposicions
dia 23 de desembre, el dia que jo feia 27 anys. El tribunal m’aprovà per unanimitat,
però el nomenament corresponia a Roma. Pel febrer de 1962 arribà de Roma el
pergamí signat pel Papa Joan XXIII i dia 12 de febrer, a la Seu, vaig prendre
possessió de la plaça de Canonge Lectoral per oposicions. Queda clara la importància
que tenia per a aquell bisbe l’ensenyança de la Sagrada Escriptura en el seminari.
El programa del seminari eren quatre cursos, un d’introduccions, amb l’hebreu inclòs,
i tres cursos més amb tot l’Antic i el Nou Testament. No hi havia altre professor
d’aquesta matèria. Jo venia de Roma i Jerusalem sabent molt de Ex 19-20; Gn 1-2; Ps
28; Is; Prv; Lc 1-2; Act; 2 Cor 1-8; Ef i Col; Apc 1-2. A Roma preparaven
investigadors i jo havia d’iniciar els futurs pastors del poble cristià. Vaig haver
d’estudiar tant o més que a Roma, cosa que em satisfeia. Estava tres dies a Ciutat amb
els meus pares i els altres tres a Capdepera, tot sol amb els meus llibres, estudiant.
Aquells primers anys coincidiren amb el Concili Vaticà II, que despertà en el poble de
Déu una gran set de la Paraula de Déu en llengua vernacla, ajudat dels meus primers
alumnes, sobretot d’Antoni Picornell, Gabriel Amengual, Domingo Mateu, Nadal
Palmer, etc. i molt recolzat pels capellans en general, vaig promoure el Moviment
Bíblic, que escampà molta i bona llavor per totes les parròquies de Mallorca una
dotzena d’anys.

ALTRES MESOS A ROMA (1968- 1972)
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Finalment, vaig aconseguir unificar el claustre de professors pel que es refereix a la
Sagrada Escriptura. Eren cinc els seminaris a Balears: franciscans, teatins, Sagrats
Cors, diocesans i menorquins. Cada seminari tenia el seu propi professor de Sagrada
Escriptura. Ens ajuntàrem els biblistes i ens repartírem les parts. Jo vaig triar
l’evangeli de sant Joan i les cartes de sant Pau. Quan acabava el semestre a Palma, jo
anava a Roma a seguir estudiant. Vaig fer els cursos de doctorat i ampliava els meus
coneixements de sant Joan i de sant Pau a la biblioteca del Institut Bíblic.
Eren uns mesos cada any, residint a Sant Giovanni Decollato per l’amable acollida del
pare Antoni Martorell, de qui em vaig fer molt amic. Vivint amb ell i descobrint la
seva vàlua, li vaig suggerir que tenia un deute amb Mallorca, illa per a la qual no
havia compost quasi res en comparació amb tota la seva gran producció. Em contestà:
“Dona’m texts per musicar”. Aquell mateix vespre jo escrivia al meu paisà Pere Orpí,
el poeta que té la col·laboració més extensa amb “el mestre”. No se li ha fet justícia,
però el que és cert és que el poble canta les seves lletres a moltes parròquies de
Mallorca.
Conec d’aprop la història d’aquesta gran obra del pare Martorell, he escoltat els autors
dels texts i sobretot al “mestre” compositor. Des de la Comissió d’Apostolat Bíblic de
la que jo era president i amb l’aprovació del bisbe, en el teatre de sant Francesc i en el
monestir de les Monges Jerònimes, el mateix pare Martorell impartia cada any un
curset litúrgic-musical amb les seves composicions. Jo contribuïa a divulgar-les en els
“Retiros Bíblics” i la gent les cantava de bona gana.
Quan el pare Martorell es retirà a Mallorca, després de 36 anys a Roma i després
d’haver presidit la Comissió Diocesana de Música de Roma per dues vegades, era
l’oportunitat perquè fos nomenat pel bisbe Mestre de Capella de la Seu. Fou una
ocasió no aprofitada per manca de valor i excés d’enveja. Almanco, l’edició de
“Celebrem el Senyor”, amb el volum dels acompanyaments, queda com una obra
senyera en la cultura musical religiosa de Mallorca. Jo he traduït al castellà un bon
grup de les seves cançons i el poble castellà les canta de bona gana en aquest poble de
Valladolid on ara residesc.
Trob que m'he allargat massa. A posta no vos dic res del que he viscut a la Seu, en Es
Jonquet, a la presó, ni del temps de jubilat. Gràcies per haver-me convidat a
col·laborar a celebrar amb vosaltres els 10 anys de la vostra revista, que m'agrada molt
llegir i per la qual us felicit. ¡Molts anys!

*****
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Joan Pla
Deman llicència per a novel·lar
les vostres històries.
Gràcies, de cor, a tots els que heu exposat l’ànima
damunt aquest paper i m’heu convidat a participar en la
festa editorial del desè aniversari d’aquesta revista.
He llegit una per una les 29 aparicions de “Modèlics i
modelicons”. Ha estat un plaer, un profit personal i, a dir ver, inesperat. Em pensava
trobar-me amb una fulla parroquial a l’ús i m’he trobat amb una autèntica antologia
dels pensaments i sentiments, plurals i progressistes, de tots els qui escriviu o heu
escrit en aquesta publicació. En faré, si Déu m’ajuda, un resum –mai no una anàlisi
crítica– de tot allò que més m’ha impressionat per la seva qualitat literària i
humanística o per la seva bondat ideològica.
Sospitava, com he dit, que l’estil essencial de la revista “Modèlics i modelicons”, tot i
que el seu “Consell de Redacció” està format per tres homes seglars o, en aquest cas,
secularitzats seria un estil clerical, encara que culte, interessant i substanciós. Per
això, mai no voldria donar un sentit pejoratiu a la paraula “clerical”, encara que
tampoc voldria preterir la crítica dels aspectes negatius que aquesta paraula comporta,
com ara la retòrica inflada, l’efeminament dels gestos i dels mots, la rigidesa dogmàtica
de les afirmacions i, a la fi, l’absència, quasi sistemàtica, de la preocupació social. Els
tretze anys de formació al Seminari donaven més importància al ritu que al
raonament, a la litúrgia i a l’orde jeràrquic que a la iniciativa personal i a la llibertat.
Cap d’aquestes tares s’ha manifestat després a l’exercici pastoral dels quinze
“modèlics” que són sacerdots, ni a l’exercici professional dels set que s’han
secularitzat. Ho dic així, sense cap dubte, perquè els acab de conèixer, un per un, pels
seus fruits. Fruits i obres, palpables i exemplars, a les parròquies, a la cúria, a les
missions, a les càtedres, a la literatura, a la música, a la pintura, a la filosofia pura, als
mitjans de comunicació i, principalment, als problemes humans de la pobresa i de la
drogoaddicció, com és el Projecte Home, d’importància internacional, parit i dirigit
per un vilafranquer de la fornada dels “modèlics i modelicons”.
Vora la grandesa d’aquestes obres i projectes, també s’inclouen a la revista algunes
descripcions, inefables, de la formació seminarística. Per exemple, quan, al nº 28, Sor
Maria Amada, la proverbial cuinera que se sabia el nom de totes les carns d’una
vedella escorxada, conta que van prescindir a la cuina del Seminari de les allotes més
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joves, seglars, per tal de no pertorbar la puresa i la castedat dels seminaristes que ja
s’afaitaven. En aquest sentit, record l’admonició de don Miquel Amer, a en Fito i a mi,
quan ens digué en castellà que no duguéssim les mans dins les butxaques, quan
passejàvem per “la senda de los elefantes”, marcada pels tamarells del camp de futbol
de Son Gibert, perquè “las manos en el bolsillo rozan las partes erógenas”.
Des d’un punt de vista periodístic, que és l’únic que jo puc aportar, l’estil clerical que
pressuposava es troba també, ben sovint, als escrits polítics dels més destacats
personatges del Poder i de la Política actuals, tant si són de dretes, com si són
d’esquerres, principalment d’esquerres. És un estil paternalista, sempre doctrinari,
sempre categòric. Qui el té, quan parla, escriu o predica sempre ho fa des de la trona,
com si fos posseïdor de la veritat absoluta. Abans de criticar el possible clericalisme
d’aquesta revista, em vaig trobar amb la crítica clara i fulminant de Toni Bennasar:
“L’Església hauria d’obrir-se ... S’hauria d’oblidar una mica que és ”mare i mestra” i asseure’s,
escoltar i aprendre.”
Així com els gestos físics, les mans, el to de veu, la forma de riure i de menjar i beure
també marquen l’estil vital dels qui han passat pels convents i seminaris catòlics del
món, l’estil dialèctic, intellectual i comunicatiu d’aquestes persones també es veu
influenciat per la força indiscutible de l’Escolàstica i pel dogmatisme que ha practicat
la Santa Mare Església durant segles. No diré, com diu en Sancho al nº 14, que la
qüestió - “Modèlics” o “modelicons” - no em deixi dormir, però voldria saber per
què els Modèlics van en majúscula i els modelicons en minúscula. Quins són uns i
quins són els altres: Són Modèlics aquells que són pares espirituals de tothom o
modelicons els que només són pares dels seus fills carnals? Trob que els tres mestres
de redacció –Sancho, Gual i Bennasar–, tots tres eminents en el camp de l’Educació,
ens sabran explicar la contundència amb què es proposen tots i cada un dels escrits
d’aquestes 28 edicions que he llegit al llarg de l’estiu xafogós del 2012. Jo crec que
aquest estil, del qual jo tampoc me n’alliber, és més una inèrcia que una voluntat.
La presentació que ens fa Jaume Sancho de la revista núm. 1, apareguda ara fa deu
anys, marca l’estil o, millor dit, l’esperit de la publicació. És, crec jo, l’esperit de
l’alegria fraterna, la força de l’amor en igualtat i l’expressió de la llibertat personal amb
absoluta llibertat d’expressió. Malgrat tot el tiberi d’orde i jerarquia, esment, prudència
i prejudicis que travessen la biografia dels capellans tradicionals i, també, d’alguns
secularitzats de vocació docent irremeiable, aquesta revista té una veu jove i
innovadora. Mai l’article, la crònica o la recomanació es converteixen en sermó de
veritat eterna.
La presentació d’en Jaume ens fa albirar clares proposicions de llibertat i progrés, dins
el seny de la fe i del bé comú que ens ocupa i preocupa. Hom diria, com deia
n’Eduard Bonnín Aguiló, fundador dels “Cursets de Cristiandat”, que no hi ha cap
modèlic ni cap modelicó que no vulgui ser, abans que doctor de la Santa Mare
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Església o Premi Nobel de la Pau, “aprenent de cristià”. Em sembla que tots els qui
participam en aquest afany periodístic compartim la mateixa definició de l’amor que
ens proposava l’esmentat líder de la cristiandat: “Amor és fer possible la llibertat dels
altres”.
La revista comença amb una crònica de societat o “cronicó” (30 desembre 2002) d’en
Sebastià Salom, aleshores rector de Santanyi, on ens conta el que van sopar els 13 de
la primera reunió de condeixebles. Justament 13, com en el darrer sopar del Bon Jesús
i els 12 apòstols. Nou preveres i quatre secularitzats parlaren, especialment, d’en
Mateu Galmés, que acabava de morir. Em ferí la referència a la seva “desgraciada
vida” i en Jaume Sancho m’explicà més tard els detalls. Els vostres testimonis sobre la
mort de Mateu Galmés són d’una sincera fraternitat perfecta. Jo també era amic seu,
però feia molts d’anys que no el tractava.
A propòsit dels amics que ja gaudeixen Llum i Veritat eternament, els obituaris
dedicats a Miquel Nigorra en el núm. 8 de la revista pel juny de 2005, en Tomeu
Català ja ens regala un memorial entranyable d’en Miquel Nigorra en el XXVè
aniversari de la seva mort, i a Pep Toni Fuster en el núm. 10 són el testimoni viu de
fraternitat més sincer i emocionant que jo he llegit mai. En un món com aquest que
avui encara roda, on el desamor i l’egoisme són el pa nostre de cada dia, testificar
l’amor fratern és un acte revolucionari i estimulant. És cert que només es parla bé dels
qui són morts, però en aquest cas succeeix el contrari: són els morts els que parlen bé
dels vius. Són en Pep Toni o en Biel Rossinyol els qui donen branca, com Déu mana i
toca, a Jaume Sancho. Per a un observador extern, és admirable la sinceritat i la
contundència de les diatribes entre condeixebles, entre preveres i seglars. Són, com
deia el nostre poeta, autèntics “festivals del pensament”.
Tenia jo al meu escriptori, tres colleccions predilectes de revistes d’art i pensament,
de les quals en treia idees i cites per als meus escrits diaris: “Litoral”, “Revista de
Occidente” i “Papeles de Son Armadans”. Des d’ara n’hi afegiré una quarta:
“Modèlics y modelicons”.
Em diverteix la primera figa que li tira en Salom a n’Orpí, quan diu en el seu
“cronicó” que el poeta gabellí se n’aprofita de la reunió de condeixebles per a vendre
“a preu d’amic” el seu llibre “Fent camí amb el poble”. No hi ha com tenir bons
amics. Idò.
Les “recomanacions” d’en J.S. són apoteòsiques, principalment quan recomana el
tabac que heu de fumar. Tenc, des de fa mig any, un llibret, “Cavillades d’un
desenfeinat, per a temps de figues”, que és una recopilació de les publicades a la
revista i encara, en obrir aquest llibret, l’olor que m’arriba és com si fumés un
“toscano” dels que ell recomana per a fumar tot sol. Quant a música i llibres, el seu
repertori és magnífic. A més, ens recomana el Softcatalà a Internet, sense cap mena de
sectarisme polític. A propòsit de la qüestió lingüística, tan “emputada” al dia d’avui,
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crec que seria oportú observar un detall: Al 1963, prest farà mig segle, quan en Franco
ho dictava tot, l’Obra Cultural Balear ja ens estimulava amb premis la nostra voluntat
de parlar i escriure normalment i amb tota naturalitat la llengua pròpia de les Illes
Balears. El català, és ben ver, patia una sistemàtica i constant persecució sota el poder
omnímode d’en Franco, però vull dir que em sembla deliciosa la crònica, titulada “La
Ceba”, (“Modèlics... núm. 5) dels companys que gaudiren del premi –un viatge i
estada de quatre dies a Catalunya– per haver obtingut la millor nota al Curs de Català
organitzat per l’OCB, vint anys abans de l’Estatut i de la llei de normalització que ara
bull o fem bullir, uns a favor i altres en contra. Vet ací els noms i els llinatges dels
agraciats, ben coneguts i ben estimats: Domingo Mateu, Jaume Obrador, Jaume Sancho,
Bartomeu Socies, Bartomeu Tauler i Jaume Vives. Ben segur que cap d’ells, durant aquell
viatge joiós a Catalunya amb el gran mestre F. de Borja Moll, podia imaginar que
l’OCB funcionava millor al marge d’en Francisco Franco que no d’en José Ramón
Bauzá. En veure en Gual i Móra en parlarem d’aquest tema...
Amb aquests prolegòmens, la lectura de les 28 revistes següents es convertí en una
necessitat, com la “fumera” d’en Jaume nostro.
Des de la revista núm. 1 fins a la núm. 18, s’emprarà el mateix disseny de portada.
Persisteix, però, l’eslògan de “espècie de revista, butlletí o lo que sigui”. L’aire que li vol
donar el seu fundador es un aire d’intimitat casolana, d’amics i germans que conversen
a la fresca en l’estiu o a la foganya en l’hivern. La publicació n’està plena d’intimitats:
la mare d’un, la malaltia d’un altre, els tords robats, la monja cuinera, Sor Maria
Amada, les mares i els pares fent Exercicis Espirituals a Can Tàpera, les flors de
Gabriel Rosselló Rigo, el “bon dia” radiofònic d’en Joan Bauzà i tantes altres.
Hi ha una secció fixa “Per començar”, on han escrit gairebé tots els condeixebles,
llevat de n’Amengual, en Fons, en Parets, en Pol, en Ramon i en Romero que se
suposa que ho faran qualque dia, si qualcú els encalça. Per altra banda n'hi ha vuit o
nou –Bauzà, Bennasar, Darder, Fuster, Gual, Moll, Rosselló, Salom i Sancho– que ja
han repetit, dues o tres vegades, en aquesta secció interesantíssima i testimonial. Com
que tots parteixen de la convicció que escriuen per als amics i familiars més
entranyables, tant si ens conten la seva jubilació com si ens fan l’obituari d’un
company que ha mort, tant si parlen del mar i de la terra, dels records escolars i dels
grans viatges d’estudi o de plaer, de les seves missions al Burundi, al Perú o a la Cuba
d’en Fidel amb el Papa, el to de sinceritat de tots els testimonis és absolut.
Fan possible, amb aquesta sinceritat, l’axioma clàssic que diu que només esdevé
universal allò que és singular. En tenc proves, de persones completament alienes al
collectiu, que s’han enganxat a determinats articles i, fins i tot, m’han insinuat que
podria escriure’s una bona novella només amb la trama, nus i desenllaç que marquen
els diversos testimonis dels modèlics i modelicons. “Els fantasmes de la filosofia”
ballarien sardanes amb en Jaume de Mancor de la Vall. El gallets de Sant Pere o
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puputs que jo dibuix cada dia amb angelots que neden cantarien l’albada de la Pàtria
celestial on ja hi són, sens dubte, els collegues Nigorra, Galmés, Fuster i Rossinyol.
No hi hauria més diccionari per a enriquir la prosa del novellista que el “Lexicon”
d’en Tomeu Tauler, que és una obra gegantina i adorable. El projecte sublim dels
homes que conviuen i reviuen amb en Tomeu Català seria el contrapunt més apropiat
per als poetes i peregrins que componen himnes i canten nadales, a l’ombra de la pleta
parroquial on hi pasturen les ovelles fidels. L’esplendor dels camins inescrutables de
Déu i de la universalitat de l’amor serien les cròniques missioneres de Sebastià Salom,
de Joan Sunyer i d’Antoni Mateu.
A propòsit d’aquesta novella que vull o puc escriure sobre la peripècia vital dels
autors d’aquesta revista, no amagaré la font d’inspiració que, a més de la meva lectura
apassionada, fou l’article magistral de Joan Bauzá, al núm. 28, que ens parla del
“retorn a les històries”. També jo, mentre reorganitzava i reorientava la meva vida
professional, podia confessar textualment el que ens deia en Bauzá: “Deixàrem els relats
per les tesis, i així hem viscut per anys. Les tesis ens fascinaren, i tan valia que fos la de “El capital”
de Marx com la de “Crítica de la raó pura” de Kant. Allò que era important era el contingut, el
raonament, el missatge, això és, la tesi.” L’estufera intellectual, a part del fet sublim de ser
felanitxer, m’havia pujat a la cresta i la veritat és que no era, ara ho reconec,
aguantador. Tornar a les històries, periodista i escriptor, ha estat la meva gran sort, per
no dir la meva segona redempció.
Els modèlics i modelicons, basta passar llista i veure el que fan i han fet, tant si són
capellans com si ho han deixat de ser, tant si es santifiquen al llit de les amors
matrimonials com si es diverteixen al ball solemne dels fadrins consagrats, tenen corda
per fermar no una, sinó deu novelles.
És obvi que, en aquest nou relat que em tempta, no hi cabrien les disquisicions, les
tesis i els sermons de vida eterna que, qualque pic, heu publicat a la revista. Les
erudicions llibresques i les cites de pensadors i mestres clàssics, antics i moderns, les
frases intercalades en llatí i l’anècdota pia només servirien per dibuixar el perfil extern
d’algun personatge que figura i viu a la llista general dels condeixebles.
En Toni Bennasar, amb la seva sèrie “amb el cor a la mà” ens dona el guió d’una
història magnífica. Des del seu primer article “records entranyables” fins al que es
titula “burxinant dins la meva intimitat” hi ha un banc immens de dades, una font
d’inspiració, diria jo, inexhaurible.
Només pel fet de retrobar-me amb persones que, d’una manera o d’altra, han nodrit
les emocions i les esperances juvenils del meu cor, ho pagava dedicar un mes sencer a
la lectura i anàlisi d’aquesta “espècie de revista, butlletí o lo que sigui”. Mai no me
cansaré d’agrair la possibilitat de tornar al nucli germinal de la pròpia llengua, és a dir,
a la prosa planera, irònica i assenyada del meu amic i paisà Joan Rosselló Vaquer. He
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tornat, després de mig segle d’incomunicació i allunyament, a reviure l’entusiasme vital
que em transmetien en Jeroni Fito, en Toni Pol, en Tomeu Forteza, en Miquel
Alenyar, en Marià Cortès, en Manolo Haro i la seva germana Isabel, inspiradora dels
moments sentimentals més humans d’en Jeroni Fito i meus, i tants d’altres que he
reconegut a les fotografies. Les del meu curs, que s’ordenà justament el dia del meu
aniversari, 22 de desembre de 1963, amb aquell Bernat Pou i la patena dels seus trenta
anys, o la dels qui tocaven els orgues i pianos de Son Gibert, han estat imatges
reconstituents, com els “colagenos” d’Ana María Lajusticia que pren la meva dona
cada dia. Vius i morts d’aquella etapa mística m’ajuden a reconstruir-me poc a poc i
amb bona lletra, ara que m’he tornat a inscriure a la cursa olímpica dels darrers 100
metres lliures.
De les causes que m’induïren a deixar –en el meu temps, quan un abandonava la
carrera sacerdotal, es deia : “En Fulano ha deixat"– les podeu conèixer al núm. 29,
maig 2012, en una esplèndida entrevista de Toni Bennasar. Aquest és un altre aspecte
de la revista: les entrevistes. Tant si les fa en Domingo Mateu com si les fa un altre.
Periodísticament, paraula d’un professional veterà, “Modèlics...” és una publicació
digna d’inserir-se a la Història del periodisme del segle XXI. Bé ho diu, al núm. 25, el
meu amic Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història, que sempre que em veu, em
diu: “Hola, professor”. Té motius: Ell estudiava el batxillerat, quan jo feia de
professor al Collegi Lluís Vives de Palma.
És ver, aquesta revista és ja històrica, malgrat siguin pocs els seus lectors.
El contrast o joc d’antinòmies és també una característica de “Modèlics i modelicons”:
Són admirables la llibertat d’expressió i la naturalitat amb què es publiquen, per
exemple, els exercicis espirituals que predicà en Salom a València com la valenta
presentació de n’Orpi referent al llibre de Jaume Santandreu -“Llobacarda...”-, tan
innovador i polèmic com sempre.
D’aquesta antinòmia n’he fet un “puput i angelots” com els que faig cada dia
als
diaris des de fa 35 anys. Si vos sembla oportú, podeu publicar-ho aquí, en exclusiva,
encara que només serveixi per descarregar plom d’aquest article oceànic.
No vull fugir del teclat, sense agrair l’escrit d’en Bartomeu Moll sobre els nostres
“formadors”. Encara que siguin microscòpiques les referències biogràfiques, la llista
és perfecta i ens pot ajudar a reconstruir tot el nostre passat fonamental.
No sé si era això el que esperaven de mi els qui m’encomanaren aquesta collaboració.
Quan li vaig dir a Toni Bennasar que la lectura de les 29 revistes em donava tema per
a un llibre de moltes pàgines, em suggerí que ho fes en dues parts, però, com que no
sé, ni ho sabré mai, si seré viu a l’hora de publicar la següent revista, aquí s’acaba el
meu discurs, ara per ara, i que Déu em perdoni no només les allusions i reiteracions,
sinó les omissions de noms i fets que, per ventura, no he sabut veure en aquesta
primera lectura.
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Una abraçada fraterna, Joan Pla
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Bartomeu Llabrés
Des de fa uns anys en Toni Bennasar, bon amic meu,
em va passant la revista Modelicons, que després jo
vaig enviant als meus condeixebles. A principi d’estiu
en Toni me va demanar una petita col·laboració en
forma d’escrit d’algunes anècdotes o vivències meves
o dels meus companys. La veritat és que no sé si estaré
a l’alçada dels brillants escrits que surten a les
publicacions, però bé, si pensau que pot esser d’interès publicar-ho... endavant i
si no... jo seguiré gaudint igualment de la vostra revista.
Eren els primers dies d’octubre de l’any 1963 quan un grup d’uns 60 nins en
edats compreses entre els 10 i 14 anys començàrem l’aventura d’iniciar els
estudis eclesiàstics al seminari nou de ciutat. Uns estudis que ens portarien a
l’ordenació sacerdotal 13 anys després, evidentment no per a tots, però sí per un
grup de nosaltres, que al final seria un grup ben petit.
Seixanta nins venguts d’arreu de Mallorca, sense cap tipus de coneixença entre
nosaltres en la majoria dels casos. El primer dia era una mescla d’il·lusió, alegria i
a la vegada de por, davant el desconegut. Tots hi érem allà voluntaris, encara que
una mica influenciats pels rectors de les nostres parròquies, que havien fet una
feina engrescadora amb nosaltres i les nostres famílies. En mi personalment
també va tenir força influència l’admiració que sentia pels seminaristes sencellers .
Allà tot era nou per a nosaltres. Disposar d’una taula i cadira per estudiar, uns
menjadors i uns dormitoris enormes, els baveralls amb el nom a la butxaca que
ens ajudava a saber que nomien els nostres companys.
I, com no podria ser d’altra manera, l’alegria inicial es va convertir, a les poques
hores, amb angoixa i enyorança dels teus. Jo pràcticament no m’havia separat
dels meus més que un parell de dies que havia passat a casa d’un oncle meu al
Rafal uns mesos abans d’entrar al seminari.
Els primers dies foren molt durs per a mi. Adesiara em queien les llàgrimes,
encara que procurava dissimular-ho davant els companys, i record perfectament
que quan vaig rebre la primera visita de la meva mare, el dia del Domund, a una
setmana d’haver aterrat, les primeres paraules que li vaig dir van ser “mu mare,
vull venir amb tu cap a Sencelles, a mi no m’agrada estar aquí”. Supòs que la meva
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mare després de veure’m tant cop piu va partir cap a Sencelles amb el cor ben
compungit.
Però a mesura que passaven els dies les coses anaven millorant, amb l’ajut de dos
prefectes meravellosos, en Joan Bauçà i en Rafel Umbert, i també començant a fer
amics, l’enyorança va començar a desaparèixer i tira a tira em vaig anar
acostumant a la nova vida i a la dura disciplina imposada per l’equip directiu
comandat per D. Baltasar Soler.
Com era molt tímid i
callat no em costava
gaire estar en silenci a
les files, menjador o
sala d’estudis, fins i tot
no era mal estudiant i
sense
gaire
esforç
aprovava. Per això
durant un curs vaig
esser l’encarregat de
recollir els “vales”. Pens
que D. Baltasar va esser
l’inventor
del
que
després el món del
futbol va posar amb
pràctica amb les targetes que es mostren al futbolistes. Nosaltres li dèiem
“vales”. A principi de cada mes ens donaven a cada seminarista un manat de
vals numerats de distints colors (15 de blaus, de silenci; 15 de verds, de
puntualitat; 10 de grocs, d’estudi i 5 de marrons que es deien varis) Quan un
alumne no es comportava, el prefecte o superior de torn li posava una falta de
estudi, silenci, puntualitat... i les faltes greus, insultar, barallar-se, contestar als
professors o superiors etc. es sancionaven amb un varis. Cada vegada que un
alumne era sancionat havia de comunicar a l’encarregat la falta comesa i a
l’estudi d’abans de sopar jo passava a recollir els vals a tots els companys de
curs. A final de mes tots passàvem pel despatx de D. Baltasar a recollir els vals
confiscats perquè ens donàs la medicina adient en funció del nombre de vals. I hi
havia qualque company que devers mitjan mes ja havia de passar a recollir-los
perquè els havia esgotat.
Quan ens comunicaren que a D. Baltasar el passaven de superior dels filòsofs al
seminari major i el seu substitut seria en Miquel Orell i va haver una explosió de
joia i tots els vals volaren per enlaire i inundaren el passadís que va del despatx
de D. Baltasar a la sala d’estudis.
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També record una sanció força original que era una multa de dos reials al qui
travessaven el claustres. Sempre s’havia de circular per davall del passadissos de
les columnes. I era curiós perquè a vegades decidies travessar, per fer més via,
comprovant que no hi havia ningú i quan estaves al mig, apareixia un prefecte,
superior i... multa.
Tenc molt bon record dels altres prefectes que vaig tenir al seminari menor, en
Pep Lliteres, que en pau descansi, en Joan Guiscafré, en Miquel Gual, n’Andreu
Genovart així com d’en Jaume Gual, que encara que no era prefecte del nostre
curs, vaig tenir sempre una gran relació amb ell i que encara perdura.
També tenc que agrair l’estimació al món de la música al fet de formar part del
l’Shola Cantorum, els tres primers cursos amb els pueri cantores i a filosofia en les
darreres actuacions que va fer el grup. En Sebastià Salom ens va fer les proves
per entrar i crec que li vaig cantar Oh Maria, que havia aprés al cor de Sencelles.
Ens sentíem un poc privilegiats per formar part del Cor, cantar la sabatina per la
radio els dissabtes, anar a cantar a la Seu les matines i funcions de Setmana Santa
i Pasqua, així com les principals funcions religioses del Seminari, encara que ens
privàs de temps d’esbarjo que empràvem per assajar i vocalitzar. En Miquel Pons
i en Cecil Buele agafaren el relleu d’en Sebastià quan cursàvem segon
d’humanitats.
No es pot entendre
haver estat al seminari
sense fer un apartat de
les
passejades
que
fèiem a mitjans setmana
aprofitant un horabaixa
que no teníem classe.
En fila de dos i cap a
Son
Macià,
una
preciosa possessió que
està dins el terme de
Marratxí i que tenien
per posaders els pares
del seminarista Toni Galmés que uns anys desprès seria prefecte nostre a 2n de
filosofia, a la tornada passàvem el rosari a l’església de la Indioteria, que llavors
tenia de rector a D. Joan Font, que solia venir amb bicicleta una dia a la setmana
a confessar al seminari. Altres llocs que visitàvem amb freqüència eren La Riba,
El Castell de Bellver, una explanada que després passaria a ser el poliesportiu de
Sant Ferran, al costat del Cementiri, Son Ferriol, el Pla de na Tesa, Sant Joan de
Déu, Son Bonet, etc.
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Ens anàvem fent grans i a tercer complírem uns del somnis de tot seminarista: la
vestició. El grup ja havia disminuït força. He pogut comprovar en una foto que
només érem 24. Solemne acte presidit pel rector D. Pere Sureda. Això sí, la sotana
no l’esquinçàrem molt. De fet només l’emprarem al seminari menor i tant sols ho
fèiem per anar a missa i en celebracions importants. Quan passarem al Seminari
major ja bufaven vents de canvis, havien canviat D. Baltasar Soler per en Joan
Caldentey, D. Pau Oliver era el nou rector, i decidirem no comprar-nos altra
sotana i deixarem d’emprar-la definitivament.
Durant els anys de filosofia ja teníem força llibertat per entrar i sortit i així molts
de caps de setmana les passàvem amb la família, tira a tira deixarem d’utilitzar la
capella gran per anar a fer les misses o resos a habitacions un poc grosses
habilitades.
A segon de filosofia, pensant en fer un viatge de meitat de carrera, ens
organitzàrem per fer un sainet en català i unes actuacions musicals, amb alguns
reforços amb seminaristes més grans, Toni Horrach, Marc Vaquer, Ferran
Martínez i un dels tres guineans, per anar als pobles i recaptar fons perquè el
viatge ens sortís més econòmic. Normalment hi anàvem en cap de setmana però
a Sa Pobla ens contractaren dos dies feiners. En Joan Caldentey, el nostre
superior, es va queixar que tenguéssim tanta energia per anar a Sa Pobla i tornar
tant tard i tant poca a l’hora d’anar a fer meditació o resar un poc cada dematí.
Dons bé, el dia després de l’actuació, ens aixecarem tots a les 7 del matí i ens
anam a la capella i ens passarem una hora cantant salms tant fort com poguérem
perquè en Joan des de la seva habitació ens sentís. Cosa de gent jove! Per altra
part he de dir que els dematins ens aixecaven amb el temps just per anar a
berenar i entrar a classe a les 9 h. des de feia estona.
També ens atrevirem a fer, crec que per primera vegada, vaga al seminari. El
motiu, varem sol·licitar al rector un dia lliure per fer una excursió per celebrar
arribar a la meitat de la carrera. Ens ho concediren i ens desplaçarem tot un dia a
l’ermita de Betlem. Quan arribam al vespre, ens assabentam que l’endemà hi
havia excursió per a tots els cursos menys nosaltres. Ens va parèixer uns
injustícia ja que la nostra era excepcional. Ens reunírem i decidim no anar a
classe i ho comunicarem al rector. Al cap d’una hora D. Pau i en Joan Caldentey
anaren passant per les habitacions a demanar a cada un si feria vaga. La
resposta fou unànime. Feríem vaga. I així va esser. Tothom va partir d’excursió i
nosaltres a les habitacions sense baixar a classe. Pensàvem que hi hauria
represàlies, però no; l’horabaixa, el rector ens va reunir al seu despatx a tots i
signarem un pacte de reconciliació.
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El dos darrers anys de filosofia varen esser molt divertits. La majoria ja teníem
clar que la vocació anava minvant i que el final ja es veia proper, però ens
convenia de cara el futur acabar filosofia i fer, per lliure, el Preu.
Un horabaixa, veníem de jugar a futbol i entrarem a les habitacions. Jo m’estava
rentant o canviant, amb el pestell posat a la porta i en Biel Barceló, condeixeble i
molt bon amic, toca qui toca a la porta i jo, sabent que no podria entrar, dient-li
cada vegada més fort: endavant Makarakitza. (En Makarakitza era un bisbe
negre del Burundi que ens havia visitat feia poc). Supòs que fèiem tant de renou
que en Joan Caldentey va sortir del seu despatx i, es clar, en Biel que s’amaga a la
seva habitació, en Joan toca a la meva, i jo tot eufòric seguia amb l’endavant
Makarakitza. Al final en Joan s’identificà i jo no sabia si amagar-me dins
l’armari o tirar-me per la finestra. I en Biel, bones rialles.
També he de comentar que
un
grup
de
nosaltres
tenguérem l’oportunitat de
fer un estatge de feina
durant els mesos d’estiu a
l’estranger que va esser una
gran experiència. Jo vaig
compartir grup amb en
Tomeu Fons,
aleshores
majordom del seminari, en
Biel Barceló i en Jaume
Obrador, condeixebles, en
Joan Berga i en Paco Munar,
un estiu a Caldey Island, una petita illa al sud del País de Gales. Hi va haver
altres grups que anaren a París o a Suïssa.
Al final de filosofia un bon grup va deixar el seminari però l’amistat del grup ha
continuat i, al manco una vegada a l’any, ens veiem per dinar o sopar plegats, i
recordar batalletes de quan érem seminaristes. Tenim molts bons records
d’aquells anys i fins i tots fa anys anàrem un vespre a sopar al menjador dels
superiors, aprofitant que en Jaume Alemany era superior en aquells moments, i
demanarem a les monges que ens cuinassin els plats estrella: mongetes, sopes de
llet, puros de monja... tots boníssims i amb el gust idèntic de quan érem petits.
Fa un parell d’anys que estam rumiant la idea de intentar reunir a tots, o a la
majoria, dels que començarem l’any 1963. No serà tasca fàcil però, si ho
aconseguim, farem arribar una fotografia del grup a la revista.
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Domingo Mateu
DES DEL CIM DE LA SETENTENA,
MEMÒRIA AGRAÏDA DEL TEMPS DE
SEMINARI
Ben conscientment he volgut inserir en el mateix títol
d’aquest article l’espai temporal precís en el qual he
entreteixit aquesta reflexió. La finalitat no és altra que
tenir ben present que han passat entre seixanta i
cinquanta anys des que succeïren realment les
seqüències d’aquella privilegiada etapa adolescent i
juvenil de la nostra vida en el Seminari que propòs ara
d’evocar i de fer-ne, per escrit, una avaluació personal.
L’ empremta inesborrable i permanent d’aquest perllongat pas del temps té com a
primer efecte benefactor l’encobriment progressiu d’aquelles experiències
enregistrades a la memòria com a perjudicials o frustrants. Hom diria que el pas del
temps va amorosint els caires cantelluts dels records fins a deixar-los polits i
desproveïts de tota casta d’arestes, talment còdols llisos de torrent. Així, a mesura que
passa el temps, la memòria no guarda de l’oblit les imatges més apropades a la realitat
sinó les retocades i embellides per l’acció purificadora del record. Aquesta serà,
doncs, d’entrada, la meva retocada visió actual d’aquells anys fornida pel context
abellidor de la meva memòria amorosida.
La memòria és memòria de casualitats
Aprofundint uns mica més en els efectes afavoridors de la memòria, n’aportaré un
altre de ben suggerent, extret d’un llibre recentment publicat del meu amic
condeixeble, Gabriel Amengual Coll1 :
Per la memòria, m’assumesc a mi mateix, diu Gabriel. Per la memòria, puc acceptar, fer-me propi
el fet de l’existència que m’ha estat donada, fer-la personal. D’aquesta manera, accept el do de Déu i
em personalitz. Allò que podria ser un fet fatal, el destí, es converteix en una acció agraïda i lliure.
És, doncs, gràcies a la memòria, segons la madurada reflexió de Gabriel, que assumim,
que personalitzam, que feim pròpia l’experiència que ens ha estat donada, l’única que
casualment ens ha tocat viure en les circumstàncies personals concretes que ens han
permès de ser el que som. Així ho precisarà en afirmacions posteriors:
Aquest exercici de memòria ens fa experimentar la casualitat de la nostra vida. La memòria és
memòria de casualitats, de sort, i en això precisament es troba l’arrel de la gratitud.
Les entenimentades afirmacions anteriors vénen a ratificar allò que des de sempre he
manifestat i sostingut, ben especialment a l’hora de legitimar els canvis radicals de
1

G. Amengual, Deseo, memoria y experiencia. Itinerarios del hombre a Dios. Salamanca, 2011, 61-67
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cruïlla que han esmenat en certes ocasions l’orientació de la meva existència: gairebé
tot el que som ara, el com som i el que he pogut aprendre i saber al llarg de la meva
vida té les arrels primeres en l’etapa única i peculiar d’aquella convivència adolescent i
juvenil del Seminari, durant la qual, sota el guiatge de fidelíssims servidors de la noble
causa, ens dedicàrem intensament i acurada a l’estudi de la cabalosa riuada de
seleccionades matèries acadèmiques i ens deixàrem modelar l’ànima assumint
personalment sense gaire resistències el precís, subtil procés tradicional vigent
aleshores de formació i d’aprenentatge sacerdotal.
Les casualitats i la sort
Som el més petit de cinc germans i tres germanes, nascut de pares sobrats d’amor i
d’afany obstinat per donar als seus la millor creixença, malgrat escassejassin a casa el
pa i altres imprescindibles recursos per surar una atapeïda barcada de fills perduda en
la paorosa maror d’aquella misèria congriada en la dictadura dels guanyadors de la
guerra civil. A tocar dels vuit anys, els germans majors hagueren de deixar l’escola per
iniciar l’aprenentatge forçat d’un treball que garantís mínimament les garrofes de la
família. Amb la mateixa finalitat, les germanes, nines encara, iniciaren el servei o la
guarda d’infants a famílies benestants de la petita vila de muntanya. Aquest i no altre
havia de ser el meu destí natural. El fet però de ser el més petit de la casa ja m’estalvià
la retirada obligada de l’escola als vuit anys. En tenia deu i era lliure i feliç a casa, a
l’escola i al carrer quan la sort vingué a capgirar-me el destí.
Molt prop de casa meva, la família Payeras Bujosa regentava “Sa Botigueta”, un petit
comerç de queviures i venda de pa calent on les mares de la barriada compraven en
petites quantitats els aliments bàsics per a la família, el cost dels quals era permès de
deixar-los a deure fins a disposar dels magres salaris que adesiara entraven a casa.
D’aquesta família de petits comerciants en temps d’estretors n’era fill major, don
Guillem, un jove alt i ben plantat que lluïa sense presumpció pels carrers empobrits
de Bunyola la finesa pulcra i envejable de l’alta condició de capellà, a la qual
recentment havia accedit. La proximitat com a veïns i la freqüència amb què ma
mare anava a “Sa Botigueta” a comprar i a fer-hi la bugada a mà un dia o dos a la
setmana enfortien els lligams de confiança i bona relació dels Payeras vers la meva
família. El que mai no haurien ni somiat els meus pares i germans és que d’aquesta
bona entesa en pogués sorgir un bon dia la sorprenent i increïble proposta del jove
don Guillem:
Des de fa temps, volia plantejar-vos la possibilitat que el vostre fill petit, Domingo, entri al Seminari
per iniciar els estudis de capellà, gosà a dir un dia d’estiu als meus pares. Consider que té bones
condicions i aptituds idònies per emprendre aquest camí. Em faré càrrec de cercar qui ens ajudi a
pagar les despeses de la carrera, s’avançà a dir don Guillem abans que aquesta qüestió, que
bé sabia que els pares no podien assumir, fes inviable la resposta afirmativa a la
inesperada proposta.
No cal dir la immensa joia i la munió d’illusions que congrià en el cor dels meus pares
la imprevisible i generosa oferta de don Guillem. En el mes de setembre vinent, ja
compartia amb la resta d’allotells guanyats per a la mateixa causa des de tots els
indrets de Mallorca les improvisades, precàries i ombrívoles installacions del
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Seminari menor, ubicat aleshores a l’ala antiga del convent dels agustins que dóna
avui encara al carrer del Socors. L’edifici que ens allotjà aquell primer curs tenia greus
carències bàsiques : el bany complet, un pic per setmana, l’havíem d’anar a fer a les
dutxes del Seminari major, sortosament situat a uns pocs carrers més enllà. El curs
vinent, amb gran goig, deixàrem les penúries residencials dels Socors per gaudir de
l’estrena de les magnífiques dependències del Seminari nou, bastit expressament a
l’indret més convenient dels afores de Palma, a la possessió de Son Gibert, l’extensa
finca, acollidora, plàcida i lluminosa del magnànim donant, Mn. Joan Mas.
Aquest fou per a mi el cop de sort providencial amb el qual la meva vida començava a
fer un gir gegantí, un canvi radical de rumb que em marcaria un nou destí i les fites
essencials que hauria d’assolir durant la privilegiada etapa de formació per conformar
el meu innat creixement com a persona a les altes exigències de la noble professió a
què volia conduir-me don Guillem. És evident que sense aquest punt inicial
d’oferiment gratuït de don Guillem, la sortida ordinària familiar m’hauria fet deixar
l’escola als onze anys per començar, encara infant, a guanyar-me les sopes en humils
treballs d’aprenent i, de gran, exercir amb mestria, com ho han fet els meus germans,
qualsevol dels oficis auxiliars de la construcció o de la indústria artesanal.
L’agraïment personal a don Guillem Payeras
He de dir amb complaença que allò que m’ha estat donat de viure, el nou destí que em
fou configurat per les casualitats descrites, tal com ho proposa la citació esmentada de
Gabriel Amengual, es converteix ara, en aquest acte pel qual en faig memòria, en una
acció agraïda i lliure.
Acció agraïda i lliure que, per escrit i públicament, vull adreçar en primer lloc al meu
providencial valedor, l’estimat don Guillem Payeras, ara que, del cel estant, pot
conèixer sense engany com és de franc i lleial el meu agraïment. Pel que he manifestat
abans, foren exclusivament la intuïció i un generós interès personal de don Guillem
Payeras, en el marc de les circumstàncies descrites, les causes que d’improvís em varen
conduir a l’estatge del Seminari i a la vivència del llarg procés privilegiat de formació
acadèmica i presbiteral. Lligat a aquest cop inicial d’intuïció i de benvolença, don
Guillem mantingué permanentment, any rere any, sota el silenci compartit de la
discreció dels donants, el compromís mai incomplert de trobar els ajuts econòmics
necessaris per satisfer les considerables despeses de la llarga carrera eclesiàstica.
Només per això hauria d’estar tota la vida immensament agraït i pregonar a tot arreu
l’obligat reconeixement a l’afecte i a l’atenció tan generosa i benvolent de don Guillem
vers la meva vida i persona, les quals, gràcies en gran part al seu constant suport
desinteressat, han arribat a ser el que ara són. Però, una nova intervenció de don
Guillem tres anys després de ser jo ordenat prevere, afegeix encara un nou gruix
d’agraïment a aquest acte mitjançant el qual vull deixar-ne ara fidel memòria escrita.
Com en anteriors ocasions, ell mateix va ser el promotor i l’impulsor davant els
responsables diocesans pertinents de la concessió d’un sojorn a l’estranger per
aprofundir i actualitzar la formació acadèmica rebuda al Seminari. Així, havent
obtingut per mediació de Don Guillem la garantia de l’elevat finançament de l’estada
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per part d’una de les més generoses donants del seu cercle d’incondicionals, vaig
cursar a Brusselles, a l’Institut Internacional “Lumen vitae”, adscrit a la Universitat de
Lovaina, dos anys complets de recerca intensa i suggeridora de nous camins per a
l’exercici actualitzat del ministeri presbiteral. La concurrència a “Lumen vitae” d’una
àmplia i molt diversa pluralitat d’homes i dones d’Església vinguts de tot el món per a
la recerca simultània d’una inajornable innovació dels serveis eclesials fou sens dubte
el factor més enriquidor, transcendent i fructífer d’aquell privilegiat període d’estudi i
d’aprofundiment.
De bell nou, l’encertà de ple la intuïció de don
Guillem, encara que el resultat final del sojorn
d’aprofundiment a l’estranger fos just el contrari
d’allò que esperaven de mi. Aquell intens període
de recerca tutelada a Brusselles fou la font en la
qual es va congriar un nou canvi radical de rumb
en la meva vida: la lúcida, madurada i dolorosa
decisió de deixar
el clericat davant la
impossibilitat de portar personalment a terme les
innovacions que considerava imprescindibles per
a una presència de l’Església intelligible i a l’abast
dels canvis profunds que configuraven el nou
ésser de la societat d’aleshores, en estat
irreversible de profunda transformació. És del tot
comprensible el fort impacte de desencís i
frustració que causà d’entrada a la meva família i a
don Guillem aquest desconcertant desenllaç tot
just a la conclusió d’un tan llarg, intens i acurat
període de formació. Després d’un temps raonable d’assimilació i d’alliberadora
justificació dels fets, aconseguides en llargues i disteses converses, tots acceptaren
finalment que el més oportú i convenient era deixar el camí ministerial recorregut per
iniciar, a deshora, la complicada recerca d’aprenent d’un nou i desconegut ofici i la
vivència inèdita i corprenent d’estrenar, també a deshora, l’amor compartit en la vida
de parella.
El privilegi d’un espai únic i d’un temps irrepetible
Evidentment l’única raó de ser i la veritable legitimació del lent, llarg i permanent
procés de formació del Seminari on compartírem adolescència i joventut fou
l’assoliment de l’ideal del sacerdoci, unànimement interpretat com a l’encarnació, cada
dia més perfecta, del “sólo sacerdote, siempre sacerdote, sacerdote en todo”, d’acord
amb aquella preuada màxima de don Rufino Aldabalde que amb tanta fortuna feren
seva i proclamaren insistentment, adequant-ne la versió a cada nova etapa de la
carrera, els responsables de la nostra formació.
Responsables i aspirants sabíem perfectament què significava, en la realitat de cada
dia, ser “únicament, sempre i en tot sacerdot”. Les activitats espirituals, apostòliques,
acadèmiques, d’esbarjo, en definitiva, tota la vida de Seminari, iniciada a una edat
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encara ben tendra, no tenia cap més finalitat que la transformació lenta i curosa de la
personalitat natural del nin cridat a ser prevere per assolir el sublim personatge
sacerdotal modelat amb rigor segons el paradigma vigent aleshores, únic i exclusiu, de
ser sacerdot en estat pur.
El nin d’onze anys, que era tret de la seva
família i de l’entorn social per ser
trasplantat a la terra clericalment
assaonada
del
Seminari,
era
automàticament investit, per la pròpia
família, per l’entorn social i, en summe
grau, pels educadors propis, del
personatge sacerdotal que un dia llunyà,
si es mantenia fidel a la crida de Déu,
tindria l’altíssim privilegi de personificar.
Aquesta única i fonda motivació,
assimilada amb tota naturalitat i sense
objeccions pels qui compartíem la vida
de Seminari, feia que la nostra dedicació
als estudis tingués un plus de seriositat,
una especial estimulació afegida de caire
quasi sagrat, incentiu que no es donava
en estudiants d’altres carreres civils.
Bernat Cifre ho expressava de manera
molt expressiva i planera al final del punt
II de les seves “Confidències”
curriculars:
En el Seminari s’estudia “pels claus de Crist”, per esser feel a una vocació o crida
personal o íntima.2
A més a més d’aquesta alta motivació, he considerat sempre que foren especials i
únics tan l’espai del Seminari nou on s’ubicaven els llocs d’estudi com les
circumstàncies, irrepetibles avui, del temps que dedicàrem a la preparació de les
matèries acadèmiques pròpies de la carrera sacerdotal.
L’ inestimable llegat de la possessió de Son Gibert va fer possible la construcció dels
nous edificis del Seminari en el lloc més idoni i millor situat dels encontorns de
Palma. L’extensa franja de conreu d’arbres fruiters i de pastures, la presència propera
dels treballs de pagesia, la mansuetud bucòlica del lent passejar de les vaques entre
l’herbatge veí, immergia els edificis i els residents en un espai privilegiat de natura
lluminosa, de duradora verdor, de dolça quietud camperola que donava ales de plaer i
facilitat a la monòtona feixugor de les tasques de cada dia.
Record aquella immensa sala d’estudis, tres costats de la qual s’obrien a través
d’amples finestrals a la llum i al silenci del camp. Cada dia a la tarda, durant dues hores
2

Bernat Cifre Forteza, Curriculum cultural. Modèlics i modelicons, núm. 29, maig de 2012,
pàg. 32
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atapeïdes, intenses, concentrades, aïllats de tot i de tothom, un centenar
d’adolescents deixàvem ulls i colzes sobre la taula casolana per donar-nos en
cos i ànima a l’enrevessada traducció de la guerra de les Gàllies o a traspassar al llatí
el text castellà que tocava portar a la classe de l’endemà.
El silenci exterior, només trencat per algun xiscle perdut de les darreres oronelles de
l’horabaixa de maig, reforçava la intensitat del silenci interior amb què cadascú
concentrava la ment per donar-se exclusivament a l’estudi. Res ni ningú no pertorbava
la fonda quietud d’esperit d’aquells allotells concentrats plenament en la feina.
I això és el que trob admirable i irrepetible avui en dia. ¿Quin estudiant adolescent pot
avui dedicar dues hores intenses a la preparació dels deures escolars sense la invasió
constant en el silenci exterior i interior de les inevitables interferències de la TV, del
mòbil, de la munió d’artefactes informàtics, dels jocs i músiques de les videoconsoles i
dels molts altres ginys electrònics?
No hi ha dubte que, al marge d’innegables mancances, els saludables hàbits
pedagògics, la dretura moral i ètica, l’honradesa i l’honestedat en el comportament, el
gust per la feina ben feta i altres humanes bondats congriades en els mètodes
d’aprenentatge i en l’estricta disciplina eclesiàstica practicada en els anys de Seminari
són a la base del prestigi i del reconeixement professional assolits tant pels qui
perseveren en l’exercici del ministeri presbiteral com pels qui hem optat per refer la
vida fora de la pleta eclesial i acomplir la realització personal en altres camps i tasques
professionals.
Heus aquí el recompte lleuger de les casualitats, de la sort, amorosit sens dubte per la
memòria setantina de qui n’ha fet la descripció, records que he assumit i
personalitzat fins al punt de convertir-se en la font de la qual raja a doll l’acció agraïda
i lliure del meu esperit per tot allò de bo que m’ha esta donat de viure i ara de
rememorar dolçament. Bé puc dir ara, amb fonament de causa, que el millor que m’ha
pogut passar en el meu procés de creixement com a persona i en la presa cabdal de
decisions existencials és la llarga estada d’aprenentatge compartit amb condeixebles,
amics i companys de formació en aquell privilegiat indret del Seminari nou i en les
circumstàncies úniques, irrepetibles del temps d’adolescència i joventut que ens fou
donat de viure.
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Rafel Servera
¿COM AMOLLAR EL CAPELLÀ
QUE DUIM DEDINS?

I

Aquell capvespre d´estiu, asseguts prenent la fresca a la terrassa de ca
seva, havíem ja parlat de moltes coses que tenien a veure amb la vida de cada un,
quan en Pere em digué: “Te seré sincer, Rafel, crec que baldament faci prop de
vint anys que vaig sortir de capellà, encara m’hi sent, com si no hagués pogut
deixar de ser-ho. És un sentiment –com dir-ho?– contradictori, perquè voldria
amollar-lo d’una vegada, però aquest passat es mou encara i m’hi cerc, com si el
fet de trobar-m’hi em donàs qualque cosa que a moments necessit”. Després
romanguérem en silenci, pensatius… Però des d’aquell dia, sent que la pregunta
que en Pere em confià no s’ha aturat d’insistir dins mi, com en un intent d´aclarirme jo també, perquè quasi gosaria dir que això que li passa a ell, ens passa a molts
dels qui hem estat capellans i després hem “sortit”. Arriba un moment que creim
que a força de no fer-li cas, ja no ens queda res d’aquella identitat (identitat?) que
dins nosaltres es va anar configurant durant tretze anys; però de sobte apareix
insistent i ens glapeix ocupant-nos sencers… No en volem saber res, però a la
vegada ens atreu i ens complau perdre’ns enfilant records, fins que aquell capellà
que bé voldríem tenir oblidat s’acaba imposant. Com ja he dit, volem i no volem
deixar d’una vegada el capellà que duim dedins, i és que ens sentim fermats pel
nus d’una contradicció. Llavors, amollar-lo pren tot el sentit de desfer aquest nus.
És que això es possible?
El primer pensament que ens atrapa és que tot allò que visquérem durant
el que, per a molts, foren els millors anys de la seva vida i els ha tengut agafats, era
un somni… I és que en aquella Mallorca dels anys 50 esser capellà era com pujar
al Galatzó i sentir-se com un senyor: tothom te volia, t’admirava, estava disposat a
rebre el teu consell i esser objecte del teu esment “pastoral”: Oh senyor Rector!
Senyor Vicari! Però tots sabem que amb els somnis s’accentua la contradicció: tant
com atreuen, de tan pesats es tornen insuportables. Ens col·loquen vora abismes
insospitats, i així i tot ens costa amollar-los.
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O… per ventura més que un somni, el capellà que volem i no volem
amollar seria més bé una màscara, un personatge. Sovint m’he demanat si esser
capellà –com el polític, el metge, el mestre, el militar o el banquer– era representar
un personatge, un d’aquests personatges que, de tant de relleu i empenta, van
devorant la persona que camuflen fins a quasi fer-la desaparèixer. I aquí em
servesc de la paraula “màscara” (o “personatge”, que ve a ser el mateix) partint del
fet irrebatible que tots duim màscares, i bé que les necessitam per comunicarnos!... De manera que si en prescindíem, estaríem massa exposats i seríem en excés
vulnerables. El problema de les màscares no és tant el fet ineludible d’emprar-les,
sinó com les empram: mentre que a alguns els serveixen únicament per defensar-se
i són per a ells un camuflatge, a altres, en canvi, els serveixen per comunicar-se.
Vaig comprendre la necessitat que tots tenim de les màscares quan vaig descobrir
un escriptor tan paradoxal com Oscar Wilde: “Donau-me una màscara i vos diré
la veritat”.
Ja sé que és un gran atreviment de part meva… Perquè, ¿com arriscar-me
a dir que esser capellà és com dur una màscara o representar un personatge –cosa
que deim d’un polític fàcilment– si un dels eixos de la formació que ens donaren al
Seminari fou ficar-nos fins al moll dels ossos la veritat sagrada que l’ordre
sacerdotal és un sagrament que, com el baptisme, et marca per a sempre o, com
dèiem llavors, imprimeix caràcter?... Això no s’esborra mai. Si t’ordenaren, ja en
pots pegar de bots, seràs “sacerdos in aeternum” (no podien faltar les “llatinades”!)
Això no s’esborra mai. I, pensant-ho bé, crec que és ben cert, que això no s’esborra
mai… Els qui hem estat capellans ho serem sempre, estam marcats. Passa el
mateix que amb les màscares, que des de la nostra infantesa hem après a usar per a
fer-nos com som i sobreviure: les màscares que ens donaren els pares, la màscara
que és pertànyer a tal família, tan distinta de l’altra… És inútil, llavors, pretendre
amollar el capellà que duim dedins, cosa que seria com voler llevar-se una màscara
que en certa manera ja forma part de la nostra cara.

II
Aleshores no hi veig altre camí, per aconseguir amollar el capellà que
duim dedins, que entendre el significat més profund d’aquesta paraula, amollar.
Entre les moltes assignatures que cursàrem en el Seminari durant aquells tretze
anys, en mancà una que es digués: “Valor i funció de les paradoxes”, paraula
aquesta que Chesterton va definir com: “res no és el que pareix, sinó tot el
contrari”. Un exemple de paradoxa ens ho farà comprendre: Sense l’altre no hi ha
soledat. Però què dius?! Sense l’altre, el que hi ha és soledat, i la soledat
compareix a penes l’altre desapareix. Això és el que pensa tothom. I… és cert, la
paradoxa no nega que sia així, però també afirma el contrari: a qui no li ha passat
que de vegades, estant amb l’altre, ens és més fàcil estar bé sols, com si fos ell qui
ens donàs la nostra soledat, aquella que a vegades tant necessitam?... Com també,
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ens sentim molt sols quan estam amb algú que ens ha deixat d’estimar. Si bé és
ver, idò, que l’altre ens alleugera d’aquella soledat que suportam, també és cert que
l’altre ens dóna aquella soledat que necessitam tant i tant. Les paradoxes, lluny
d’excloure, reuneixen els contraris.
Si intentam, doncs, comprendre com a paradoxa això que deu esser
amollar el capellà que duim dedins, aquest “amollar” pren un altre caire, agafa un
altre sentit, perquè llavors ja no es confon “amollar” amb “tirar”, o “perdre”, o amb
el fet que a un tot “li cau” perquè no sap tenir, o que tot “li patina” perquè és
incapaç de tenir un lloc per al que és seu, o “li vessa” perquè no sap guardar i
conservar el que té… Amollar deixa d’estar en lluita amb tenir, que és el seu
contrari, i la paradoxa fa que hi hagi lloc dedins per als dos contraris, que lluny
d’excloure’s, creen un acord podent conviure, o més encara, necessitant-se, fent-se
garantia l’un de l’altre. La paradoxa establiria que saber amollar és la prova que
un sap tenir.
És en aquest sentit que em referesc a “amollar el capellà que duim
dedins”: saber-lo amollar perquè el tenim. Amollar, llavors, vol dir que allò que ja
tenim perquè ho hem fet nostre, ja li hem donat un lloc dedins, i per tant, lluny
d’imposar-se i excloure les altres coses, ja no fa nosa ni ho feim servir com a
defensa o refugi que ens aïlla de nosaltres mateixos i dels altres. Amollar és el
mateix que diu la coneguda psicoanalista francesa Françoise Dolto en relació als
records: recordar, per a ella, seria col·locar el nostre passat en el passat mateix,
que allò passat quedi com a passat, que a la fi deixi d´envair el nostre present i
ocupi tan sols el lloc que és el seu. Recordar seria, així, una forma d’amollar, i una
prova que allò viscut no ho hem d’acabar tirant, de tanta nosa que ens fa o de tant
com necessita estar present, reclamant-nos una atenció desmesurada.
Amollar el capellà que duim dedins seria paradoxalment la manera
millor de tenir-lo, però com allò que hem estat i amb tot allò que ens va donar. Els
qui hem estat capellans, sempre serem el capellà que hem estat; sols que sabent-lo
amollar, podrem també utilitzar aquesta màscara que, si bé hem amollat, en un
determinat moment ens podem tornar posar com una forma de comunicar-nos amb
certes persones i conservar alguns vincles, que es crearen en aquell temps i
segueixen essent importants i vitals… Llavors, per a qui ha amollat –encara que
això és una tasca de sempre– el capellà que duu dedins, ja no té sentit la queixa,
“és que es capellà que vaig ser no em deixa viure”, o “no en vull saber res del
capellà que m’ha pesat tant”, o “si fos ara no deixaria de ser capellà”, o “no me puc
perdonar haver sortit de capellà, per mor de tot el que els meus han sofrit, mumare
sobretot…”.
Per acabar, ho resumiria dient que sols amollant el capellà que duim
dedins, hi ha manera de saber-lo aprofitar com i quan cal, cosa que molts hauran
pogut comprovar perquè des de fa temps l’estan amollant.
Així, a més, haurem après també a tenir allò que és nostre.
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III
Havia donat ja per acabat aquest text, que arran de la pregunta d’en
Pere havia necessitat escriure, quan no vaig tenir altra idea que donar-l’hi a llegir
perquè comprovàs tot el que havia mogut dins mi i a quina conclusió havia
arribat… Encara en Pere no l’havia acabat de llegir quan em digué: ”Si bé abans
vaig ser jo qui te vaig fer pensar, Rafel, ara ets tu qui me fas pensar a mi… ¿Creus
que això d’amollar el capellà que duim dedins té vigència també per als qui
segueixen essent capellans i mai s’han plantejat sortir?”. Com que jo ja m’ho
havia demanat, vaig poder contestar-li tot d’una. Crec que serveix, li vaig dir, tant
per als qui hem sortit, com per als qui segueixen essent capellans. Te posaré un
exemple i tot d’una ho entendràs. Na Imma Monsó és una novel·lista catalana que
fa uns anys vaig tenir l´alegria de conèixer i de qui he llegit els seus llibres. De tant
en quan ens escrivim… Arran de la mort prematura del seu home, va publicar un
llibre que te recoman –“Un home de paraula”– on conta que el que més
l’enamorava d’ell era el fet de ella sobrar-li. I a ella li passava un poc el mateix.
No era tant necessitar-se com sobrar-se l’un a l’altre, els que els mantenia
enamorats.
En Pere m’escoltava atent però semblava pensar en una altra cosa… No
tardà en interrompre’m: “Ja sé per on vas, pillastre…Una altra paradoxa. Tothom
creu que si dos s’estimen és pel fet que es necessiten molt i resulta que, segons el
que contes, és tot el contrari”. Sense explicitar-ho massa, en Pere havia entès que
els capellans que no han “sortit” corren el perill de necessitar tant esser capellans
que per res amollarien el que són. Els passa el mateix que una parella en què cada
un se sent no-res sense l’altre… Tenia raó aquella dona amiga que un dia em va
dir: “Si un home em necessita molt, o em desitja sense mida, el que quasi sempre li
passa és que, més que veure’m a mi, veu sols la seva necessitat, el seu desig”. Al
mateix poden estar exposats els capellans que, tot i no havent sortit, més que veure
el capellà que són, veuen la seva necessitat.
Perquè si veiessin el capellà que són el podrien amollar. I seria perquè el capellà
que són els hi sobra, que el saben amollar. I és aleshores, quan se’ls veu tan
despresos i lliures, que fan estimera també com a capellans…
En Pere va somriure i em va mirar de reüll, mentre em deia sense
parlar: “Ets un punyetero! Ja m’hi has tornat a dur…”.

*******
*****
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Gabriel Pèrez
ESPIPELLADES del meu
seminari
El dia que en Toni Bennàssar em va convidar a escriure
qualque cosa sobre el Seminari, em va fer illusió. En guard un bon record! Quan,
dos mesos més tard, m’he decidit a posar a l’ordenador diverses coses que m’havien
passat pel cap i tenia apuntades damunt la taula, em fa més vessa. Una cosa és
recordar qualque anècdota, en un moment de tertúlia, i l’altra organitzar el pensament
(i els sentiments) i fer un comentari més global sobre una etapa determinant de la
meva vida (dels 11 als 23 anys).
Per suposat, es tracta d’una visió des d’avui; mai pot esser una fotografia o un
dvd. Cada record em desperta un enfilall d’emocions i reflexions. Sens dubte, una altra
persona que va viure el mateix en donaria una visió totalment distinta. Per això em
sembla indispensable emmarcar des d’on arrib al Seminari l’octubre de 1955, quan
acab de complir els onze anys.
Era el fill únic d’uns pares molt religiosos, sobre tot mon pare, que amb moltes
dificultats tenen un fill i el reben com un do de Déu. El nin és un menjamiques, més
aviat dèbil, que provoca la sobreprotecció dels pares.
Format a ca les Monges i a l’Escola Parroquial, sorgeix de forma gairebé natural
en mi la idea de ser capellà. Tothom m’idealitzava el Seminari (eren els anys en què es
feien intenses campanyes a favor de la construcció del Seminari Nou). Jo, que havia
desitjat tenir germans, creia que en el Seminari hi trobaria els germans que no havia
tengut a la família. El meu àmbit familiar i parroquial alimentaven aquesta fantasia.
Petit i ruec, ingrés en el Seminari ple d’illusió quan al meu entorn familiar
creuen que no hi duraré dos dies. Però encaix perfectament en l’engranatge super
disciplinat del Seminari; i els ciurons i les mongetes em fan fort. Em sent feliç.
Primera tocada de peus a terra, els primers dies: jugant a bandera, vaig agafar
n’Andreu Veny (un cames llargues que corria com una llebre i era la garantia d’èxit de
qualsevol equip). Em tragueren el malnom de “Bobet” (era el nom d’un biciclista
francès que guanyava etapes del Tour); no em va fer cap gràcia. Pas d’esser en
Gabriel, a esser en Pérez número 28.
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Un altre fet va condicionar tota la meva vida de Seminari: la nevada del febrer
de 1956 va deixar aïllat un parell de dies mon pare en el treball. Pocs dies després,
durant una trobada de pares de seminaristes a Ca’n Tàpera, va patir el primer atac de
cor. Aquesta lesió de cor de mon pare va marcar profundament l’organització i
l’economia familiar. Havíem de pagar un metge especialista i això ens feia anar molt
justs econòmicament. Conseqüència: Mon pare feia coincidir la visita a l’especialista
del cor (a Palma) amb la visita al Seminari; un pic cada mes (el dijous). I mumare
quedava a ca nostra per no augmentar les despeses. Per tant, durant tota la carrera
només vaig veure mumare durant les vacacions de Nadal, Pasqua i estiu. Això sí, la
carteta (escrita per mon pare, perquè ella només havia anat tres anys a l’escola) i un
parell de caramels cada setmana dins la bossa de la roba neta que em duia l’agència no
va faltar mai. Ni quan mon pare va estar al llit durant mesos mai em deixaren anar a
Pollença a visitar-lo al llarg dels tretze anys. Mon pare va morir dos anys després de la
meva ordenació; vaig haver d’aprendre a conviure amb mumare (i ella amb mi!).
Venturosament? durant tot el temps de seminari no vaig esser-ne conscient de
la duresa d’aquesta situació. Els meus pares hi contribuïren decisivament perquè
m’afectàs el menys possible. Em vaig adaptar molt bé a la disciplina del seminari; crec
que era un nin molt bon allot. Mai m’enviaren a besar la mà al senyor Moncades. Els
càstigs més greus que record haver rebut van ser quedar-me dues vegades sense veure
el cine (“El golfo que vió una estrella”) perquè reia dins la capella. Com que era dels
més petits de la guarda, sempre anava davant quan sortíem a passejar (en files de dos,
amb sotana, fagín, capeta i bonete posats) els dijous i dissabtes. Així vaig anar
coneixent els carrers de Ciutat. Era molt tímid i observador; reia molt i verbalitzava
poc. No vaig tenir cap suspès, però record que tenia molta por als professors de llatí i
als superiors.
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Com que era dels petits, no vaig tenir habitació individual fins que vaig arribar a
Filosofia. De l’època de llatinitats en record la disciplina, l’ordre, la sala d’estudis, la
capella, els resos (els rosaris mentre anàvem en files en silenci; la confessió setmanal
mai em va caure bé). També alguna violència física d’algun professor amb companys
meus. Com que a Pollença érem un parell de seminaristes, vaig tallar totalment amb
els companys de la meva edat (els he retrobat els darrers anys en els dinars de
“quintos”). En canvi record el molt que vaig aprendre anant a passejar amb en Manuel
Bauçà i en Bernat Cifre. Què en sabien de coses de Pollença! I com l’estimaven!
Gaudia de sentir-los parlar.
De tota aquella maquinària, perfectament ajustada, que era el Seminari Menor,
en distingiria dues persones que hi aportaven d’alguna manera la dimensió afectiva
(maternal): don Guillem Payeras i don Vicenç Orvay (potser també hi posaria don
Llorenç Escales i don Llorenç Pérez). Encara record, quan feia el quint (quinze anys),
abans de començar les vacacions: Don Vicenç ens va reunir i ens va advertir del perill
de les amistats particulars. Ens va llegir algunes cartes que els seminaristes de la meva
edat havien enviat als seminaristes petits: eren declaracions apassionades d’amor... El
tema dels afectes i la sexualitat, absent per complet a la nostra formació.
Crec que el Seminari Menor em va socialitzar, m’obrí a la convivència amb els
altres, em va crear uns hàbits de disciplina, estudi (quines volades feia la meva
imaginació durant les llargues hores d’estudi del vespre!), pregària, responsabilitat,
autocontrol; em va obrir uns horitzons als que mai hauria arribat si hagués quedat en
el meu poble. Fins al dia d’avui consider i estim els condeixebles com de la meva
família.
El primer any de Filosofia fou clau per a la meva vida. El superior que tenia
des de feia un any em va fer a sebre que en acabar el curs deixaria el Seminari (perquè
no anava a plorar a la seva habitació i perquè les cartes que li havia enviat durant
l’estiu es veia clar que eren de compromís...). Vaig començar a dir-ho als meus pares i
a pensar què faria en sortir. El meus pares ho acceptaren (supòs que amb
preocupació). Aquest fet constitueix una fita important perquè em llevà la bubota de
creure que havia arribat a capellà perquè de petit m’havien posat dins els rails i el camí
no deixa...
Mentrestant nomenaren un nou director espiritual, don Jaume Cabrer. Com
que me n’havia d’anar en acabar el curs, no vaig mostrar cap interès en visitar-lo.
Varen passar setmanes fins que ell em va enviar el prefecte amb el missatge que no me
n’anàs a dormir que no hagués passat per la seva habitació. Després de completes hi
vaig anar, més acollonit que un poll. Vaig explicar-li la meva situació i la raó d’haver-lo
defugit. Es va mostrar extremadament acollidor i comprensiu. Em proposà que
anàssim vivint el curs com si no existís l’ultimàtum de sortir el mes de juny. Que ens
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coneguéssim, que conversàssim sovint i ja veuríem el futur com seguia. Durant
aquests anys vaig redescobrir i refermar la meva vocació.
Don Jaume fou la primera persona amb qui em vaig obrir totalment i em vaig
sentir acollit. Va ser un procés lent, però molt profund, que durà els tres anys de
Filosofia (dels 16 als 18 anys). Vaig avançar molt en superar la meva timidesa (sovint
dic que vaig passar de tímid a descarat, en el sentit de posar en solfa molts dogmes i
tabús; i parlant clar). Podíem parlar de tot, lectures, manies, sentiments, etc. Hi
trobava una persona que m’escoltava i que em prenia en sèrio. Record que don
Tomeu Quetglas, a finals de vuitè, deia “este chico ha cambiado totalmente durante el
curso”. Havia passat de dir la lliçó amb por i vacillacions a xerrar i respondre com
una ametralladora. Tenc la sensació que, llevat dels meus pares, don Jaume fou la
primera persona que confià de veres en mi i em va dir “tu serveixes”, “tu vals”. Al
llarg de la vida ens hem tornat trobar amb Don Jaume a llocs de responsabilitat i, tot i
sabent que teníem postures gairebé oposades respecte de certs temes, mai hem xocat
amb agrura. Quan em vaig casar amb na Maria ell, per iniciativa pròpia, es va
constituir en la persona clau per a temperar certes reaccions del nostre entorn familiar.
Dels anys de Filosofia en record el despertar a nous horitzons. Descobrir que
molts professors eren absolutament estantissos (el professor de Psicologia va
amenaçar amb l’expulsió en Jaume Quintans perquè li va demanar què era l’amor
platònic). L’aire nou que aportà en Baltasar Coll a la classe de Literatura parlant-nos
de
“El
romancero
gitano” i de l’art. L’únic
suspès de tota la carrera
fou de música. Davant
jo, per orde de llista,
s’examinà
en
Pere
Llompart, que no tenia
sentit musical, i el
professor va fer un
comentari jocós. En
Joan Mora, que era el
següent, li ho recriminà
defensant en Pere. El
següent era jo i don Bernat, emprenyat, em va fer improvisar un gradual que jo no
havia vist mai. Em va suspendre. Això posava en perill la meva beca... Tot i que
m’agrada moltíssim la música, vaig avorrir l’Schola Cantorum, les classes de piano i
vaig tardar en perdonar don Bernat. Sempre li he donat la culpa, segurament de
forma injusta, de no sebre tocar piano. També va ser l’època en què vaig prendre
consciència que en el Seminari no tots érem iguals. Hi havia enxufats, privilegiats per
diversos motius; i jo no ho era.
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El primer any de Filosofia (per a alguns era el primer any que teníem habitació
individual), quan tothom tocava esser a dormir, botàvem per una finestra i anàvem al
pinaret, devora el torrent, a fumar un cigarret i conversar de bajanades a la claror de la
lluna; unes transgressions absolutament innocents. El superior ho va sebre i va fer
tota una teoria dels peripatètics grecs per tal de dir-nos que allò s’havia acabat. Tenint
en compte les cartes que ens havia llegit en Vicenç Orvay l’any anterior, ens podem
imaginar les fantasies que es feren aquells superiors.
Abans de passar a Teologia vàrem fer uns exercicis espirituals de mes amb un
jesuïta jove. Fou l’empenta oportuna per començar plens d’illusió la darrera etapa.
Si durant la Filosofia ja començàvem a veure el desfasament dels professors, ara
ja era tot el sistema el que estava desfasat. La majoria de professors (cal exceptuar en
Llorenç Tous, una glopada d’aire fresc, i, potser, en Juan García Torres, que ens llegia
n’Schmaus), vells i sense ànims per renovellar-se, veien com un Concili Vaticà els
deixava absolutament fora de joc. El professor de moral (en llatí, naturalment) ens va
acusar al rector perquè li férem una pregunta sobre l’anàlisi de semen. Els nostres
companys més llests o més majors (i nosaltres darrere) llegien els llibres dels nous
biblistes i teòlegs que inspiraven el Concili; els nostres professors els desconeixien i
els dejectaven. Hi havia una porada a les “ventades” (allusió a una ventada que havia
fet trontollar una mitjanada de les noves habitacions del Bisbe, davall la Domus). La
disciplina i les celebracions del Seminari seguien amb l’estil de sempre, “in
splendoribus”. Quin contrast entre l’ambient social del maig i juny de 1968 i
l’ambient del Seminari! Ens ordenaren el 16 de juny d’aquest mateix any. Em sembla
mentida el grau d’entabanament que teníem.
Encara que, quan passàvem el darrer any a la Domus Assumptae, un company
de curs em va confessar que jo sempre li havia semblat un comunista infiltrat (com
els d’aquelles històries que ens contaven de llatinistes sobre els països comunistes),
pens que som un representant normal del meu curs. Molt més bon allot i ingenu del
què sembla (quantes vegades m’han dit que era un puta quan només era un
observador minuciós que es manifestava amb ironia i promptitud!).
Després dels dos cursos que ens precedien, amb personatges brillants i enxufats
per molts motius i algun mèrit, nosaltres representàvem les mitjanies; i no sempre ho
dúiem bé.
De fet, no vaig tenir cap càrrec de rellevància en tota la carrera ni vaig fer cap
treball de Certamen. També és ver que, encara que algun superior passava setmanes a
Pollença durant les vacacions, mai n’hi hagué cap que s’acostàs a ca nostra per veure
com vivíem.
Durant tota la carrera, però especialment aquests darrers anys foren de
consolidació d’actituds profundes. Unes ganes enormes d’acompanyar una comunitat
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de seguidors de Jesús en la línia que obria el Concili (crec que d’això encara me’n
queda algun caliu). No sé si forçat per la meva pròpia realitat (fer de la necessitat una
virtut), crec que vaig interioritzar profundament (això sí, amb moltíssims defectes)
l’espiritualitat del servei ocult, de la responsabilitat encara que no et vegin, de l’obra
bona anònima (les dues santes Teresa, Carles de Foucauld, Joan M. Vianney) m’ha
seguit acompanyant tota la vida. De fet, tots els càrrecs que he tengut m’han vengut
de rebot; perquè altres no els havien acceptat... I li don gràcies a Déu, n’estic satisfet,
encara que no m’han faltat enveges, gelosies, ràbies i tantes petites o grans misèries de
les que me n’he d’avergonyir i demanar perdó.
Crec que la gran assignatura pendent del meu seminari va esser la de
l’afectivitat. Pens que ni tan sols els superiors i professors la tenien mínimament
resolta. El Seminari em va fer dur, disciplinat, asceta, responsable, perfeccionista;
exigent amb mi mateix i amb els altres. Però vaig haver de tractar amb molta gent,
arribar al Telèfon de l’Esperança i, sobre tot, estimar i sentir-me estimat per na Maria,
per assolir una situació afectiva més normalitzada. Sebre identificar els sentiments i
manifestar-los. També consider que el nostre Seminari no va sebre endevinar i
preparar el futur immediat que ens esperava.
Malgrat tot, estim i
valor el Seminari que vaig
viure. Per a mi ha
constituït una plataforma
des de la qual he pogut
donar sentit a la meva
vida; i en don gràcies a
Déu i a tota la gent amb
qui vaig conviure. Amb
deficiències, em va obrir
un ventall de possibilitats
del
qual
em
sent
privilegiat. Crec que bona
part de les mancances que
li pugui retreure al nostre seminari, podria igualment retreure-les a les institucions
educatives de la mateixa època; i, també, a moltes de les nostres famílies.
Quan repàs aquest escrit dubt si és això el que em demanàveu. És ver que
podria haver-me limitat als tòpics que tots repetim respecte del Seminari: formació i
disciplina, oració, humanitats, etc. També els compartesc, però m’ha semblat que
podia resultar interessant recordar que davall una closca uniforme, com semblava el
Seminari, hi bategaven intenses històries personals que han marcat les nostres vides i
les del nostre entorn.
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Antoni Pol
La complexitat de la tribu
Em plau de contribuir a la celebració del desè aniversari
de M&m. De la seva existència me’n vaig assabentar
vagament a través del bon amic Joan Escanelles. El
coneixement físic es concretà amb el número 9 (octubre
2005) que me va fer arribar en Rafel Mas, aleshores
rector de Binissalem, arran d’una entrevista amb Josep Cabrinetti. L’entrada de ple
en les pàgines de M&m, però, se va produir fa devers un any mitjançant la invitació
d'en Jaume Gual a escriure un article “confidencial” sobre els records del Seminari.
La veritat és que no me va costar gaire preparar uns folis sobre el tema perquè no
vaig haver de fer més que obrir les carpetes i arxius d’aquella època i transcriure
fidelment la memòria escrita en ranciosos quaderns de curosa calligrafia dissenyada
amb plomins de vidre, le dernier cri tecnològic del moment. Posteriorment he anat
descobrint (Un aprendiz de filósofo, Cardos sin espinas, els quaderns de Jaume
Serra, etc.) que aquesta pràctica del diari personal, que jo duia en secret i tal
vegada pensant que era l’únic, que devia ser un costum, si no generalitzat, sí bastant
freqüent.
L’orejament d’aquesta literatura gairebé críptica, i generalment sense intenció que
un dia pogués sortir a la llum pública, és un dels grans mèrits de M&m. Ara que,
gràcies també a Jaume Gual, dispòs de la collecció completa i en gran part llegida,
reflexion sobre la complexitat d’aquell episodi –¿èpic?– de la nostra vida.
Una complexitat feta de vivències íntimes, de batalles i derrotes sobre nosaltres
mateixos –de venciment propi crec que en deia la terminologia a l’ús–; de calls als
genolls i sedes a les mans, d’enyorances i sospirs, de temences i paüres, de rialles i
plorinyes, d’ànsies indefinides, de cadències de misereres i flaires de puré; d’orgull i
humiliacions, d’esforços personals, de dutxes sota l’aigua gelada, de passejades
peripatètiques al sol de l’hivern, de progressos i regressions –i repressions–;
d’entusiasmes continguts, de pretèrits i supins, d’antipaties i amistats particulars,
d’inseguretats i vertígens, de disciplines i generositat; de crítiques i silencis, de
moments de glòria i dites enginyoses –frases, en deien alguns–, de plàtiques –no vine
a servir sino a ser servido– i morbosos torniquetes en la discreta llum de la direcció
espiritual; d’esperpèntics però eficaços novíssims, d’alguna llambregada de
massoquisme, de lectures santament orientades i altres de furtives –Índex librorum
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prohibitorum, eficaç invitació a la lectura–; d’explosions incontenibles de bon humor i
joventut –¡això no hi ha qui ho aturi!–, de censures i manyoses evasions, d’avançament
en la construcció del jo, de descobertes existencials, de dubtes i decisions,
d’alleluies controlats a distància, de fredor ambiental i guspires de calidesa interior;
de premis, d’accèssits i de no res, de randes emmidonades i coreografia litúrgica, de
taques a la sotana i olor de roba neta exhalada per la bossa familiar, de fuites per
endavant i volver a empezar –tornem-hi torna-hi–, de bizantines qüestions medievals i
temptacions tomistes, de dogmes intangibles i contradiccions quotidianes, de
canònics perfums i professors amb borles de refinada passamaneria...
La llista no és exhaustiva: podria allargar-se indefinidament i cada sintagma podria
illustrar-se amb multitud d’exemples de la peripècia personal i collectiva. Cadascú
sabria la història que hi hauria de posar. No sé si el cercle de totes les emocions
humanes i divines arribaria a tancar-se mai. Segurament que no, perquè de les
humanes emocions a alguna s’havia de renunciar i per experimentar la totalitat de
les divines primer se n’hauria de fer un inventari integral, objectiu que desborda les
meves capacitats.
Només voldria dir que els trenta números de M&m tenen, entre d’altres mèrits, el
d’haver exhumat un cabal ingent de memòria històrica d’una època i d’una tribu, la
levítica, que, juntament amb altres materials inèdits o dispersos, mereixerien una
codificació, o un relat, o una tesi que analitzés per a la posteritat els trets
específics d’aquest gènere literari. Mentrestant, M&m ja és un arxiu de bastant de
gruix.
Aquest argument no és l’únic que dóna
valor a la benemèrita collecció. Esper
que altres teclats comentin altres
aspectes i arrodoneixin el quadre de
l’efemèride. Jo me limit a evocar
alguns batecs juvenils i a expressar la
satisfacció per la feina feta per
aquest grup d’empren(ya)edors que
estan al capdavant, i donar-los
l’enhorabona en l’efemèride. No podria
ser d’altra manera tot venint d’un ferit d’ala en la gloriosa redacció d’Antorcha,
bressol de quimeres, en la qual vaig compartir hores deliciosament clandestines
amb l’enyorat Jeroni Fito, el bondadós Domingo Mateu que ja no vol saber res de mi,
l’angelot Joan Pla que sobrevola per altres pàgines d’aquest número, i altres noms
que deuen sobrevolar per l’ample món.
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Joan Escanelles
MATERIAL DE SOMNIS
Nothing of him that doth fade,

Res no hi ha d’ell esvanit;

But doth suffer a sea-change

ans es muda en capgirell

Into something rich and strange.

a quelcom d’estrany i bell.

Com a salut a la revista MODÈLICS I MODELICONS en acomplir-se-li un decenni, he
triat un motiu de Shakespeare, a The Tempest, acte u, escena dos. Me l’ha servit un
comentari de Medina i Casanoves, mestre de clàssiques, sobre Elegies de Bierville, la
memòria poètica de Carles Riba, nàufrag en expatriació de 1939 a 1943. El rodolí (vers 2
i 3), confessat de Riba mateix, tothora l’obsedia, ja de la primera lectura, a Roma, gravat
al sepulcre de Shelley. En el drama de Shakespeare, fa el vèrtex a una cancó; la diu
Ariel, invisible geni de l’aire, per a consol de Ferdinand, príncep de Nàpols, extraviat en
l’illa sí o no deserta i cregut que Alonso, el pare rei, és mort del naufragi i trenta peus en
rodó sebollit a la mar.
La metamorfosi de la matèria humana, aconseguida amb la mort, i el deixondiment final
de l’esperit, revingut a sabers oblidats, són motius de l’autor català, recurrents a l’exili.
En la sisena elegia, mostra el bus que vola revessat, descendent, en òrbites del medi marí:
escorcolla si hi haurà la perla que el ressituï en el destí guanyat i cobrat. Múltiples
llargàries de busseig li han duit, tot en gros, un o deu, si vols, peces de nacre inservibles;
però tornem-hi, a volar en el profund, daça que vénga. Comptat i debatut, la intenció és
fer símbol, un abaixament a la vida interior, a si mateix, cad’u (he imitat la llicència
d’ortografia, ben ribiana), i glapir-hi les figures mortes d’un passat que explica i
fonamenta l’aurora d’avui i el despertar vinent.
Així he meditat en ocasió de la revista, amb els modèlics com a impuls, la segona
deferència que n’he rebut, i l’addició de Shakespeare a l’acull de Riba; trinitat suficient
per a alleugerir-se, inspirar-se i perdre la temor.
La revista, lector que n’he sigut d’enrere, m’impacta fondo i oportuna. És una pista
d’envol cap a dins meu, ex abyssu in abyssum, a reconèixer-hi, si puc, i deixondir-ne,
també dreçar-ne, el que hi jeu en descuit. Primer de llegir-la, he concebut el seminari,
lloc, període, i concepte, amb indigna superficialitat, com a assumptes de gasetilles o, si
dec expressar-ho, relíquies del que surt i no revé; causants, però, d’enyorament i de
malenconia. Així de rònec? Ni a prop fer-s’hi; em satisfà, això, malament. Mirat bé,
necessit un aport de gravitas i de pietas, les virtuts clàssiques amb predomini a la Roma
de Tul·lis, Horacis, Virgilis, Augusts i Sèneques. En punt a nosaltres, exseminaristes, la
morada i la institució nutrícies, instrument i hàbitat de formació, ha merescut referir-noshi amb la gravitas a propòsit, el pes i la mesura com a indicis d’autorespecte. De conjunt
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harmònic, la pietas informa el sentiment de fills i domèstics, ciutadans i creients i
alumnes, respecte de pares, família, institucions, divinitats i mestres. És frívol o buit en
demesia, veure el casal de Son Gibert en solitud, inhabitat de tot el que en sabíem, i
sentenciar-hi, per això, l’anihilament: “Y no hallé cosa en que poner los ojos / que no
fuese recuerdo de la muerte”. Beutat sublim duu l’expressió de Quevedo, però és injust si
desencisa l’esperança o frustra el dret a somni. S’ho miri qui se n’afecta. L’extremisme
no fa greu ni pietós. Interessa l’equilibri per a ajustar les magnituds i bondat a la mira en
treure comptes. Aquell àmbit va ser ric en dimensions: l’íntima, la comunitària, la
transcendent. Hi hem bellugat i existit els anys millors o no ho sé de la vida; al
súmmum,però, d’evocables o recurrents al màxim, fora dubte, experientia teste.
Molta vida hi haguérem i densitat educativa, impressions a tentipotenti, material de
records. ¡Quant de batec hi glatia, quotidià, del minut heroic (sis i mitja en punt i
campana) i tants seguits (“no en podem perdre un”, deia en Sanxo emulant el professor
Quetgles), fins passat les al·literacions de completes, quia adversarius vester diabolus,
tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret; cui resistite fortes in fide! De
moltíssim, en queda fullaraca o resta fus “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en
nada”. La desolació, potser convertible…, o sóc ingenu? Hi ha oblits que em deixen
parat. He perdut, incomprensible, esborrat de la memòria, lletra a lletra, punt a punt,
article a article, tot el reglament de la casa. De l’oració pel concili, diàriament recitada
post missam, de 1960 a 1965, em queda: “Espíritu Santo”, “por el concilio ecuménico”,
“hay otras ovejas que no son de este redil”, “un solo rebaño y un solo pastor”, no pus.
De la pregària sabatina a l’Assumpta, retenc “aparta de ellos cuanto les pueda
deslumbrar y hacer perder el camino”. Veiès la paradoxa: no m’ha excedit la lluentor; és
per falta de llum que m’he extraviat i desaprenc.
De coses voluntàriament desapreses, tirades fora èxit a l’oblit, n’hi ha de record lúcid en
present, vaja oxímoron!: l’apel·latiu philosophia perennis, que sembla petitio principii, i
extra ecclesiam nulla salus, perversió mestressa, és clar, per mi. Quant a ex opere
operato, em dic “¿i per què no, però i…?” A tot plegat, don Tomeu Q. afegiria: “per
favor, muchachos, que no trascienda”.
¡Sort encara d’un agent que estimula a exhumar, a desempolsar, a redescobrir, a
actualitzar, a fer present, a treure a llum i a revalorar un món que s’enfonyaria en aigües
del Leteu i que, en eixint, desoculta i enriqueix la veritat del nostre origen! L’oferta
vostra, companys “MODÈLICS I MODELICONS”, activa la memòria, la facultat que
ens habita de continguts i garanteix la unicitat informadora de cadascuna vida. Ni que sia
just per això, us reconec, el col·lectiu, com a unum, verum, bonum etiamque pulchrum.
Que en surti, doncs, una de cent, la gràcia exmoribunda, igual que somnis, vívids tant i
més que allò real, “fins que despertarem –puig a la mà de Riba- com d’entre vivents per a
un somni / entre adormits, recordant; sense saber, recordant”.

Khaírete, alegrau-vos-en.
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Benet Crespí
Els modèlics em convidaren a collaborar en la seva revista,
contant la meva experiència de Seminari. I aquí em teniu
disposat a obrir la meva interioritat per expressar el més
clar possible què significaren aquells quasi 8 anys en
aquella casa gran de Son Gibert.
El primer que pens que he de fer és parlar de les
circumstàncies que rodejaren la decisió d’entrar al
Seminari.
D’entrada he de dir que jo som pobler i d’una família que
vivia de la suor produïda pel treball en els seus camps. I aquest era el destí que els meus
pares em tenien assignat. De manera que als 10 anys ja em confiaren la responsabilitat
de l’economia domèstica.
Però jo no volia dedicar-me a la vida de la pagesia. La vida era molt dura al camp.
Teníem poca aigua per regar i a vegades estava alguns mesos sense anar al poble.
Adesiara els feia saber que volia estudiar, com altres joves poblers que jo coneixia.
Molt em costà fer-los-ho entendre però, gràcies als mestres que vaig tenir, els meus pares
consentiren que fes l’ingrés i els dos primers cursos de batxiller al poble.
No obstant això ells seguien desitjant fer-me canviar d’idea i inventaven estratègies per
aconseguir-ho. Fins i tot em compraren una moto. També record que l’estiu abans
d’entrar al Seminari, una germana meva em convidà a anar a la platja i vengué amb
nosaltres una allota que, per les seves assídues provocacions, vaig pensar si era un
complot familiar per fer-me desistir de la meva idea. Però jo seguia feel a la meva decisió.
Quan vaig anar a l’Institut Ramon llull ja tenia 20 anys i els meus companys de classe
només en tenien 14. A Palma vivia a casa d’una germana.
Aleshores ja em rondava la idea d’anar al Seminari i D. Toni Toniet se’n cuidava prou
d’encarrilar aquesta idea. Tant que, veient que jo era molt sociable i que saludava tothom
pel carrer, em deia: “No has de ser tan simpàtic. Pel carrer camina amb el cap baix”
Durant aquests anys d’Institut, una temporada vaig sortir amb una allota més jove que
jo. Ella em deia que m’estimava, però un dia la vaig veure que acompanyava un jove
encara més major que jo. Me’n vaig dur una decepció. No sé si aquest fet va accentuar el
desig d’anar al Seminari, però el que sé és que vaig agafar desconfiança, i més quan vaig
sentir la resposta de l’allota dient que ho feia perquè aquell senyor la convidava a anar
al cinema i jo no.
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Als 21 anys vaig entrar al Seminari, però ben prest vaig haver d’anar al quarter per fer el
servei militar, encara que a la nit anava a dormir al Seminari. Cinc mesos durà aquesta
fase de la meva vida. Una fase ben dura. Com tots els “novatos” vaig patir les famoses
bromes dels veterans. I un tinent coronel, que era amic de mon pare, se’n cuidava prou
de fer-me fugir les ganes de seguir feel a la meva vocació.
La vida a Son Gibert fou relaxada i positiva. Relaxada perquè aquelles idees tan estrictes
que m’havia enconat D. Toni Toniet, idees de renúncies, temors i repressions romanien
atenuades dins la disciplina d’aquella gran casa. Vaig tenir com a director espiritual D.
Miquel Amer, el qual amb un afany de conduir-me cap a la perfecció, em donà la vida de
Sant Benet perquè la llegís, així com també la de Sant Francesc de Sales.
Entre les anècdotes que record hi ha la que fa referència al rector D. Francesc Payeras
qui em cridà per preguntar-me si havia anat a les festes de Sóller. Jo ho vaig negar. Però
insistí tot dient-me que m’hi havia vist un seminarista solleric. Després resultà que havia
vist un germà meu amb el qual jo tenc una gran semblança. Tot quedà ben aclarit.
A mi sempre m’ha agradat la música, per això actualment cant a diverses corals. Però
aquesta disposició meva per a la música no impedí que D. Bernat Julià, en veure els
esforços que jo feia per interpretar una lliçó al piano del manual Kohler i constatant la
meva poca perícia en aquest art, m’enflocà aquesta: ”Et vendria millor llaurar que tocar
piano”. Beu-te-la a aquesta!
Jo m’agafava la vida amb molta serietat i procurava viure l’Evangeli, tant que una
vegada en Martiàñez em digué que jo no seria capaç de donar l’altra galta si em pegaven
en una. Jo li vaig dir: ”proveu i ho veuràs”. I tant com ho provà. Em pegà una tal
bufetada que em deixà amb el tímpano mal ferit, i vaig haver de visitar
l’otorinolaringòleg.
Econòmicament la meva estança en el Seminari no va ser gravosa per a la meva família
perquè vaig tenir una beca que cobria la major part del que costava . I D. Toni Esteva,
que no tenia un pèl de beneit i que sempre mirava per la casa perquè no el trobassin
desprevingut les festes que organitzava el rector Sureda, em digué: ”Si ajudes en les
tasques de l’hort encara et rebaixaré més”. Així són els vertaders negociants.
Una de les tasques que vaig complir fou la de jardiner. El porter (Francisco, un sant
home) em deia el que havia de fer. Ell guardava les eines. Al principi en Pere Fons
m’ajudava però ben aviat ell ho deixà, i jo me n’havia de cuidar de tots els patis. I com
que el seminari s’engrandia de cada vegada hi havia més patis a cuidar. Havia de
comprar plantes, regar cada 3 dies. Però tot això només les hores d’esplai. Mai no podia
jugar a futbol, i això que m’agradava molt perquè abans d’entrar al seminari havia jugat
amb el “poblense”. Els patis havien de lluir quan hi havia visites de pares, i això succeïa
dos cops al mes. Durant 6 anys vaig exercir aquesta labor. Fins que a tercer de teologia i,
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acostant-se les ordres menors, em vaig atrevir a mantenir aquesta conversa amb el rector
Sureda:
Jo: ”He pensat que em convendria que m’alliberàs de fer de jardiner perquè em pugui
preparar millor per a les ordres”
Rector: ”Vol dir, vol dir… tu has pensat?”
Jo: ”Quin mal hi ha?”
Rector: ”Que no hi mal? Si ara que encara ets seminarista ja penses, el dia de demà no
escoltaràs els teus superiors. Què creus que agrada més a Déu si et dic que vagis al jardí
a cavar o anar davant el sagrari per pròpia decisió?”
Jo: ”Ni una cosa ni l’altra.” (Aquí la vaig esgarrar totalment)
Rector: ”Te n’hauràs d’anar a ca teva !”
Només record que me’n vaig anar plorant d’impotència a l’habitació.
Ho vaig contar a D. Joan Soler, però no es volgué banyar.
Vaig sortí del Seminari sense saber què faria. De moment vaig treballar a una
cooperativa de Sa Pobla.
Després, amb en Joan Payeras, vaig anar a Roma, a la Facultat de Sant Thomàs
d’Aquino, a fer la llicenciatura, que després vaig convalidar a l’Estudi General de Palma.
A Roma anava més just que la pell del nas. Sempre sopava de fruita i llet, que comprava
amb les 2000 lires que em donava un llibreter al qual jo ajudava a ordenar llibres.
Ja, amb el títol de llicenciat, vaig aconseguir un contracte de professor de Llengua
espanyola a Barcelona, però durà poc aquest periple perquè vaig rebre una notificació de
l’exèrcit comunicant-me que em faltaven 6 mesos més de servei militar.
Acabats aquests mesos, vaig retrobar la que seria la meva dona, na Pilar. Els dos
planificàrem anar a missions, al Perú, però En Pep Estelrich, delegat episcopal de
missions aleshores, ens digué que si no ens casàvem no hi podíem anar. Ens casàrem a
Santa Llúcia, i quan ja era hora de partir ens ho desaconsellaren, degut a la situació
provocada pel grup terrorista “Sendero Luminoso”.
Desistírem de la idea de les missions i jo em vaig dedicar a donar classes al collegi de
San Lluís Gonzaga i per les tardes fent de representant.
Com a acabatall vull dir que no em penedesc gens d’haver passat pel Seminari. Part
degut al meu caràcter i part al que vaig aprendre al Seminari, sempre m’he comportat
d’una forma discreta i amable seguint aquella expressió de Sant Francesc de Sales, el meu
sant preferit: ”S’aconsegueixen més mosques amb una gota de mel, que amb una bota de
fel”.
Benet Crespí
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Miquel Perales
En el X aniversari de

“Modèlics i
Modelicons”
Gràcies !!!
…gràcies per haver mantingut fins avui, a través de “Modèlics I
Modelicons”, l’esperit dels nostres dies de Seminari. Dies que, fruit d’un
temps … “Distingue tempora et concordabis jura”, podien ser difícils per a
qualsevol nin al separar-lo de la seva família i internar-lo en un lloc amb
una fèrria disciplina. Però, l’estar allunyats físicament de la família va fer
que ens uníssim i trobàssim en nosaltres mateixos una família per riure,
jugar, respectar i fins i tot poder plorar.
I ben bé puc dir que els amics que vaig fer allà encara ara són els meus amics.
Salutem dat,
Miquel Perales
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Cronicó
REUNIÓ DE CONDEIXEBLES A SANTA LLÚCIA
MANCOR DE LA VALL (22 juny 2012)

Com estava previst i en Jaume Sancho ens ho havia recordat per correu electrònic, el
divendres dia 22 de juny, ens trobàrem al santuari de Santa Llúcia de Mancor de la
Vall, els condeixebles. En aquesta ocasió ens acompanyà un bon amic i professor
d'Hebreu i de Sagrada Escriptura, en Llorenç Tous.
Els Consell de redacció i l'editor de Modèlics i modelicons havíem quedat en
veure'ns a les 12 per poder programar el proper número que serà el 30 i que volem
que sigui un poquet especial. Amb puntualitat jo ja els esperava -el santuari no em
cau molt lluny-aviat arribaren en Jaume Sancho i en Toni Bennàssar, amb ells va
venir en Llorenç Tous, i poc després arribà en Biel Rosselló. Acomodats a una sala,
parlàrem del proper número de la revista i ho deixàrem més o manco programat i
embastat.
Poc a poc va anar arribant més gent: en Miquel Bestard, que creia que la trobada era
a la una, després varen arribar, com en bloc, en Parets, Perelló, Fons, Orpí,
Amengual, Tauler i Moll (en Tomeu quan va arribar ens volia fer una Repentina als
que ja érem allà). Un poc més tard va arribar en Joan Darder.
No assistiren a la trobada, a més dels companys que són fora de Mallorca, en Tomeu
Català, en Joan Pol, en Guiem Ramon, en Mateu Buades, en Rafel Umbert, que
sembla que a darrera hora va tenir problemes, i en Joan Bauçà, que estava plegat a
ca seva per una forta lumbàlgia.
Entre d'altres, sorgiren els següents temes:
En Tomeu Moll, a més de reafirmar-se en què en José Ramón Echave ens havia
impartit classes de gregorià - cosa que molts no recordàvem, però que en Llorenç
Tous també ho va confirmar-; va manifestar que D. Bartomeu Nigorra va néixer a
Montuïri (sembla que fou a una possessió que està al terme municipal d'aquell
poble). Això a mi em va recordar el que també ha passat amb el músic Mn. Bernat
Salas, que malgrat hom creu que és d'Inca, sembla que va néixer al terme municipal
de Campanet.
51

En Tomeu Tauler va aportar un quadern que recull la crònica del curs 1961-62, quan
nosaltres ens trobàvem a tercer de Filosofia. Es coneixien dos amanuenses de la
crònica, en Joan Bauçà (que va escriure en castellà) i en Tomeu Tauler (que ho feu en
català); hi ha un tercer amanuense, es coneix per la lletra diferent (també escrit en
català), que no se sabia qui era. Passant el quadern un rera l'altre va sortir el tercer,
que va resultar ésser en Toni Bennàssar. Pot ser interessant, fer-ne una còpia en
WORD, repartint-nos la feina com férem pel Cronicó. Au, idò! endavant ses atxes!!
En Toni Bennàssar ens explicà la visita que feren a en Joan A. Pol, ell, en Sancho i en
Rafel Umbert. En Joan ara viu a amb una neboda a Palma i ja no està a Porreres.
Pel que digué en Toni sembla que va tenir una mena de petita embòlia i, encara que
entén molt bé el que li diuen, no pot parlar tan extensament com voldria.
Però el que tothom esperava i així se li demanà a en Llorenç Tous: Què fas per
Valladolid?. En Llorenç ho va explicar amb detall i va manifestar que està allà "no
perquè l'església aquí a Mallorca estigui malament, ja que està malament aquí i també allà,
però m'hi trob bé". Sí que vull ressaltar una frase que va dir, referint-se a la mort de la
seva mare i que el va deixar tot sol: "Déu perdona sempre, ets homes perdonen qualque
pic, però sa naturalesa no perdona mai". Foren interessants els records d'en Llorenç
Tous quan parlà dels canonges (ell ho fou quan només tenia 27 anys), Garcias
Palou, Caldentey, Rodríguez (D. Pepito), Torres Gost, et alii aliorum, del bisbe
Enciso i de la seva malaltia, de quan li administraren el viàtic, de la seva mort...
Va ser graciosa l’anècdota que explicà quan va dir la primera missa en mallorquí a
la Seu, fou a la capella que està baix de l'orgue: Quan va dir amunt els cors !, va
sentir la veu d'un beneficiat que passava que digué: abaix ses milanes !
Es varen lloar els escrits d'en Joan Darder sobre els superiors i professors que
tenguérem. En Joan digué que el pròxim seria D. Bartomeu Torres i que tenia el seu
diari personal, del qual podria treure molta informació.
En Miquel Amengual va dir que fa temps que espera perquè l'han d'operar d'un
genoll a l'hospital d'Inca. Li han fet proves però està en llista d'espera.
Passàrem al menjador i formàrem una ample taula i tots ens podíem veure uns
davant dels altres. També sorgiren altres temes de conversa:
Algú va parlar de la crònica que va fer en Joan Rosselló Firella, de les caminades i
excursions del Grup Vidauba. Es va fer el suggeriment de què es podrien publicar
perquè són molt interessants, i que tal vegada en Lleonard Muntaner faria la
publicació. En Toni Bennàssar, parlant de la confessió, va dir d'un seminarista de
Sencelles que nomia Joan Florit, que sempre feia cua al confessionari, casi cada dia,
perquè tenia molts d'escrúpols. En Joan Parets es va estranyar i digué que no el
coneixia, tot i que ell era un dels que també feien cua.
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Acordàrem ja la data de la propera trobada que serà, si Déu ho vol, el dia dels
Innocents, com cada any, a can Joan Darder a San Alonso Rodríguez.
Acabàrem donant una sorpresa a Llorenç Tous, posant la cançó SHEJORAH, que ell
ens ensenyà quan anàvem a classe d'hebreu.
Em consta que en Llorenç va estar molt content d'haver passat aquella diada amb
nosaltres, així m'ho cumunicà a un correu que em va remetre enviant-me l'homilia
del dia de Sant Joan, em digué: "Ahir me vaig trobar molt bé amb voltros. Feia tant de
temps, que a alguns de voltros no els havia vist més!".
Jo , crec que fent-me ressò de tots els companys, li vaig repondre dient: "Llorenç,
gràcies. Crec que tots també mos alegràrem de tenir-te entre nosaltres".
Jaume Gual i Móra

RECORDATORI
La propera reunió de condeixebles la tendrem dia 28 de desembre a la rectoria
de Sant Alonso Rodríguez.
Allà ens hi esperarà en Joan Darder a les 13 h.

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.

54

Joan Bauzà
EL SEMINARI COM
“INSTITUCIÓ TOTAL”
Vaig aprofitar sovint la gratuïtat de l’entrada als Museus
Vaticans els darrers diumenges de mes. El fet de residir
a Roma alguns anys proporcionava la possibilitat de
dedicar tot un matí a un sol artista o a una sala sola. Un diumenge vaig dedicar
hores a la contemplació d’una sola sala d’un únic artista: la “sala della Segnatura”,
una de els quatre “stanze di Raffaello”. D’entrada, la intenció era formal, gaudir
del cromatisme, la perspectiva i l’atreviment del pintor d’Urbino produint frescos
que sortien del sòtil i les parets laterals. La convicció de sortida fou que la sala
anunciava l’estructura mental de la institució eclesiàstica.
Es diu que el papa Juli II proporcionà a l’artista l’esquema a seguir. Se sap
que aquest papa va habitar aquesta sala. Vaig pensar aquell diumenge: qui, com el
turista, passa i s’atura deu o vint minuts, queda encisat de l’estil, la forma, el
dibuix, el color, la perspectiva i la proporció; qui passa com jo i hi queda tot un
matí, queda encisat pel contingut, les al·legories i les referències i comença a
sospitar que aquella sala pot esdevenir la clau de volta per la interpretació del
sistema conceptual que imperava a l’època; qui habita per dies i anys allí, com és
el cas de papes, cardenals i curials, donada la potència de l’estructura
arquitectònica i iconogràfica, queda ell mateix mentalment estructurat a imatge i
semblança de la estructura espacial que l’hosteja. Aquest espai, segons s’afirma,
era la sala del segell o sala de la signatura, avui diríem el despatx on el pontífex
signava documents i disposicions. Les disposicions sortides d’aquell lloc havien
forçosament de quadrar com la forma quadrada de l’habitació, com el missatge
quadrat que la sala exposa.
El sentit del conjunt de la sala era l’ordre racional de la humanitat. Tot, allí,
era complet, equilibrat, harmònic. Cada una de les parets reflectia les parts
substancials dels nostres estudis del Seminari: teologia, filosofia, dret i arts. Allí
figuraven els nostres grans transcendentals: veritat, bondat i bellesa. La direcció
espiritual i moral de la nostra formació també hi era: a cada punt cardinal
corresponia una virtut cardinal, i també hi figuraven les teologals. Tal com el
nostre Seminari es dividia en menor i major i tot quedava així complementat
(llatinistes i humanistes per una part, filòsofs i teòlegs, per l’altra), igual a la sala es
complementaven l’“Escola d’Atenes” i la “Disputa del Sagrament”, les muses el
“Parnaso” i les persones de la “Trinitat”, la saviesa dels vells Salomó o Plató i la
saviesa dels moderns Dante o Petrarca. Tot, fortament lligat, tot bellament
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harmonitzat. Res hi mancava, res hi sobrava. La pluralitat lluïa; la unitat, igual. La
sala fou obrada entre 1508 i 1511.
No massa anys després de les pintures de Raffaello al palau vaticà, s’inicià el
concili de Trento, concretament el 13 de desembre de 1545. I Trento, pocs anys
després, votava el decret De seminariis clericorum, concretament el 15 de juliol de
1563. Signà a la Sala de la Signatura, el Papa regnant, el decret de creació de
Seminaris?
Mentre Trento, dins l’aula conciliar, intentava posar ordre als caps
mitjançant dogmes i a les conductes mitjançant decrets, fora de l’aula i de Trento hi
havia de tot menys precisament ordre: catòlics i protestant es barallaven, Carles I
d’Espanya i Francesc I de França discutien i fins i tot es distanciaven els heralds de
la catolicitat, l’emperador Carles I i el papa Pau III. Es tractava, doncs, de definir el
correcte i d’anatematitzar l’incorrecte, de tancar portes i d’obrir...Seminaris.
Seminaris per posar ordre dins el certament des-ordenat orde clerical de
l’època. Com Trento, el Seminari: si fora hi havia el gran caos (el de la Reforma), a
dintre havia de constituir-se com mini-cosmos (el de la Contra-reforma). Ja tenim
la cadena: Sala de la Signatura, Aula tridentina, Seminari conciliar.
Seminari que, segons el text d’època que no traduesc, era creat amb aquesta
intenció: “Siendo propensa la juventud a los deleites del mundo, si no se la dirige
rectamente; y no perseverando jamás en la perfecta observancia de la disciplina
eclesiástica sin un extraordinario y casi singular auxilio de Dios, a no ser que,
desde sus más tiernos años y antes que los hábitos viciosos lleguen a dominarla por
completo, se la eduque en la piedad y en la religión… en un colegio situado cerca
de las mismas iglesias…”
Tenim els dos eixos constitutius: Segregació d’uns determinats subjectes de
la resta del món per evitar-ne el contagi, i inculturalització per aconseguir la
disciplina de la institució. Resulta, si més no curiós, que, anys més tard, a finals del
segle XVIII, segons les indicacions de Cessare Beccaria i Jeremy Bentham, es
concebés el model del presidi mirant, segons sembla, el model de l’Escola de Crist,
precedent del Seminari, fundada cap el 1494 a l’entorn de l’Oratori de Sant Felip, i
que, encara anys més tard, algú estudiàs als Seminaris espanyols del nacionalcatolicisme adoptant l’esquema que Foucault emprà per descriure els principis i els
medis dels quarters militars. El filòsof francès publicà el 1984 l’obra “Vigilar y
castigar” on s’ocupa de la forma emprada per la societat actual per ordenar i
controlar els individus, com és el període d’instrucció, ensinistrament i desfilades
per disciplinar i preparar una persona per a ser soldat.
Hem citat quarters i presons, i tal volta ens hagi semblat excessiu que als dos
noms estiguem adjuntant el de Seminari. Adjuntem-ne, doncs, un que
probablement gaudeix de millor fama entre nosaltres, el monacat. El sociòleg nordamericà, Lewis Mumford, a la seva obra “Técnica y civilización” de 1934, afirma
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que els monestirs conduïts per la Regla de Sant Benet havien introduït dintre els
seus murs un ordre i una regularitat que esdevenien una alternativa a la llarga
incertesa de la decadència de l’Imperi, aconseguint que no entràs en el monestir el
que regia fora: la sorpresa, el dubte i el caprici. Les campanes tocades set vegades
cada vint-i-quatre hores asseguraven la repetició regular, i es diu que des d’aquí
s’aconseguí la invenció del rellotge, estri que encara avui resulta determinant en les
nostres existències. Alfred Whithead, filòsof finit a Usa el 1947, sosté que el
concepte mecànic del temps sorgit, en part, de la rutina monacal donà lloc a la
doctrina escolàstica d’un univers ordenat, concepte que esdevingué, durant anys,
tan important en la física.
Res d’estrany que, tot sumat i restat, el fenomen aquí tractat hagi estat
estudiat baix la categoria sociològica de “institució total”. Encunyà la denominació
Erving Goffman, un sociòleg estudiós de les interaccions o sigui del que passa
quan uns individus es troben en presència d’uns altres, però que, a l’haver realitzat
una investigació a un manicomi de Maryland i a un hospital de Washington,
publica, el 1961, els resultats a “Internados: Ensayos sobre la situación social de
los enfermos mentales” i parla de la institució total, que així defineix: lloc de
residència i de treball en el que un gran nombre d’individus en igual situació,
aïllats de la societat per un considerable període de temps comparteixen en el seu
recinte tancat una rutina diària formalment administrada. Goffman afegeix entre els
exemples d’aquest tipus d’institució, el convent, una tripulació, la tribu, camps de
concentració, etc.
Les principals característiques de les institucions totals són aquestes: 1)
Totes les dimensions de la vida es desenvolupen en el mateix lloc i baix una
autoritat única, 2) Totes les etapes de la vida quotidiana de cada membre es porten
a terme en la companyia immediata d’un gran nombre d’altres membres als que es
requereix que facin junts les mateixes coses, 3) Totes les activitats quotidianes
estan estrictament programades de manera que l’activitat portada a terme en un
moment determinat condueix a la següent, i tota la seqüència d’activitats
s’imposen jeràrquicament mitjançant un sistema de normes explícites i un cos
administratiu, 4) Les diverses activitats obligatòries s’integren en un únic pla
racional deliberadament creat per a reeixir els objectius propis de la institució.
Quan dic “institució total” dic “model teòric”.
El que aquí es planteja és si aquest model, extret de les anàlisis d’altres
realitats, és aplicable significativament al d’aquella institució que per anys ens
hostejà a Son Gibert en els anys previs a la cloenda del Vaticà II. Aquí no es
persegueix jutjar la bondat/maldat del Seminari, sinó l’intent d’analitzar
l’estructura conceptual de fons.
[Abans d’oferir unes pistes de treball als lectors de la Revista per tal
que els resultats del mateix serveixin per confirmar o refutar la hipòtesi aquí
esbrinada, vull mostrar-me a mi mateix com persona globalment agraïda a la
formació rebuda al meu Seminari; malgrat tingui un retret molt concret i sever en
contra: el de no haver-me informat clarament que la realitat té com a component
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ineludible el conflicte, i per tant haver-me negat el saber manejar-me en la
frustració; consider d’un valor impagable els tres tresors que em lliurà: 1) el
rigor mental, o sigui un mètode d’enraonar, 2) la força de voluntat, o sigui una
disciplina de l’esforç, 3) la proposta d’objectius alts, el que dèiem grans ideals.
I encara afegiré més. Si el model serveix, i pot ser sí, serveix sols en
part. Oferesc dues raons: 1) d’altres institucions totals esmentades ningú en surt
pel seu compte lliurament; del Seminari, sí, 2) el Seminari contemplava, en la
seva pròpia estructura, una zona reservada a la intimitat de la consciència;
pensem que: a) la figura del Director Espiritual (i del confessor) era mig
paral·lela a la del Superior, b) en els Exercicis Espirituals dirigits per
predicadors externs es prenien grans decisions, c) el sub-món dels condeixebles,
sadoll d’intimitats i complicitats, arribava, a mida que els anys passaven, a
adquirir una força legitimidora que rivalitzava amb la del món dels Superiors, d)
una sub-institució tant total com la de l’Institut J. Serra arribà a defallir no degut
a atacs des de fora, sinó minat des de dintre per conviccions dels propis
membres.]

A cada número i lletra que trobareu a continuació posau-hi un llarg etcètera,
i als sis apartats esmentats, també. El que s’escriu és suggeriment, no programa. Al
rerefons de tota la qüestió es troba la sospita que una institució que pretén formar,
orientar i modelar comunitàriament els seus membres ha de comptar, per combatre
els fronts del singular i del privat, amb eines per controlar la uniformitat i la
homogeneïtzació. Eines com:
1) L’espai: a) el mur perimètric de Son Gibert: tot el territori del Seminari com
distint de la resta d’es Vivero, b) les barreres espacials entre Seminari
menor i Seminari major, i entre la secció menor i la secció major, i entre els
filòsofs i el teòlegs, c) distinció entre espai sagrat o capella, espai semisagrat
o dormitori, espai seriós com aules i sales d’estudi, espai polifuncionals com
menjador (segons hi hagués lectura o música o es pogués xerrar), d) espais
d’esbarjo com el camp d’esports o el safareig, e) prohibició d’estar al quarto
d’un altre (dos dins un piano), e) prohibició d’entrar a segons quins recintes
en temps de vacances al teu propi poble. Formes de passatge d’un espai a un
altre: portes tancades entre el menor i el major, permisos de sortida del mur
perimètric.
2) El temps: a) horari de dies de fèria i de dies festius, b) temps d’escola i
temps de vacances, c) temps més personals i temps més comunitaris, d)
temps especials, com els dies de visita de familiars o d’excursions, les
convivències, les “fiestas en el aire”, e) els temps morts o d’absoluta
esterilitat, el temps forts o de grans emocions, d) fil ascensional a seguir de
minoribus a majoribus, primer fajín, després beca, dir missa finalment.
Formes de passatge d’un temps a un altre: campanes, toc-toc al banc, dues
mamballetes, pegar amb un cobert al tassó, vesticions, ordenacions, etc.
3) El cos: a) uniformes per a cada període formatiu: baveros, sotana, ruquets
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distints, cabells curts, coroneta, jugar amb mono, jugar amb sotana alçada, b)
files per anar als excusats, files per anar de passeig, files per entrar a la
capella, c) llums apagats per canviar-se la roba, dutxes al soterrani, d)
agenollats, agenollats braços en creu, cilicis, e) gestos grupals: cap baix i
mans juntes a la capella, càntics amb finals fluixos, esclafits de rialles davant
qualsevol esplai del cos, f) els socialment invisibles, els omnipresents.
4) El llenguatge: a) vocabulari propi: fàmulo, arquiticlí, refetor, prefecte,
page, capa, vestir de semi-doble, ofici parvo, amistats particulars,
primatxer... b) argot semiclandestí: bedul, can Rasca, conformes-van, la
barquilla, els modèlics, els hèroes, els balarrasses, c) xarxa ideològica
protectora del statu quo: paraules, frases fetes, argumentacions, recurs al
sentiment, d) mutismes d’alguns i veus cantants d’altres, e) sorgiment de
sub-móns, sub-cultures i mini-climes
5) El sistema dels estímuls: a) premis i càstigs, b) protegits o enxufats i refusats
o proscrits per part dels superiors o professors, c) supervalorats o
infravalorats pels propis companys (fames atorgades pels propis interns), c)
privilegis i ascensos al llarg de la vida d’internat (becats que passaven a ser
els primers de llista, enviats a estudiar a Roma), d) les notes: del suspens al
cum laude passant pel bene o valde meritus, e) èxit o fracàs amb motiu de
les repentines de llatí, donar la lliçó, examen oral davant tribunal, certàmens,
f) càrrecs: criat del rector, electricistes, president de les Acadèmies,
campaner del matí, el qui, a la torreta, hissava la senyera vaticana quan
sentia entonar “Roma, alma parens”, secretaris del Secretari d’estudis que
sabien les notes abans que els altres.
6) La estigmatització dels inadaptats: a) el modern (o avançat), b) el bollat (o
creatiu), c) el rebel (o protestador), d) el perillós (o heterodoxa). Les
renyades en públic, anar a besar la mà al superior per incompliment d’un
punt del reglament, ridiculitzacions...

ACLARIMENT DE LA REDACCIÓ
Si no és en el cas que ens ho demanin expressament ( i Déu vulgui que això no passi sovint ), la
redacció de MODÈLICS i modelicons no retoca ni corregeix la redacció dels articles o altres
escrits ni en aspectes d’estil ni gramaticals (morfològics, sintàctics o ortogràfics, etc.).
Sí que ho solem fer “d’ofici” quan veiem que se tracta d’errades clarament involuntàries
d’ortografia o mecanografia, etc. Creiem que sempre s’han de respectar l’estil i les opcions
gramaticals que cada autor vulgui emprar.
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Dels nostres arxius...
(Arxiu de A. Bennassar)

ES PINARET

Què devíem fer nosaltres per dins Es Pinaret a lloure a aquelles hores de la nit quan ja s’havien cantat
completes i se suposava “tothom a jeure i es cap tapat” ?
Perquè una “Hora Santa” o una reunió nocturna de l’Institut Junípero Serra segur que no ho era, malgrat les
candeles... Encara que puc dir també, amb molta complaença, que entre tots nosaltres mai no es va manifestar
la més mínima diferència, i això honora moltíssim als nostres “instituteros”.
Pot ser proclamàssim un manifest o conjura clandestina més o manco subversiva amb agreujament de
nocturnitat ? Si se tractàs dels “heroes” ho podríem pensar, però no de nosaltres que érem “modèlics”...
El que fos no ho sabem de cert. Qui en pugui donar més noves que digui coses.
Cosa grossa devia ser perquè jo fumava un bon puro i, per damunt el cap d’en Toni Mateu, hi veim enlairar
una botella de conyac... i aquestes raons no solien ser cosa de cada dia.
De totes maneres en Toni Bennassar suggereix que podria tractar-se d’un acte solemne de cremada “en figura”
de Torres Gost - en forma de llibre de teologia - en aquells dies finals del curs 64-65, quan havíem acabat ja
definitivament amb aquell mal somni.
Si fos així, aquest hauria estat el meu darrer manifest o acte subversiu en el seminari.
El curs següent -quan el xiprer volia venir amb nosaltres- ni en S.Salom ni jo mateix ja no seríem allà.
J.Sancho
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Veus dels qui són fora
des de Burundi

Sebastià Salom
ELS TRADICIONALISTES VOLEN
DESLEGITIMAR
EL CONCILI VATICÀ II

Fa 50 anys, dia 11 d’octubre de 1962, es va celebrar l’obertura del Concili
Vaticà II. Per aquest motiu m’he sentit obligat a fer-hi, també en aquest número de
la nostra revista, una referència ben explícita.
No vos destaparé cap secret si vos record que durant la celebració del
Concili Vaticà II es va formar un grup contestatari de bisbes, anomenat “Coetus
Internationalis Patrum”, posicionats a la dreta més tradicional, que s’uniren per a
bloquejar o frenar les idees o propostes del sector més renovador. Tot i que durant
el Concili guanyaren algunes batalles, en conjunt perderen la guerra. Però, acabat
el Concili, no renunciaren a continuar la seva lluita i ara, cinquanta anys després,
els hereus d’aquell “Coetus” ja estan a punt d’aconseguir el seu objectiu, que és el
d’esborrar de la història de l’Església el Concili Vaticà II.
Treuen molts d’arguments, per exemple: (a) que no va ser un Concili
dogmàtic, sinó pastoral, i amb això volen dir que un altre concili o qualsevol
disposició del papa el podria anul·lar; (b) que el Vaticà II romp la tradició de
l’Església encara que digui reiterativament que hi volia ser fidel, i amb això diuen
que, rompent la tradició, ell mateix es fa il·legítim o fins i tot herètic.
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Dic això perquè he quedat francament al·lucinat llegint un llibret, que vaig
demanar per equivocació, titulat “Vaticano II: Una explicación pendiente”, de
Brunero Gherardini, editorial Peripecia, Navarra 2011. En un principi no volia dirvos de quin llibre es tracta, perquè no caigueu en la temptació de comprar-lo i vos
deixeu influenciar per ell, però al final m’ha guanyat el criteri ètic de citar les
fonts. Mentre el llegia i m’anava indignant, al mateix temps em venien ganes de
tornar-lo a llegir i subratllar-lo, perquè, tot i que és incendiari en contra del Concili,
està documentadíssim i posa damunt la taula algunes de les cartes amagades dels
tradicionalistes. Si coneixem l’enemic i les seves armes, serà més fàcil saber quin
crèdit li podem donar, com ens podem defensar i per on el podem atacar.
L’autor del llibre vol deixar clar que el Concili Vaticà II no té la categoria
dels anteriors concilis ecumènics, perquè el papa Joan XXIII que el va convocar ja
va dir a la cerimònia inaugural que “el concili no ha estat convocat per a
condemnar errors ni formular nous dogmes, sinó per a manifestar la veritat de
Crist al món contemporani, a la seva mentalitat i cultura”. I l’autor afegeix: “Per
tant, si qualcú imposàs les seves doctrines i propostes com a obligatòries, aniria en
contra del mateix Concili”.
Ja en el pròleg recorda unes paraules del papa Pau VI l’any 1972, quan
parlava del “fum de satanàs” present dins l’Església. L’autor del llibre vol suposar
que aquest fum és l’esperit de renovació nascut en el Concili. Però una altra
percepció ben diferent és la que en té el monjo de Montserrat Hilari Raguer quan
afirma que “si, com va dir Joan XXIII, el Concili va ser una nova Pentecosta, anar
contra el Concili deu ser aquell pecat contra l’Esperit Sant que diu Jesús que no
serà perdonat ni en aquest món ni en l’altre (cf Mt 12, 32)” (Revista Foc Nou, maig
2012, a l’article titulat “Petita crònica indiscreta del Vaticà II”, pags 22-35).
La crítica dels tradicionalistes contra el Concili:
Anem a veure alguns punts de la crítica d’aquest llibre en contra el Concili:
- Respecte al tema de l’Església l’autor del llibre diu, citant en Virgili
(Eglogues III, 93), que “malgrat la bellesa del jardí eclesiològic anomenat Lumen
Gentium, enmig de les seves herbes s’hi amaga la serp (latet anguis in herba)”. I on
és aquesta serp? L’autor veu amagada la serp, per exemple, dins la definició de
l’Església com a sagrament de salvació, en lloc de definir-la com a societat
perfecta o com a Cos místic de Crist, com havia estat la fórmula habitual fins a
llavors. Veu amagada la serp quan, en lloc de dir clarament que l’Església de Crist
és o s’identifica amb l’Església Catòlica, només diu tímidament que l’Església de
Crist “subsistit in Ecclesia Catholica”, és a dir que està present dins l’Església
Catòlica, i d’aquesta manera no solament insinua que hi pot haver elements de
l’Església de Crist dins altres confessions cristianes, sinó que fins i tot a
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continuació ho reconeix explícitament. L’autor també veu la serp amagada dins la
idea de la col·legialitat episcopal, en lloc d’insistir en la comunió dels bisbes amb
el papa. I així seguint...
- Respecte a la Litúrgia i especialment quan parla de l’Eucaristia, l’autor del
llibre rebutja frontalment els pilars fonamentals de la reforma litúrgica del Vaticà
II, com són la comprensió i l’adaptació dels ritus a cada època i a cada lloc, la
participació activa del poble de Déu, la celebració de l’Eucaristia també com a
memorial del sopar de Pasqua i del lavatori dels peus, i no solament com a
memorial del sacrifici de la creu. Per als tradicionalistes sembla que la litúrgia no
és més que el culte públic oficial que l’Església tributa a Déu, que els sagraments
tenen tot el seu valor en l’”ex opere operato”, i que l’Eucaristia és en primer lloc i
sobretot la renovació del sacrifici de la creu, celebrat només pel ministre ordenat
(alter Christus) i contemplat pel poble fidel. Així es pot explicar l’interès dels
tradicionalistes per retornar a la missa d’esquena al poble, per desvalorar la
concelebració, per mantenir la llengua llatina i la música gregoriana, per recuperar
els ornaments com més ampul·losos millor, etc...
- Vist aquest mostrari, fàcilment ja podeu imaginar per on van les crítiques
contra les noves orientacions del Vaticà II en els altres temes, com per exemple
sobre l’ecumenisme, la llibertat religiosa, l’Església en el món actual, et alibi
aliorum.
Les bases ideològiques del tradicionalisme cristià:
Segurament el tradicionalisme cristià té moltes arrels i molts de principis que
el nodreixen. En destacaré solament tres, que em semblen especialment importants:
a- Una cristologia només descendent:
Creure que Jesús és Déu fet home (cristologia descendent), o creure que
Jesús és l’home fet Déu (cristologia ascendent) són dues maneres
complementàries, però molt diferents, de sentir-se seguidors d’un mateix Jesús.
Els evangelis ja ens mostren aquestes dues maneres de veure Jesús. Els tres
sinòptics ens mostren més la cristologia ascendent, és a dir la cara humana de
Jesús, mentre que el quart evangeli ens mostra de preferència la cristologia
descendent, és a dir la seva cara divina.
Els primers concilis ecumènics intentaren una síntesi de les dues
cristologies, formulant, d’acord amb la filosofia de l’època, el dogma de la
Santíssima Trinitat i explicant que hi ha tres persones en Déu i dues naturaleses en
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Jesús. Però després, al llarg de la història del cristianisme, tant el magisteri de
l’Església, com la teologia, la litúrgia i la pietat popular, han donat preferència a la
fe en un Déu fet home, més que no en un home fet Déu. I dins la mateixa teologia
d’un Déu fet home hi ha hagut també dues tradicions una mica diferents sobre la
salvació: una és la salvació obtinguda per l’encarnació del fill de Déu, i l’altra és la
redempció obtinguda pel sacrifici de la seva mort en creu. I a l’Església catòlica
romana també ha prevalgut fins als nostres dies la teologia de la redempció per
damunt de la teologia de l’encarnació. És a dir que l’Església oficial no solament
s’ha posicionat dins la teologia situada més a la dreta, com ho és la cristologia
descendent, sinó que, a més a més, encara s’ha situat més a la dreta, donant
preferència a la soteriologia de la redempció.
Però curiosament una bona part de la societat occidental a partir de l’època
coneguda amb el nom de “Renaixement” va donant de cada vegada més
importància a l’home que no a Déu. És per això que la societat europea actual, en
general, accepta més fàcilment la cristologia ascendent que no la descendent, i
mira amb més bons ulls la soteriologia de l’encarnació que no la de la redempció
pel sacrifici de la creu. De tots és sabut que fins i tot per a una bona part del món
occidental l’home i Déu s’han convertit en rivals excloents, de manera que on hi ha
l’un no hi pot haver l’altre.
La cristologia descendent, donant més importància a la divinitat de Jesús que
no a la seva humanitat, també dóna un valor quasi absolut a l’acció de Déu i
minimitza la cooperació humana. Així el tradicionalisme cristià veu en la fe
cristiana, en l’Església i en la litúrgia la manera de posar-nos en contacte amb Déu,
al mateix temps que ens anam distanciant de l’home. Així s’explica que el
tradicionalisme valori el misteri en si mateix, més que no la comprensió humana
del misteri, valori més el perdó de Déu que no la conversió del pecador, valori més
l’allunyar-se del món per acostar-se a Déu que no l’acostar-se a l’home com a camí
per acostar-se a Déu.
b- Una mal entesa tradició:
¿Per què serà que els tradicionalistes, és a dir els suposadament defensors de
la tradició, s’aturen a un determinat moment de la història? Per exemple, els
defensors de la infal·libilitat del papa no reclamen la tradició anterior al Concili
Vaticà I. Els defensors de la unificada missa en llatí de Pius V no solen reclamar
les altres formes de celebrar la missa que hi havia abans del Concili de Trento. Els
defensors del celibat dels capellans no reclamen la tradició anterior quan el celibat
encara no era obligatori.
Si de veritat volen defensar la tradició haurien de ser coherents i voler
retornar a la tradició més antiga, que és la de Jesús i la dels primers cristians, quan
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encara no havien formulat ni el dogma de la Trinitat, ni la llista definitiva dels set
sagraments, quan encara no parlaven llatí i quan els qui presidien les comunitats no
vestien robes diferents de l’altra gent.
I si creuen en l’acció de l’Esperit dins la comunitat cristiana haurien
d’acceptar que el seguiment de Jesús inclou la missió de transmetre l’Evangeli i
això suposa adaptar-lo a la llengua, a la cultura i als condicionaments socials i
culturals de cada lloc i de cada temps.
c- Un bloqueig mental:
No sé si recordau un llibret d’un cristià seglar gallec, que es titulava una
cosa així com “Som un cristià incrèdul, però som creient”. L’autor, amb una gran
senzillesa, anava exposant la diferència entre el crèdul, que ho creu tot ulls clucs,
sense fer-se cap pregunta ni cap raonament, i el creient que reflexiona sobre els
continguts de la seva fe i intenta situar-se davant el misteri de Déu sense que la fe
li bloquegi ni la seva intel·ligència ni la seva llibertat.
Però en canvi els tradicionalistes semblen tenir en temes de fe la
intel·ligència bloquejada. L’han bloquejada a partir d’uns dogmes o d’unes normes
o d’uns costums sorgits a un lloc determinat o a una època concreta de la història.
Fins i tot em fa l’efecte que si venia un papa o un concili que els volgués
desbloquejar el seu tancament mental, s’hi negarien en rodó. Serien capaços de dir
“que es condemni el papa si vol, però jo em mantindré fidel a la meva fe!” ¿Volen
ser fidels a què o a qui?
Ja sé que en temes de fe, com en qualsevol altra qüestió, no solament els
tradicionalistes es queden tancats, sinó que també podem estar bloquejats,
hermèticament tancats, i esser incapaços d’escoltar raons i de canviar posicions els
partidaris del Concili Vaticà II, o els ateus, o els agnòstics o els anticlericals
viscerals. Però em costa d’entendre que hi pugui haver cristians que se sentin
bloquejats precisament per voler ser fidels a Jesús i a l’Evangeli. Per a mi el
misteri de Jesús, home i Déu, justament perquè és un misteri insondable per a la
ment humana, és i serà sempre una porta oberta a la contemplació i a una major
comprensió tant de l’home com de Déu. I aquesta porta sempre oberta al misteri no
crec que es pugui tancar mai ni amb un dogma, ni amb una norma, ni amb un
costum.
Vaig llegir no fa molt en el Setmanari “Catalunya Cristiana” un escrit que es
titulava així: “Volien embalsamar Jesús, i l’han experimentat vivent”. L’autor,
Josep Rius-Camps, es refereix evidentment a les dones que anaven al sepulcre
aquell matí de Pasqua, però la idea em resulta suggerent per a referir-la també a la
situació actual de l’Església. Perquè, així com jo ho veig, sembla que els
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tradicionalistes pretenen custodiar Jesús, com si el tinguessin embalsamat dins el
gran mausoleu de l’Església. I jo em pregunt: ¿No serà que no creuen que Jesús
continua vivent i present dins l’Església animant les comunitats cristianes? ¿O no
saben, tal volta, que tot ésser viu, si vol continuar vivint, necessàriament ha d’anar
creixent i adaptant-se a les condicions canviants del seu medi ambient?
Paraules finals
Per a celebrar els 50 anys de l’obertura del Vaticà II el papa ha anunciat un
”Any de la Fe” (entre l’11 d’octubre de 2012 i el 24 de novembre de 2013). El
Papa demana que sigui un any per a estudiar i conèixer millor els documents del
Concili Vaticà II. Però a la seva Carta Apostòlica “Porta Fidei”, que és on
s’anuncia la celebració d’aquest “Any de la Fe”, curiosament més que en l’estudi
dels documents del Concili, el papa insisteix repetidament en l’estudi del
Catecisme de l’Església Catòlica, publicat trenta anys després. I qualsevol
coneixedor del Concili Vaticà II sap que tant el Codi de Dret Canònic, publicat
l’any 1983, com el Catecisme de l’Església Catòlica, publicat l’any 1992, varen
suposar una passa endarrere respecte al Vaticà II. Aquests dos documents oficials,
que no s’atreviren obertament a retallar les ales de l’Esperit manifestat en el
Concili, intentaren de qualque manera engabiar-lo per a més seguretat dins la Cúria
romana, o dins un Catecisme, o dins un Codi de Dret canònic, que és una altra
manera més dissimulada de voler-lo eixalar per a no deixar-lo volar al seu aire.
Esperem i confiem que en aquest “Any de la fe” els tradicionalistes no
guanyin la seva lluita actual, que és la de voler acaparar i controlar l’Esperit dins el
seu gueto. Però, com que l’Esperit no es deixa engabiar tan fàcilment, si l’Església
oficial tancàs la porta i les finestres per a no deixar volar l’Esperit a l’aire del
Vaticà II, l’única cosa que els tradicionalistes podrien aconseguir és que l’Esperit
els quedàs defora.

Nota final important:

No vos he recomanat la lectura del llibre que vos he comentat, però sí que vos recoman
vivament la lectura d’un altre llibre absolutament favorable al Concili Vaticà II, titulat “Clamor
contra el gueto. Textos sobre la crisis de la Iglesia”, per diversos autors, editorial Trotta, Madrid
2012.
Un altre llibre també per a recomanar-vos vivament és el següent: “Amb Déu o sense.
Quaranta cartes creuades”. Autors Francesc Torralba i Vicenç Villatoro, Fragmenta Editorial.
Barcelona, febrer 2012.
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Antoni Mateu
SEU VACANT
Amb motiu de la situació diocesana que començam de
“seu vacant”, voldria fer, breument, algunes aportacions
per si poden a ser útils. Pens, sobretot, en noltros,
capellans diocesans.
1.- Entram en un temps d’espera d’un successor del Sr.Bisbe. No ens facem massa
illusions amb el successor. Perdonau la cruesa, però vull ser clar. El motiu
d’aquesta afirmació és que el model ideològic que va nomenar el predecessor és el
mateix que continua a la direcció de l’Església. Tot allò d’Església Poble de Déu,
recuperar un sistema millenari de direcció collegial, etc… en una paraula, una teologia
basada amb l’Esperit que Jesús ens va deixar “no pertoca” com deia qualque professor
nostre. Així que no esperem canvis significatius. Més encara, amb el llarg pontificat de
Joan Pau II, s’ha canviat gran part de l’episcopat mundial. Això vol dir que el model
d’organització eclesial vigent és d’imaginar que durarà tota una generació, tot el temps
de la nostra vida...
Això es diu aviat, però per a molts és dolorós.
2 .- Si aquesta es la situació probable, ens hem de demanar què cal fer per continuar
amb esperança i, així, poder tenir cura del ramat que se’ns ha encarregat. L’estudi dels
animals ens ensenya que, en situacions de perill, s’uneixen, fan grup, es protegeixen i
tenen més possibilitats de subsistir. Hem de reconèixer que els capellans diocesans
hem estat formats per viure tot sols. Fixau-vos, per exemple, que, quan tornam vells,
cadascú se cerca les seves pròpies solucions. Idò haurem de reconduir aquesta
direcció. Caldrà que meditem l’evangeli de Joan: “en que vos estimeu, coneixeran que
sou meus” “El qui vulgui ser el primer que sigui el vostre servidor…”
3.- En un moment de pluralitat i enfrontaments ideològics dins el presbiteri, amb més
o menys gravetat, hem de viure de conviccions:

“si la sarment no està unida al cep, mor i no dóna fruit”. “El pastor coneix les seves
ovelles pel seu nom i elles el segueixen”.
4.- I finalment, mirar cap endavant. Recordau la cançó que, al manco les nostres
generacions, cantàvem al Seminari? “Perseverem, perseverem, que ja amb la mà
tocam el cim, que ja amb la mà tocam el cim”.
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Naixement del riu Urederra
Parc natural de Urbasa-Andia
Baquedano -Estella- (Navarra)
G. Rosselló
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Cavil·lades
d’un desenfeinat

הךברים
“Hadebarím !” ... o cosa d’això

J. Sancho
Precisa la crònica del nostre curs VIII que, amb data 7 de febrer del 62 - prop de
tres llunes cabals abans de Pasco -, “es temps que en Ramon, en Tauler, Rossinyol i
companyia rallaven i criticaven”, en Parets - segurament amb l’acalorament propi
d’una forta discussió acadèmica amb en Terrades - li va ensivellar aquesta: הךברים,
en hebreu i com pertoca : Haddebarím !!! Amb dos dallons i com els macabeus !
Amb la fonètica d’en Joan la cosa degué sonar més aviat així: Cap-de-baríim..!!!
La controvèrsia devia cremar del verd i la qüestió devia ser metafísica.
La crònica no diu si tal argument resolgué la qüestió de rel o quedà penjada a
l’aire...
Això de l’hebreu a VIII va ser un fenomen inexplicable en el nostre curs: no sé si
fou que en Llorenç ens hi va sabre implicar i entusiasmar o que la cosa ens va
caure en gràcia, però hi agafàrem un calent. De “meritissimus” en plogueren...
Si en lloc d’haver-hi dues classes setmanals i durant un sol curs, la cosa hagués
tingut més durada, n’haguéssim arribat a aprendre. Jo i tot - que no vaig de
llengües i que tenc per cert que no hi ha en el món altra llengua tan entenent, clara i
llampant com la de la vila - hi vaig prendre afició. Ens agradava l’hebreu. El
cantàvem i tot.
Hem de dir que en Tous va entrar amb bon peu en el nostre curs. I segueix igual.
Des de sempre ha estat, i continuarà essent, una clau pedagògica fonamental per
a qualsevol professor mirar de“caure bé” als seus alumnes. Els alumnes, ara i
sempre, han tingut tendència a identificar professor i assignatura: Quan un alumne
em comentava que no li agradava gens, p.e., la Història, jo li preguntava tot seguit
què en pensava del seu professor... i no fallava: el professor li queia com un tir !
Això mateix ens va passar segurament a nosaltres.
Jo he tingut assignatures que sempre les odiaré perquè el professor que en vaig
tenir me queia com un mac dins la sabata. Altres n’hi ha hagut que sempre m’han
agradat, i la majoria de vegades coincideix que també el professor o professors
que en vaig tenir m’anaven d’allò més bé... Sembla que una cosa duu a l’altra.
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Ja queda dit que en Llorenç Tous i nosaltres sintonitzàvem bé, i així com ell en
tinguérem alguns altres. D’altres en tinguérem, però, que cap de nosaltres els podia
aguantar i només ens mereixien rebuig i menyspreança... Seria ben interessant
fer-ne una enquesta sobre aquesta qüestió entre tots els condeixebles, i estic per dir
que, quasi amb tota seguretat, podríem dividir totes les respostes en quatre grups
ben determinats: un grup reduït de professors que ens queien bé a tots o gairebé,
un segon grup reuniria a un nombre també més o manco reduït d’aquells professors
que de cap de les maneres els podíem tragar; vindria després un tercer grup (aquest
més nombrós) d’aquells professors que a uns ens queien bé i a uns altres no tant...
Però el que més me sorprèn ara mateix és que hi vaig descobrint un quart grup que
me resulta molt curiós i alhora tristíssim: El d’aquells professors que no record tan
sols haver-los tingut mai a classe ni quina matèria ens impartien... o dels quals sols
record que passaren en algun moment per la meva vida d’una manera tan fugissera
que no en puc fer gairebé memòria concreta, tal volta només alguna imatge de la
seva figura: S’han dissolt simplement dins la meva llunyania sense pena ni glòria...
Dins mi no deixaren cap solc obert ni cap llavor sembrada. Són ombres del passat.
Ni tan sols un mal record... Sé que els tinguérem només perquè en B. Moll els inclou
dins el llistat dels nostres professors, i la memòria d’en Tomeu és d’acer colat...
Venturós aquell que guarda memòria profunda i agraïda dels qui foren sos mestres.
Jo em sent afortunat perquè, entre les moltes persones que aquells anys de Son
Gibert ens acompanyaren com a professors o superiors, en puc recordar més de
mitja dotzena que marcaren molt positivament la meva joventut i sempre els deuré
gratitud i respecte. Just per això ja valgué la pena haver passat aquells anys entre
mitjanies, gent estantissa, creguda, prepotent o fins i tot directament
menyspreable.
D’aquests me’n vaig oblidant. D’aquells altres mai no me’n podré oblidar.
A mi em va marcar molt Comillas, però - dins un altre context i en altres aspectes em marcà més encara el Seminari. Jo sempre he dit que som fill de Son Gibert.
Entre aquell jove que vingué d’Artà i el que, anys després, sortí un dia per la porta
del Seminari per anar-se’n a Comillas la vida havia canviat per a sempre... i per a bé.
No puc dir que d’allà en sortís indemne ni innocent - la vida ens ensenya a fiblades,
de tot allò en pagàrem tots un preu ben alt i hi deixàrem tots la nostra joventut però, certament, en vaig sortir preparat pel que hagués de venir, així com també
amb instruments, destreses i forces per afrontar el que la vida em volgués posar
davant.
Humanísticament, podria dir que d’allà en vaig sortir equipat. I, sortosament, puc
també afegir - amb la perspectiva que em donen els anys - que res del que allà hi
vaig aprendre mai no m’ha fet nosa. I en don gràcies.
Quina llàstima que no en sortís també més cristià del que hi vaig entrar...
Em reforçaren la religiositat i el clericalisme, però no la fe, ni la llibertat.
Tal volta només - i no és poc - les seves llavors ja arrelades.
I en la mesura i al pas que minvaren aquelles, anaren brostant després aquestes...
poc a poc, i sense fer renou.
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