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Per començar…
Maig 2011

Espècie de revista, butlletí o lo que sigui

nº 26

BENEDICCIÓ DEL NOU SEMINARI MENOR
Bartomeu Moll i Ribas

Fa cinquanta-set anys i, per a mi, com si fos ahir. Després
d’ajornar el dia assenyalat perquè les obres s’allargaven més
que el que estava previst, el diumenge dia 8 de novembre de
1953 Don Joan Hervàs i Benet, Bisbe de Mallorca va beneir el
Seminari Nou.
El curs escolar, per als menors, va començar el divendres anterior, dia 6, els de la secció major, inclosos els nous balarrasas, que aquest any eren molts,
feia ja més d’una setmana que havien arribat per fer feina i deixar-ho tot a
punt. Després d’haver enfornat el pa, amb mon pare, ens dirigírem a la
carretera de Manacor per agafar el camió d’Artà i, quan arribàrem a Palma,
prenguérem el tramvia d’es Pont d’Inca, que costava 70 cèntims i, cap al
Seminari. A l’entrada, davant la sala de visites, ens esperaven un grup de
seminaristes majors, que ens acompanyaven al dormitori, per collocar la nostra
roba dins l’armari; el meu era el 136. El Seminari era un anar i venir de gent que
treballava. L’horabaixa del mateix dia i també el següent, amb un dels camions
de soldats que ajudaven a fer la mudança, els nins cantadors anàrem al
Seminari vell per assajar amb l’Schola Cantorum l’Alleluia de Haendel.
I arribà el dia 8. Tota Mallorca es va commoure amb la construcció del
Seminari Nou. De fet, el Bisbe Hervàs, per tot allà on anava, en parlava i
demanava “oración, sacrificio y limosna”, per tant no ens hem d’estranyar de
la ressonància que tengué la seva benedicció i inauguració.
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Mai havia vista tanta de gent ni una festa tan grossa: 50 autocars i més
de 250 cotxes particulars aparcats a les esplanades, tots els trens havien arribat
estibats, la Companyia de Tramvies havia reforçat les línies, la Guardia Civil, la
Policia de Tràfic i la Municipal dirigien la circulació.
Davall el pòrtic del pati del Seminari Menor, entre la capella i el
menjador, hi havia la tribuna per a les autoritats.
A les 12 arribà el Ministre de Justícia, Don Antoni Iturmendi, que presidia
l’acte amb el Senyor Bisbe i les principals autoritats civils, religioses i militars.
Just davant la tribuna, els pares del Senyor Bisbe, D. Joan Mas Vallespir,
donant de la finca de So’n Gibert, Capítol de la Catedral, professors del
Seminari,
rectors i sacerdots, Superiors Generals, Provincials i Locals de
Religiosos i Religioses, l’arquitecte, D. José Mª de la Vega i el director de l’obra,
D. Josep de Oleza, els membres de la Junta administrativa del Seminari Nou, les
famílies que més es varen distingir per les seves generoses almoines. (Entre els
membres d’aquestes famílies, em cridà tant l’atenció un senyor amb una
estampa grossa penjada al pit, que vaig demanar al nostre prefecte qui era;
posteriorment ens acostumàrem a veure’l a tots els pontificals i celebracions
solemnes: no era altre que “En Patena”).
L’acte començà amb
l’entrada del menjador.

l’Alleluia de Haendel, que cantàrem davant

Immediatament pronuncià el discurs de presentació Don Germán
Chacártegui, secretari de la Junta Administrativa del Seminari Nou, que donà
compte de les obres realitzades per un valor total de 8.258.451 pessetes, de les
quals l’Estat n’aportà 1.650.000 i les donacions dels feels 6.473.206.
A continuació, el discurs del Senyor Bisbe, que, després de parlar del
significat del Seminari per a l’Església i per a la Diòcesi, agraí les ajudes rebudes,
- al Cap de l’Estat Espanyol i a les autoritats, al Rd. D. Joan Mas Vallespir, a
totes les persones que d’una manera o d’altre havien fet possible la seva
construcció i a tots els feels, per les seves almoines.
I, finalment, el Ministre de Justícia, que recalcà, entre altres coses,
treball i el bé que fa l’Església dins la nostra societat.

el

Seguidament el Senyor Bisbe es revestí amb els ornaments pontificals i,
mentrestant, l’Schola Cantorum, alternant amb el poble, entonà el Christus
vincit amb les estrofes de costum i altres, adaptades a l’acte que se celebrava,
– pel Papa, pel Cap d’Estat, pel Bisbe, pels benefactors del Seminari, i pels
superiors i alumnes del Seminari.
Acabat el cant, el Senyor Bisbe, assistit per D. Joan Rotger, Degà, D.
Andreu Caimari, Arxiprest de la Catedral, i D. Joan Ensenyat, Xantre, procedí a
la benedicció del Seminari nou, recorrent després les distintes dependències de
l’edifici: capelles, classes, sala de professors, sales d’estudis, habitacions
individuals, dormitoris, menjador, cuina, convent de les religioses,… El Senyor
Bisbe anava donant a les Autoritats les pertinents explicacions.
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Tot el matí, una avioneta, potser pilotada pel pare o pel germà de
n’Alfredo Martínez, alumne de quint d’humanitats, voltava per damunt So´n
Gibert per fer les fotografies que donassin testimoni de l’esdeveniment.
Les portes del Seminari romangueren tot lo dia obertes a fi que tothom
qui volgués pogués visitar-lo.
Així quedava inaugurada la llar que ens acollí fins el dia 18 de juny de
1967.
Bartomeu Moll
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Arxius del Seminari. Una tasca que algú hauria de fer.
Me diuen que una bona quantitat de documents, llibres, consuetes, partitures, etc. que
antany pertanyeren a la biblioteca o a l’arxiu del Seminari, amb els trasllats es varen
perdre o extraviar i ningú avui ja no sap on caplleven. Me diuen, per altra part, que a
l’arxiu diocesà hi ha també unes quantes caixes guardades que ningú s’ha preocupat
encara de posar-hi mà per veure el seu contingut. És possible que dins algunes
d’aquestes caixes - avui desacurades i que, si no s’hi posa algun remei, amb el temps es
poden fer malbé - hi hagi aquests antics papers del seminari que semblen extraviats ?
No creis que valdria la pena malavejar que algú, algun dia, hi pegàs una ullada, malgrat
sigui només per saber què hi ha dintre i si encara és possible recuperar aquest patrimoni?
És probable que l’arxiver encarregat no tengui temps per dur endavant aquesta tasca,
però tal volta sí estaria disposat a facilitar-ne l’accés a alguna persona responsable per
revisar el seu contingut, encara que sigui tira tira i sense presses. No parl ja d’ordenar
aquests continguts, perquè aquesta és una tasca molt llarga i complicada i requereix una
preparació tècnica que no tothom té, però sí de comprovar simplement si hi ha o no
aquesta part del patrimoni del Seminari que sembla aperduat.
Crec que seria bo que malavejàssim entre tots aportar alguns suggeriments per tal de fer
possible i facilitar aquesta recerca. Els arxius del Seminari són també part de la nostra
història i del nostre propi patrimoni. Què hi podríem fer ? S’ha de donar ja per perdut ?
J.S.

En Sebastià Salom acaba de publicar aquest llibre a
l’editorial Lleonard Muntaner i és un recull selectiu
dels seus textos escrits i publicats durant molts d’anys
a distints mitjans de comunicació.
Jo he rebut l’encàrrec de fer-vos arribar un exemplar a cadascun dels condeixebles
com obsequi seu. Com que prest ens hem de trobar a la reunió de condeixebles a
Portocristo, he pensat que aquesta és la millor ocasió per a entregar-vos l’obsequi.
Els que per alguna raó no pugueu venir a la reunió encarregau expressament a algú
que reculli el vostre exemplar.
J. Sancho.
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El nostre convidat

Mn. Joan Crespí i Coll
Entrevista amb Antoni Bennasar
Últimament he descobert que existeixen
diverses cròniques de la vida del Seminari en les
diferents èpoques. La més antiga que conec és
la de'n Guillem Bibiloni, publicada en tres
volums. Posteriorment aparegué la del nostre
amic Joan Crespí. I finalment la de'n Caimari,
que hem anat publicant , per troços, en la nostra
revista. La de'n Joan Crespí sortí amb el títol
"Cardos sin espinas", i està escrita amb molt de
sentit de l'humor, però amb un extraordinari
respecte per les persones. Vaig adonar-me
fàcilment que la seva lectura m'acostava al meu
propi pas pel Seminari que, encara que no es
tractàs de la mateixa casa ni del mateix temps,
és evident que tenguérem moltes coses en
comú. Per això hem volgut mantenir una
conversa amb en Joan i adreçar-li les preguntes
que segueixen, i que tan espontàniament ha
volgut contestar.
1. Joan, conta’ns com vares decidir entrar en el Seminari.
La meva entrada al Seminari es podria dir que va ser com a de rebot: Estava
pràcticament decidit que ingressaria a la “Escola Apostòlica” de la Missió. Jo tenia dos
oncles d’aquesta Congregació, als que molt sovint sentia contar algunes de les seves
eixides apostòliques, tant pels pobles de Mallorca com per terres llunyanes. Tot allò
me sonava com una vida plena d’aventures i m’animava a seguir les seves petjades.
però al final la cosa es va tòrcer. Quan semblava que ja estava tot resolt, va venir a
casa l’oncle missioner i va dir a ma mare que seria millor que jo anàs al Seminari,
donat que ell - aleshores superior - estava ja a punt de complir el seu torn i de ser
destinat a alguna altra Casa, fora de Mallorca. Per això passava ànsia que la seva
partida em pogués afectar d’alguna manera i acabàs per deixar allò que tot just anava
a començar.
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De bon antuvi em va desplaure el canvi; però prest vaig acabar acceptant la
mudança perquè almanco així podria deixar el poble i conèixer Ciutat: Allò ja no seria
aquella “aventura” besllumada... però “a falta de pan, buenas son tortas”.
La veritat sigui dita, vaig partir al Seminari sense pensar massa si tenia o no
tenia vocació sacerdotal. La meva decisió no estigué motivada per cap ideal, sinó tan
sols com un entreveure un no sé què difús de cara al futur.
Aquell any ingressàrem en el Seminari tres al·lots del meu poble, Santa Eugènia.
Aquells altres dos eren gairebé models de pietat i seriositat, el que en podríem dir dos
“angelets”. Altrament jo era més aviat un al·lot inquiet, amic d’aldarulls i un sí és no és
baralladís. El rector me deia que era “un esperit de contradicció”. No era, doncs, gens
estrany que unes quantes dones piadoses pronosticassin a ma mare que dels tres que
anàvem al Seminari l’únic que no arribaria a sacerdot seria jo. Però el Senyor ho tenia
programat al revés: l’únic dels tres que va arribar a ordenar-se vaig ser jo. Ja va trobar
ma mare l’avinentesa de recordar-les-ho a aquelles bones senyores el poc esperit de
pitonisses que havien demostrat...
Fou amb el pas dels anys sota la disciplina del Seminari, les reflexions dels
superiors (i la generositat amb que em castigaven), així com l’exemple d’altres
companys i els consells del Director Espiritual, com vaig acabar per descobrir que era
la mà invisible de Déu la que havia adreçat les meves passes per alguna cosa...
2. Tingueres distints rectors del Seminari. Podries citar-los i parlar-nos de
les seves diferències en la forma d’exercir la seva funció.
Durant els 13 anys que durava la, diguem-ne, “carrera sacerdotal”, vaig estar
baix la direcció de quatre Rectors.
El primer fou l’Excm. i Revm. Sr. D. Bartomeu Pascual, ja aleshores nomenat
Bisbe de Menorca, però que continuava de Rector del Seminari a l’espera que els
exercits nacionals alliberassin l’illa, cosa que va succeir ben prest, per la qual cosa no
vaig tenir gairebé temps de conèixer-lo. Quasi tot el que sé d’ell és de segona mà.
Era considerat una persona de sòlida formació humana i gran coneixedor de les
ciències eclesiàstiques, persona alhora seriosa i oberta. Era fama que quan es
trobava amb algun seminarista el saludava en llatí. Només una vegada - record que
venia de recollir la roba neta que m’havia deixat l’agència del meu poble - el vaig trobar
prop de la porteria i em va dir alguna cosa en llatí; com que jo no entenia res del que
m’estava dient, li vaig contestar amb l’únic en llatí que sabia jo aleshores: “Et cum
spiritu tuo !” Es posà a riure i va seguir el seu camí.
El seu successor en el càrrec fou el M.I. Sr. D. Miquel Alcover. Tampoc tenc
d’ell suficients elements de judici per a definir la seva personalitat. La seva fama era la
de ser una persona preparada, calmat en el pensar i en prendre resolucions importants,
obert, però amb una pàtina de preocupació i tristor de vida. Va romandre de Rector
poc temps, no sé si va arribar als dos anys. Diuen que, degut a haver hagut de prendre
alguna decisió important per no sé quina qüestió que passà a la secció de teòlegs, va
demanar al Bisbe que li acceptas la dimissió.
Va venir aleshores el M.I. D. Josep Rossell Santomà, del que guard molt grat
record com a persona, com a Rector i per la seva qualitat de professor de Teologia.
D’ell en diria que tenia cervell de catedràtic i cor de pare. Els apunts que ens dictà a
les classes de Teologia em foren de gran utilitat per a les oposicions al Cos Eclesiàstic
de l’Exèrcit; inclús, passats per el sedàs de la doctrina del Concili Vaticà II, em
serviren d’orientació en el bienni per a la Llicenciatura en Teologia.
El seu cor paternal el vaig poder descobrir bé quan va morir el meu pare:
M’acompanyà en el dolor, em va animar davant l’obscur que veia jo el meu futur, em
consolà amb paraules sinceres de fe i inclús m’oferí la seva ajuda material per quan la
necessitàs.
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A Don Pep li agradava donar de tant en tant alguna volteta pels corredors
durant les hores d’estudi; caminava com a de puntetes per a no distreure amb les
seves petjades als qui estaven estudiant, però alhora anava tossint per a dar temps a
fugir als qui estaven fent tertúlia... D’aquelles incursions nosaltres en dèiem “anar de
caça”. Un bon dia se’m va ocorre la idea de col·locar en el darrer tram de l’escala que
dèiem dels superiors un cartell que deia així: “VEDADO DE CAZA”. Passà per allà el
Rector, el va veure i, crec que amb “santa mala intenció”, me cridà per a dir-me que
indagàs qui l’havia posat. Com que vaig pensar que la cosa s’aniria oblidant no vaig
dar cap passa (quines passes hagués pogut donar ?) però als pocs dies em tornà
cridar perquè li das aclariment de les meves indagacions. Li vaig dir: “No he pogut
aclarir res, perquè el cartell està escrit amb tinta xinesa i tots me diuen que no en
tenen”. Callà un moment, me mirà i em digué: “I tu... que tampoc en tens ?” I seguí
el seu camí. Era tan llest que em va donar a entendre que ho sabia bé, però alhora
era tan humà que comprenia que tinguéssim ganes d’un poc de diversió. Mai més es
va parlar de la qüestió !
Quan va cessar el M.I. Sr. Rossell fou promogut al càrrec de Rector el M.I. Sr.
D. Bartomeu Torres Gost. Definir la seva personalitat és una tasca molt complexa.
Era un home de contrasts i de contradiccions. Em queda el dubte de si en el seu
curriculum de Rector pugen més les xifres del seu “haber” o les del seu “debe”. És
cert que durant el seu rectorat es va animar una certa esperança que la fèrria disciplina
del Seminari s’aniria apaivagant, més en el seu esperit que en la seva lletra. Diverses
propostes seves pareixien apuntar-ho: La seva idea i el seu decisiu recolzament a allò
que en diríem les ACADÈMIES, que convidaven a ampliar la formació a to amb els
canvis que s’anaven notant ja en la societat, més allà dels límits de l’exclusiva formació
religiosa; l’oferta d’una major llibertat com estímul i creixement de la responsabilitat
personal; la major facilitat, especialment per als alumnes del darrer curs, per a sortir
del Seminari i poder atendre qüestions personals o per ajudar en la catequesi a algunes
parròquies de la capital; les reunions setmanals, presidides i dirigides personalment
per ell, en les que es tractaven diversos problemes de cara al futur pastoral... inclús el
permetre fumar als seminaristes majors; i algunes altres de menor importància.
Tot allò, que haguera estat molt positiu, es veuria després i a l’hora de la veritat
totalment retallat: Hom tenia la sensació d’estar en llibertat vigilada i fortament
controlada; l’oferta de moure’ns més lliurement, la retallava després el superior i,
segons ell mateix ens deia, per ordes del Rector; a les reunions que ell presidia
convidava al diàleg però, de fet, no deixava opció a dissentir del seu comentari, perquè
sols escoltava les opinions que fossin calcades de la seva... Com a mostra basti un
botó: Quan morí la seva mare, ens va dir que davant les seves despulles va prendre la
decisió de sentir-se no sols pare sinó també mare dels seminaristes... En Joan
Ballester, que estava assegut al meu costat, em digué a cau d’orella: “Punyetera
sogra és ell !”
Personalment jo mateix vaig rebre algunes bones filípiques de part seva:
Ja a la primera trobada, per haver interpretat malament un comentari meu sobre
el seu nomenament, que algú li va fer arribar, per poc m’arribà a dir que jo era l’ovella
negra de la secció... Amb motiu d’haver fet jo un sermó quaresmal d’aquells que fèiem
- i que abans ell mateix havia passat per la seva pròpia censura - me va cridar per a
dir-me: “Malament, molt malament ! “Estilo azul !”, buit total, sens contingut religiós,
ni bíblic ni doctrinal. Un discurs anodí, profà i barater... Si no canvies radicalment,
tenc por que donis molts de disgusts a l’Església...” Inclús, per una qüestió de
“Cursillos de Cristiandad” - en els que ell no creia -, per poc no m’envia a ca nostra...
Posteriorment el Bisbe, Dr. Hervàs, el va cessar i - segons es va dir - li
recomanà absentar-se de la diòcesi, passant a viure a Madrid. Més tard, el Bisbe
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Enciso, que succeí al Bisbe Hervàs a la diòcesi de Mallorca, el nomenà Degà del
Cabildo de la Catedral...
3. Ens agradaria que fessis una anàlisi de la pedagogia dels professors
que tingueres.
Sincerament se’m fa molt difícil analitzar les condicions pedagògiques dels
professors. Eren temps en que es creia en l’aforisme que diu “la letra con sangre
entra”. S’imposava encara el càstig físic i psíquic. Per altra part, les classes, sobretot
les d’humanitats, pràcticament esgotaven l’hora amb un alumne elegit pel professor
que recitava la lliçó. Se valorava memoritzar-la, inclús algun professor volia les
mateixes paraules exactes dels text. En el millor dels cassos, el professor feia algun
comentari o alguna correcció al que anava dient l’alumne.
A Filosofia i Teologia, en llatí, era més freqüent la intervenció del catedràtic,
encara que gairebé mai arribaven a ser classes magistrals. Tot i això, en les
oposicions a capellà castrense, i comparant amb opositors d’altres seminaris, me vaig
adonar que l’ensenyament del nostre anava a la par amb quasi tots els demés
seminaris d’Espanya...
4. Tenc entès que fèieu dues revistes: “Clama” i “Reclama”. Voldries
explicar com eren i fins quan perduraren? Quina periodicitat tenien?
Em resulta massa exagerat admetre que féssim dues “revistes”. Allò, molt més
modest, no crec que meresqués el nom de revista.
Fou un dels encerts del Rector Torres despertar dins els seminaristes el desig
d’aguaitar dins algunes temàtiques que no figuraven dins el programa oficial, però que
podrien ser d’ajuda de cara al futur ministeri pastoral, com podrien ser la Sociologia, la
Psicologia, el coneixement de les arts plàstiques, etc. És allò que en dèiem les
ACADÈMIES.
Jo vaig optar per l’Acadèmia de
Sociologia,
tutelada pel Rvd. D.
Bartomeu Quetglas. Ens proposàrem
conèixer la Doctrina Social de l’Església,
amb l’estudi i comentari de les
Encícliques Socials, especialment de la
“Rerum Novarum” i la “Quadragesimo
Anno”. Don Bartomeu estava convençut
del bé que se podria fer donant a
conèixer aquesta doctrina al món del
treball i ens deia: “Hay que lanzarse a
la calle con un periodiquillo!”
De moment no ens llançàrem al carrer,
però sí als corredors del Seminari amb
un
“periodiquillo”
que
titulàrem
“CLAMA” perquè desitjàvem que
tingués un sentit de protesta.
Se
tractava d’un o dos folis ciclostilats en
els que sols hi cabien un paràgraf
comentat de les encícliques, un apartat
dels actes socials de la H.O.C., alguna
altra cosa d’interès del Seminari, algun
retall del periòdic “TU” de la H.O.C.
nacional, etc.
14

Però tot això havia de passar prèviament per la rigorosa censura del Rector,
que tallava i retallava tant que gairebé no quedava res del que volíem transmetre. I
per això va néixer “RECLAMA”, confeccionada amb tot el que ens havien censurat,
escrita en silenci i d’amagat, i que només se repartia als membres de l’Acadèmia baix
rigorós jurament pel seu honor que en guardarien silenci total.
El titulàrem
“RECLAMA” perquè alhora significàs: “CLAMAR DOS VECES” i ser també “VOZ DE
PROTESTA”. “Clama” va deixar d’existir tan prest fórem ordenats sacerdots els qui
dúiem el pes de la publicació, pel juny de 1951. “RECLAMA” va tenir més llarga
durada, perquè va seguir apareixent durant 45 anys més, però ja en clau d’humor i
com a símbol d’unitat i d’amistat entre els condeixebles. La seva periodicitat va quedar
fitxada en el seu lema: “Sale cuando quiere y dice lo que le da la gana”.
5. Com et vingué la idea de fer una crònica de la vida en el Seminari i
quan la publicares ? Hi hagué alguna reacció ?
La crònica “CARDOS SIN ESPINAS” fou escrita com obsequi als meus
condeixebles l’any 1976, amb motiu de celebrar les “Bodes de plata sacerdotals”.
D’antuvi se’n feren 20 exemplars fotocopiats: 14 per als companys i els altres 6 per a
possibles compromisos. Els la vaig entregar al final d’un dinar de celebració que férem
a la Casa d’Exercissis de Marratxinet. Ells me compensaren dedicant-me, “nemine
discrepante”, la medalla de l’amistat.
No hi va haver cap mena de reacció a nivell oficial. Això sí, fou necessari fer-ne
més còpies per a atendre les peticions d’altres companys no condeixebles.
5. A la crònica parles del menjar que us donaven. Realment patireu fam ?
Con us arreglàveu ?
Els primers anys de la postguerra foren difícils, perquè, aïllada Espanya de la
resta d’Europa, se notaven moltes carències, també alimentàries. El Seminari no es va
lliurar d’aquesta situació. No m’atrevesc a dir que passàssim fam en el sentit estricte
de la paraula, però sí importants restriccions. Mai va faltar alguna cosa per a calmar
els nostres estómacs, gràcies a Déu i als bons afanys del Sr. Majordom, però hi va
haver dies que el berenar del matí consistí només en algunes figues seques i alguns
bessons d’unes quantes ametlles... El pa estava racionat: un panet de blat d’índies
per a tot el dia; els plats ja sortien de la cuina amb les racions fetes; la carn rars pics
la vèiem, escasses les patates i més abundoses les mongetes o fesols, que gairebé
eren l’element bàsic de la nostra dieta. Sardines i tonyina en conserva i alguna vegada
escabetxat...
Els que venien de famílies pageses rebien alguns reforços de ca seva, que
normalment solien compartir amb els companys.
Malgrat això, no va sortir una collada de sacerdots esquifits - ni físicament ni
psíquica ni pastoral - sinó forts i ben disposat a treballar a la vinya del Senyor.
7. Tu feres d’electricista, et reportava algun benefici aquest càrrec ?
La missió dels electricistes era procurar el bon funcionament de tot el complexa
elèctric del Seminari: des d’una simple bombeta o un fusible fins els motors de treure
aigua o el bon funcionament de l’orgue, etc.
Encara que aquesta missió implicava algun treball i no reportava oficialment cap
benefici, no obstant això, alguns avantatges sí que teníem... Entre ells, una certa
autonomia i llibertat de moviments: Per exemple, ens permetia rompre el ritme pesat
dels llargs temps d’estudi de la tarda-nit i, tan sols agafant alguna de les nostres
eines, ja et podies donar tot el passeig o descans que volguessis, sense por a cap
mena de vigilància dels prefectes. Igualment teníem accés a qualsevol lloc que estava
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vedat al comú dels seminaristes, com és ara la cuina i les seves dependències:
forneria, magatzems, rebosts, etc., la qual cosa propiciava que, tota vegada que
també teníem ple accés a la fusteria, unides les dues coses: cuina i local, adesiara es
podia organitzar algun berenaret... Saltar-se alguna classe o arribar a elles
oportunament quan ja estava sortejada la lliçó, sobre tot si era difícil, era també un
dels nostres avantatges. Inclús algunes sortides extra del Seminari, i sols amb
l’excusa d’una urgència de compra d’algun material per al correcte servei de la Casa.
8. Crec que existia un grup “secret” anomenat “l’Obra” o “La Pia”.
Podries parlar-nos d’aquest grup. Quina fama tenia ? Qui el dirigia ?
Què pretenien ?
L’OBRA, dita també la “PIA”, va ser una espècie de “moviment secret” amb
ínfules d’espiritualitat, que pretenia crear una classe “elitista” de seminaristes. Algú la
va comparar amb una mena de “maçoneria” i altres, més benvolents, amb l’Opus
Dei.
Era una institució de tipus secret i difuminat que se presentava només als elegits
com un camí de superformació. O sia: “selección versus montón”. D’ella se’n deien
moltes coses. Tots en sabíem alguna cosa, però ningú en coneixia la Veritat
Vertadera... exceptuats, naturalment, els iniciats. Sembla cert que el seu mentor era D.
Pere Sureda, aleshores Director Espiritual del Seminari.
Pel que jo vaig poder deduir, els punts bàsics i comuns dels seus membres eren:
una certa tendència personal per l’arcà, secret o misteriós; els abellia fer ostentació de
pietat per tal de ser considerats superiors al que era comú entre els seminaristes
normals; parlaven constantment de “perfecció”, “espiritualitat” i “mística”; cercaven
una major perfecció de la que suposava el simple compliment del reglament; tampoc
els era suficient l’horari de pràctiques espirituals que senyalava l’esmentat reglament...
Així com va néixer, va morir... i ja mai més se’n va sabre res.
9. És veritat que el Bisbe Hervàs va haver d’intervenir a favor teu davant el
rector Torres Gost ? Què succeí ?
Per suposat que vaig passar un mal tràngol: Els companys de l’Acadèmia de
Sociologia m’havien encarregat la responsabilitat de “CLAMA” i, en conseqüència,
jo maldava cercar oportunitats de poder oferir notícies d’actualitat. L’ocasió se’m va
presentar quan en Joan Dalmau, seminarista del darrer curs, acabava de prendre part
a un Curset de Cristiandat - que aleshores estaven en els seus començos - i vaig
decidir fer-li una entrevista. Naturalment la vaig passar per la censura prèvia del rector
Torres, que com sempre hi va fer els seus retocs, però me vaig arriscar a no tenir-los
massa en compte i així va sortir, sense que hi hagués cap pega. Aleshores, PROA, la
revista dels Joves d’Acció Catòlica, va copiar i publicar aquella entrevista amb gran
satisfacció de part meva. De tornada de vacances de Nadal, me crida amb urgència el
Rector. Jo pensava que era per a felicitar-me per l’encert de la revista, però fou tot el
contrari. La seva escomesa fou: “M’has posat a mi i a tot el Seminari en ridícul
davant tota la diòcesi !” Damunt la seva taula hi havia un exemplar de PROA, obert
per una pàgina que posava amb lletra de gran format: “EL OBISPO BENDICE CON
SUS DOS MANOS LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD”. Aleshores se m’acudí
aquesta objecció: “Com pot ser ridícul admetre allò que el Bisbe beneeix amb les dues
mans ?” L’entrevista va acabar en sec: “Ves-te’n !, me va dir, i no importa que buidis la
maleta!”
Aquell mateix capvespre me corresponia a mi, que era patge del Bisbe, anar al
Palau per a rebre els sacerdots que tenien visita amb ell i li vaig contar la feta. Me va
escoltar, m’animà i em digué que tornàs tranquil al Seminari, que la qüestió quedava
en les seves mans. La cosa va quedar resolta “oficialment”, però...
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10. Fins a quin punt arribava la censura dins el Seminari ?
La censura era rigorosa i abastava gairebé tots els aspectes de la vida del
Seminari. De manera molt especial en els primers anys: no hi havia res que no fos
sotmès a inspecció. Les cartes - inclús si venien dels pares - s’entregaven obertes i
llegides pel superior de la secció, que inclús te comentava algunes coses que havia
conegut pel que deia la carta. Igualment les nostres contestes s’havien d’entregar al
superior en sobre obert. Sobre tot les que no anaven destinades a familiars directes !
Dels llibres sols tenien estada lliure els de text, el missalet i l’Usualis; tal volta
també algun altre llibre de meditació, sempre que fos aprovat pel Director Espiritual. Ja
a Filosofia i Teologia s’admetia alguna obra relacionada amb l’assignatura, normalment
recomanada pel professor. Qualsevol altre llibre - malgrat fos apte per a menors sobrava i, si se n’adonava el prefecte, podia causar-te algun problema. El mateix cal
dir de periòdics i revistes.
Fins el tallat dels cabells passava per la censura... així com també l’estil de la
vestimenta, per evitar que fossin causa “d’asseglarament”. Per la mateixa raó no
podies assistir no ja a espectacles, sinó tampoc a partits de futbol: Record que una
vegada vaig patir una forta renyada - que quasi em qualificava de no tenir vocació perquè en una avinentesa un cosí meu major que jo em va dur a veure un partit de
futbol amistós o de “demostració” entre el CONSTÀNCIA i l’ESPANYOL, en el camp
“Es Cós” d’Inca.
11. Ara ens podries parlar un poc del teu itinerari pastoral, especialment
del castrense.
La funció principal del Capellà Castrense és - o era almanco en el meu temps ser presència de l’Església dins l’estament militar i oferir als enrolats en la milícia i als
seus familiars els mateixos serveis que ofereix un rector als seus feligresos. La
diferència és que la jurisdicció ordinària és local i la castrense és personal.
La manera de viure aquesta presència eclesial depèn sobre tot del tipus de
destinació que tengui cada capellà: No és el mateix, en la forma, la pastoral del que
està a un Quarter, a un C.I.R., a una Acadèmia, a un Hospital o a una Capitania. Els
que treballen principalment en classe de tropa donaran major importància a la
informació i a la formació religiosa, moral i social, aprofitant les xerrades religioses i de
valors humans que li senyalen els reglaments. Donaran importància a l’actitud
d’acolliment, comprensió i ajuda als nous vinguts. El Capellà d’un Hospital tendrà una
pastoral més aviat sagramental. Sabrà acompanyar el malalt i els seus familiars en
aquells moments crucials entre la malaltia i la mort. El que exerceix la seva labor
apostòlica a Acadèmies té molt en compte que, com a professor que també és, ha
d’acomodar-se al major grau de coneixements que tenen els seus alumnes i insistirà
més en la deontologia militar... Jo vaig exercir en Quarters i Campaments, així com
també en Hospitals i Capitanies.
12. Tenc entès que durant els teus anys de Capellà Castrense vares
conèixer algunes personalitats, com és ara en Franco o també a D. Joan
de Borbó. Conta’ns alguna anècdota.
La trobada amb Franco fou una recepció molt breu, propiciada per la bona
relació que un oncle meu, el germà major del meu pare, tenia amb ell, des de molt
abans que fos Cap d’Estat. El que va motivar aquesta amistat amb el meu oncle fou
que un fill seu, militar, va morir heroicament a les guerres d’Àfrica, estant a les ordes de
Franco. Aquesta bona relació es va reafirmar després quan el General va ocupar per
uns anys la Capitania General de Balears. (A aquest cosí meu li dedicaren més tard un
carrer a la barriada ciutadana de Son Espanyolet: el carrer “Capitán Crespí Homar”).
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L’entrevista fou en realitat molt breu, un vist i no vist. Me va agrair les salutacions que
li enviava el meu oncle, va evocar el gran esperit militar del meu cosí i es va alegrar
del meu ingrés en el Cos Eclesiàstic de l’Exèrcit.
Vaig tenir, anys després, ocasió de conèixer també a Don Joan de Borbó,
Comte de Barcelona i pare de l’actual monarca espanyol. L’ocasió fou quan ell, estant
operat de cataractes a la famosa Clínica Barraquer de Barcelona, va sol·licitar a la
Capitania General d’aquella ciutat si li podien enviar un capellà per a dir-li la missa
dominical. M’ho digueren a mi i així ho vaig fer fins que va ser donat d’alta. Era un
perfecte cavaller, amable, simpàtic, molt atent i de conversa amatent. Després de cada
missa me convidava a berenar amb ell i els demés familiars que l’havien acompanyat.
Després fèiem una estona de tertúlia. Fou a una d’aquestes tertúlies, sabent que jo era
mallorquí, quan me digué: “¿Siendo Vd. de una isla tan bonita, qué se le ha perdido en
Barcelona?” Li vaig dir que a Mallorca no s’hi havia creat encara una plaça de
Comandant, però... - li vaig insinuar - tal volta es podria crear... Va callar una estona
i em digué: “No se si podré conseguirlo, pues no soy más que ‘el padre del rey’, però le
prometo que me interesaré por conseguirlo”.
Fou paraula de rei, perquè ho va
aconseguir !
13. I per acabar, Joan, què penses de l’Església actual i especialment de
la mallorquina ?
L’Església sempre ha estat molt lenta per a renovar costums i institucions, i
continua essent-ho... Hom té sempre la sensació que queda molt endarrerida en allò
de captar “els signes del temps”. Heus aquí alguns aspectes només a tall d’exemple:
Si podem observar el salt qualitatiu que ha donat la dona tant a nivell social com
al polític o intel·lectual, veurem que no ha passat el mateix a nivell eclesiàstic. Jo no
diré, per exemple, que s’hagi d’admetre ja d’immediat l’ordenació sacerdotal de la dona,
però sí que esperava una major progressió seva tant dins les institucions com dins el
culte. Aplaudesc també l’actitud humil del Papa en demanar perdó pels cassos de
pederàstia, però no he vist una actitud d’estudi en profunditat de les causes que estan
darrera de tal aberració, ni decisions valentes de cara al futur respecte a aquest
fenomen, i em xoca també que se parli tant de “l’Església dels pobres” sense que es
prenguin a continuació decisions tocants a luxes, hàbits o títols honorífics, etc.
Sobre l’Església de Mallorca reconec que no n’estic massa al corrent de la seva
actual situació, tant pels molts d’anys que he estat fora com per la fredor que hi vaig
trobar a la meva tornada. Veig que hi ha bastants de grups o grupets que procuren fer
camí, però cadascun per la seva vereda i amb una certa convicció que cada un s’haurà
de cercar la seva pròpia solució. No tenc dubtes que tots aporten alguna cosa, però
no sumen: Hi ha grups, però dèficit de comunitat.
*
*
*
És veritat que la nostra vivència de Seminari fou distinta de la que visqué en
Joan. Distinta per diversos motius. Nosaltres tenguérem altres formadors. No
tenguérem el Sr. Torres com a rector (encara que el tenguérem com a professor, i em
consta que les seves classes de les 3 provocaren problemes estomacals a diversos
alumnes). Tenguérem un altre Seminari amb molta més llum i espai. Tenguérem
dutxes des del primer curs. Les bombetes ja no eren de 20 wats, ni cantàvem el
"Miserere" en sortir del menjador...
Però la veritat és que moltes coses persistien. Part de la mentalitat que havia
dirigit el Seminari de'n Joan no havia desaparegut del tot. Per això les respostes de'n
Joan ens poden ajudar a entendre que la nostra època és una baula més de la
Institució del Seminari que, ho hem d'admetre, també ens donà coses positives.
D'això, jo no en tenc cap dubte. Gràcies, Joan, per haver-nos acollit tan amigablement
i haver-nos obert el bagul dels teus records més entranyables.
Toni Bennasar
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Cronicó
Antoni Bennasar

VISITA A UN CASAL
AMB UNS RECORDS ENTRANYABLES
El dia 5 d’abril a les 11 del matí en Jaume Sancho i jo estàvem davant l’Església
de Sta. Eulàlia, per trobar-nos amb Mn. Joan Crespí.
Amb ell havíem acordat fer una visita guiada al Seminari Vell.
Feia un dia primaveral, amb absència total de vent i
una temperatura molt agradable, de manera que
aprofitàrem la distància que separa la dita església
del Seminari per començar el nostre col·loqui.
De camí, doncs, en Joan, que és una persona
extravertida i de conversa fàcil i plaent, començà
contant una aventura prou arriscada del temps que
era electricista, ajudat per en Pere Barceló. Ens digué
que en el Seminari existia una llegenda que
assegurava l’existència del “gran llibre negre” i que
aquest es trobava en un habitacle que sempre restava
ben tancat. Dit habitacle estava situat a la primera
tribuna de la part de l’epístola de l’església. Aquest
gran llibre negre contenia, deien, els secrets de tots
els que havien estat engegats del Seminari. Bé, doncs, els agosarats i intrèpids
electricistes, aprofitant els privilegis que comportava el seu ofici, s’enginyaren
per entrar sigil·losament dins aquest habitacle. No hi trobaren el llibre però,
en sortir, la seva sotana semblava la d’un dominic de tanta pols que s’hi havia
adherit. No hi havia res més que molta pols.
També ens contà anècdotes dels rectors que va tenir. Anècdotes que no relat
aquí perquè ell ja ho fa en l’entrevista.
Sembla que en Joan tenia una gran capacitat humorística. Si nó, com enteneu
que posàs pica-pica damunt una cadira amb la finalitat que un company, en
asseure’s, hagués de gratar-se? La broma podia resultar un poc molesta però no
hagués tengut cap importància si no hagués succeït que desafortunadament fou
el bisbe Hervàs qui es va seure en aquella cadira.
També tengué la seva gràcia la que organitzà a n’Albert Casasnoves. Havia
deixat la porta de n’Albert semi-oberta amb un poal d’aigua damunt perquè en
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entrar n’Albert li caigués damunt i quedàs remull. Però com que mai no es
poden preveure totes les circumstàncies, resultà que fou el Sr. Xamena qui
entrà en l’habitacle i, com podeu suposar, quedà ben xopat. Aquesta vegada les
coses se li varen tòrcer a en Joan i, per estalviar-se les renyades, s’amagà dins
les dutxes i no en sortí per més que el Sr. Xamena digués; ”Ja podeu sortir,
tanmateix sé qui sou !”
El superior anà a canviar-se la sotana i després visità en Joan que ja es trobava
ben assegut dins la seva habitació, com si mai no hagués romput un plat.
Aleshores el Sr. Xamena l’escometé, dient: “I tu que no hi eres?” Ell no digué ni
que sí ni que no. I la cosa s’apagà sense més conseqüències.
I d’aquesta manera tan divertida arribàrem al Seminari on ens havíem de
trobar amb en Biel Rosselló que duia la seva càmera de fotos professional, amb
la qual ja sabem que en Biel fa unes fotos tan artístiques que poden ser
presentades en qualsevol concurs.
Una vegada ja en el Seminari
començàrem la visita. He de reconèixer
que jo només me’n recordava de
l’església,
de quan hi anàvem a
celebrar la festa de la càtedra de St.
Pere.
En primer lloc ens mostrà els tres patis
(el de St. Pere, el de St. Pau i el des les
palmeres).
Els dos primers estan
separats per un espai porticat enmig
del qual ens digué que antigament hi
havia una cisterna i una manxa amb la
qual els “fàmulos” treien l’aigua per a
dur al menjador.
Mentre contemplàvem aquests patis en
Joan ens contava que, acabats els
àpats, els seminaristes sortien del
menjadors en files de dos i cantant el “Miserere”. Jo, per més que hi pensi, no
arrib a descobrir què hi feia aquest cant després del dinar, com no fos per
demanar perdó per haver-se passat menjant mongetes o croquetes.
No cal dir que, mentrestant, en Biel no
s’aturava de fotografiar tots els racons
de l’edifici, especialment aquells que
guardaven més història.
En el transcurs d’aquesta passejada
advertírem l’existència de dues escales,
i en Joan ens explicà que una era la dels
professors i l’altra la dels seminaristes.
Sota la dels professors hi havia en el seu
temps l’accés a un refugi. (No oblidem
que el nostre protagonista entrà al
Seminari en plena guerra civil, i s’hi
hagué d’amagar dos cops.)
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Però no hem de pensar que tot foren ensurts i males noves provinents de la
guerra, perquè quan l’exèrcit nacional guanyava alguna ciutat, els seminaristes
ho celebraven en el pati de St. Pere i eren dispensats de les classes d’aquell dia.
(Si algú era del bàndol dels perdedors s’ho devia tenir ben calladet).
I parlant de premis i alegries, hem de citar la que tengueren l’any 1949 quan
el bisbe Hervàs els dispensà fins i tot dels exàmens, amb motiu de la
peregrinació que feia la verge de Fàtima pels pobles de Mallorca. I mai no
endevinaríeu qui fou el primer en enterar-se d’aquesta gràcia. Doncs, fou en
Joan. Ell era patge i un dia el pare del bisbe, en un excés de confiança, li digué.
“No lo digas a nadie, pero mi Juanito os quiere hacer la gracia de dispensaros
los exámenes este año”. I en Joan fou com una tomba, no ho digué a ningú.
També ens contà moltes anècdotes relacionades amb professors. Del Sr.
Sacanell ens digué que omplia molts de forats, ja que li donà classes de
gramàtica, història de la filosofia, geografia i perfecció del castellà...
Don Pep sempre va servir per tot, fins i tot per contar acudits.
De D. Toni Sancho ens digué que els seus alumnes fruien de sentir-lo recitar
perquè tenia una dicció quasi perfecta, encara que solia arribar mitja hora tard
a les classes i les solia acabar amb aquesta frase: ”Ya que hemos sido
impuntuales al empezar, no vamos a serlo al salir”. I tothom content. Ja ho
crec que els devia agradar un home així.
Però el que els entretenia més era D. Emili Sagristà amb els seus experiments i
l’afany d’arreglar coses. Un dia, durant la missa que celebrava a la Seu,
desmuntà el calze i el tornà muntar perquè observà un cert desequilibri. Però
el pitjor fou quan un dia, llums apagats, duit per la juguera, ferí la cara de D.
Emili pensant que era la d’un company. El bon D. Emili no s’enfadà creient que
havia estat un accident.
Però no tots eren tan bondadosos com D. Emili i així es demostrà amb la
renyada que li donà el Sr. Amer quan en Joan anà a veure el partit de futbol
entre el Constància i l’Espanyol. En Joan es defensava intentant fer-li veure que
no hi havia cap mal, però el Sr. Amer li enflocà aquesta: ”Que no veus que els
jugadors van en calçons curts?”
I ara també vull parlar de les responsabilitats que tenia en Joan en el Seminari.
Fou electricista, un càrrec amb molts de privilegis (si no ho creis demanau-ho a
en Jaume Sancho que també ho fou). En Joan cada vespre havia de
desconnectar l’electricitat de totes les habitacions. Totes les bombetes eren de
20 w., excepte les dels electricistes, naturalment. No convé que el Sr. Xamena
vegi aquest article perquè s’entereria que en Joan consumia més energia
elèctrica que el altres.
També se cuidava de la conservació del rellotge, que havia fabricat el Sr. Bosch,
i que presidia el pati de St. Pere juntament amb la imatge del patró de l’edifici.
Era el mantenidor de la part elèctrica de l’orgue, professor de religió dels
llatinistes quan feia cinquè de teologia, arquiticlí dels alumnes de tercer de
filosofia... Però aquest darrer càrrec mereix un comentari especial, ja que el
rector Torres quan el nomenà, li digué; “No t’hi faig pels teus mèrits, sinó per
separar-te del grup de teòlegs, per revolucionari” ( Vat aquí les estratègies del
rector Torres)
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Naturalment, la visita reina
fou a l’església, que ens
encantà tornar veure. Un
exemplar sublim del gòtic
més pur. Quina meravella. I
quina llàstima que resti tan
amagada.
Aquí en Joan ens digué que
quan actuaven en les
celebracions litúrgiques hi
havia
normes
molt
estrictes, com per exemple
les reverències “in plano” i
les “in gradu”... I que no et
podies equivocar si no
volies
rebre
una
amonestació del mestre de
cerimònies.
Després pujàrem al segon
corredor i allà ens contà
que ells no tengueren
dutxes fins que cursà
segon de filosofia, i que
abans si volien rentar-se els
peus
després
d’una
passejada, havien de pujar
per cercar un poc d’aigua
calenta. El problema era que només hi havia una aixeta que en proporcionàs. Ja
podeu imaginar la coa que s’organitzava.
En aquests moments miràrem el
rellotge i comprenguérem que era
hora d’anar a dinar. Ens havien
passat més de dues hores volant.
Ens despedírem de’n Joan, tot
agraint-li la cordialitat mostrada.
Gràcies, Joan.

Antoni Bennasar
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L’esguard crític
de

Gabriel Genovart11
Què penses de tot això ?
QÜESTIONARI:

1.

El cinema com espectacle i el cinema com a cultura.
La cultura o la incultura cinematogràfica de les nostres generacions.
Causes i efectes.
COM s’ha de veure avui el cine i QUIN cine cal veure. Cal ser selectius ?

2. La teva experiència i la teva crítica de l’ensenyament dels anys ‘60 – ‘80.
3. Causes i efectes de la introducció de les ideologies dins els centres educatius.
La teva experiència personal i el teu esguard crític sobre aquest fenomen.
4. Dins l’ensenyament actual, quina és la teva opinió sobre la “orientació escolar”
oficial ? Avanços i mancances i com penses que hauria de ser.
Efectes previsibles a mig termini de l’educació actual. Cap on anam ?
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1.

El cinema com a espectacle i el cinema com a cultura

Al llarg del segle XX el cinema va ser el primer espectacle de caràcter
audiovisual, d’entreteniment col·lectiu i de cultura de masses més important,
globalment, de tota la centúria.
Entre altres coses, el segle XX ha estat “el gran segle del cine”, i la incidència
mitopoètica i formativa que va arribar a assolir el setè art entre el “gran públic” fou, en
general, extraordinàriament positiva. La importància pedagògica que ha tingut el cine
entre las masses populars, especialment des del seu naixement i difusió fins a arribar
a finals de la dècada dels setanta i principis dels vuitanta (quan la televisió en color i el
vídeo comencen a desplaçar-lo del seu lloc de privilegi), ha estat incalculable,
començant per aquelles generacions que es pot dir que vàrem néixer amb el cine o que
ens alimentàrem de les seves imatges des de la nostra infantesa més tendra, quan
l’únic que teníem al nostre abast, els al·lotets de les classes més modestes, era gairebé
el cinema dels diumenges, el seu “germà menor” que eren els tebeos i alguns, un poc
més privilegiats, un aparell de ràdio a casa seva.
De qualque manera el cinema venia a donar també continuïtat icònica a
continguts, temes, motius i arguments que ja eren presents a les mitologies més
antigues, a les velles rondalles de la tradició oral i a tota la novel·lística que el precedia
i que en molts de casos va saber recrear en imatges de manera magistral. Jo he
intentat esbrinar aquestes relacions i estudiar aquesta incidència del cine en l’educació
individual i en la de les masses en tres dels quatre llibres que fins aquí he escrit sobre
el setè art: La placenta dels somnis (que porta per subtítol Els mites, els contes i el
cinema en la formació de l’afectivitat), El somni de l’Oest i Infància i cinema en un
temps de postguerra, que es pot dir que formen una trilogia dedicada a tota aquesta
temàtica, perquè és una matèria tan ampla i suggestiva que dóna per això i molt més.

La cultura i la incultura cinematogràfica de les nostres generacions.
Causes i efectes.
El cinema va ser considerat durant molt de temps, per part de les persones
teòricament més cultes i selectes (els intel·lectuals, els lletraferits...), com un espectacle
mancat de categoria artística; un entreteniment per a les classes humils que provenia
de les barraques de fira: un passatemps per a la plebs o poble baix, en definitiva. En el
meu poble, per exemple, els senyors i els fills dels senyors no solien anar al cine (tot
això que es perdien!). Va costar molt que el cinema arribàs a adquirir entre la
intel·lectualitat i les classes socials més o manco altes carta de naturalesa artística; per
això sempre se sol fer referència a Azorín, com excepció notabilíssima, que en relació
al cine féu aquella afirmació tan contundent. “Dicen que el cine es la séptima de las
artes, pero yo afirmo sin ambages que es la primera”.
Encara avui et pots trobar amb algun d’aquests “intel·lectuals exquisits” que es
refereixen al cinema de manera despectiva. Tots tenim culturalment les nostres
mancances i jo m’empegueesc de les meves (les que tenc en matèria de cultura
musical, per exemple), però també sent vergonya aliena quan em trob amb alguna
estirada autoritat acadèmica o amb qualque distingit membre de la clerecia que no et
sap dir, posem per cas, ni un sol títol de la filmografia de John Ford o ni tan sols el nom
de mitja dotzena de realitzadors importants de la història de la cinematografia mundial o
que no són capaços d’explicar què és el cine negre. I encara sembla se’n fan grossos
de la seva ignorància. A mi, alguns d’aquests personatges m’han dit en més d’una
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ocasió: “He sentit a dir que has escrit un llibre..”; i afegeixen, amb una certa
displicència: “...sobre cine”. I què hi ferem? Tothom és així com és, i un servidor, que
m’autodefinesc com a “cinèfil, catòlic i sentimental” i sempre he estat un devorador de
llibres i de pel·lícules, m’he dedicat especialment, com psicopedagog, a l’apassionant
estudi del cinema en l’educació afectiva i en la seva funcionalitat psicoprofunda i
mitopoètica, tant a nivell col·lectiu com individual.
Causes de la incultura cinematogràfica? Apart del desdeny esmentat de certes
èlits intel·lectuals s’ha de fer constar la posició de moralistes i pedagogs que durant
molts d’anys consideraren el cinema com un espectacle pecaminós o educativament
nociu, quan un intel·lectual tan rigorós (i excel·lent crític de cinema per altra banda) com
Julián Marías va afirmar amb tota raó, a la seva obra La educación sentimental, que “la
gran potencia educadora del siglo XX ha sido el cine “.
Posteriorment els moralistes, els ben pensants i els “políticament correctes”
admeteren, com a, diguem-ne, vàlid, un cert tipus de cinema: el que se’n deia el
“cinema compromès”, les pel·lícules de “denúncia” o “amb missatge” (més o manco
transcendent) i d’una determinada intencionalitat política i tendència més aviat
esquerranosa; o un cinema qualificat en ocasions, de manera petulant i solemne, com
a cine “d’art i assaig”, que solia ser matèria habitual de cinefòrums i cineclubs. No dic
que en aquest tipus de cinema no hi hagi algunes obres vertaderament mestres, però la
majoria eren enormement avorrides i altres han aguantat molt malament el pas del
temps. I a la gent que li agradava aquest cine, o deia que li agradava, no li parlassiu
mai de la categoria artística de Alfred Hitchcock, de John Ford, de Raoul Walsh, de
Howard Hawks o de Nicholas Ray, per posar només alguns exemples; ni tampoc de les
excel·lències del western, del cinema negre, del cine d’aventures, del musical, de la
comèdia... i, en general, del cine americà (a excepció d’algun director perseguit pel
maccarthysme). Això, quan el cine nord-americà ha donat al setè art, en els seus
diversos gèneres, més obres mestres que tot el conjunt de la resta de cinematografies
mundials.

Com s’ha de veure avui el cine? Quin cine cal veure? Cal ser selectius?
Evidentment, la irrupció generalitzada de la televisió i de les formes de
reproducció domèstica han canviat les actituds dels públics davant el cine com
espectacle col·lectiu. Com a tal, el cine s’està batent en retirada i alguns pronostiquen
la seva mort definitiva en un termini més o manco curt. De fet, a la immensa majoria de
pobles i ciutats petites han desaparegut per complet les sales d’exhibició
cinematogràfica i a les grans urbs s’han reduït a la mínima expressió; ja no hi ha
tampoc aquelles sales sumptuoses i aquells “palaus de cinema” que semblava que et
feien entrar dins una altre dimensió, distinta a la de la realitat quotidiana. Ara hi ha
“multicines”. Abans la gent “anava al cine”, fessin la pel·lícula que fessin; des de la
generalització dels aparells televisius, ja no. Ara es va a veure una pel·lícula
determinada, que ve precedida d’una certa ressonància o d’un cert aval crític (o, si
més no, perquè és del gust (?) d’un cert públic determinat: la casposa saga de
Torrente, per exemple). Evidentment, el cine “ja no és lo que era”.
Temps enrere, el cinema va saber conjugar a la perfecció la qualitat artística i el
gust de les masses, que no era tan vulgar com és avui. La història del setè art està
plena de pel·lícules que avui gaudeixen d’una gran consideració per part de la crítica i
que, en el seu moment, foren èxits apoteòsics de taquilla. Hi podríem posar aquí les
filmografies completes dels directors més amunt esmentats i hi podríem afegir les de
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directors com Billy Wilder, William Wyler, Douglas Sirk, Cecil B. DeMille, Michael
Leisen, J. M. Stahl, George Cukor, William A. Wellman, Robert Siodmak, Leo
McCarey, Joseph L. Mankiewicz, Stanley Donen, Sidney Lumet, David Lean, Carol
Reed..., bastants pel·lícules del neorrealisme i de la comèdia italiana i un bon nombre
de films del cine espanyol i francès, entre moltes més d’altres cinematografies i altres
realitzadors, entre els quals, naturalment, hi poden figurar, molt dignament, directors
actuals com Coppola, Scorsese, Ridley Scott, Clint Eastwood, els germans Cohen, etc.
que han sabut mantenir un cinema d’altíssima qualitat i de factura clàssica. A tot això
hem d’afegir que la qualitat artística, especialment a les dècades del cinema clàssic,
anava aparellada quasi sempre amb els gusts de la immensa majoria dels espectadors
que abarrotaven les sales per veure aquelles pel·lícules. Un cine que, al contrari del
d’ara, crec que, a més d’entretenir, divertir i emocionar, educava els espectadors de
totes les edats. Estic convençut que, a tota la seva època daurada, el cinema va ser
eminentment pedagògic i formatiu.
Avui les coses han canviat. Per què? La televisió està matant el cine i ha
degradat el bon gust i la sensibilitat de les persones. La violència, el sexe, el
llenguatge barroer han envaït el cine. Abans el cine suggeria, més que no mostrava.
Avui campa a lloure l’explicitud més descarada, descarnada i gratuïta. Estic plenament
d’acord amb Alfonso Basallo quan en un excel·lent llibre (2001: una odisea del cine)
afirma que, en altre temps, “El mercado era distinto, la publicidad distinta, la vida
distinta. Y la actitud del público era muy otra. No iban a consumir: iban a contemplar y a
soñar. Ya lo decía Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías: ‘Colas de
cine: colas de hambre de fantasía’ [...] Quienes buscaban todo eso eran personas.
Ahora son consumidores ”.
I diu també Basallo: “(Hoy) predomina lo que podríamos llamar el ‘fast-film’. La
multinacional de turno fabrica y vende películas como si fueran hamburguesas y el
público las engulle como si realmente fueran hamburguesas. ¿De qué están hechos
estos sándwiches de dos pisos, rezumantes de grasa? La historia, la trama, los
personajes apenas cuentan –i no en parlem ja dels diàlegs–. Lo que importa es el
‘ketchup’ y la mostaza de los efectos especiales, el estruendo que hace la ensalada
estereofónica al hincar el diente y el sabor fuerte del pepinillo ”. Ah!, i les palomitas i la
coca-cola que no faltin.
Hi ha un altre fenomen a destacar i del qual m’he ocupat en el meu llibre Infància
i cinema en un temps de postguerra: l’aversió des la dècada dels setanta al cinema en
blanc i negre. Per influència de la televisió les generacions joves creuen que, com en el
mitjà televisiu, hi hagué primer, també en el cine, una època en “en blanc i negre” que
va ser superada per l’arribada del color. Ignoren que el cine en blanc i negre i el cine en
color coexistiren des de l’any 1934 fins a començaments dels anys setanta, a partir
dels quals gairebé tot el cine, fins al dia d’avui, s’ha rodat en color (les excepcions
notables quasi no arriben ben bé a la dotzena, i la darrera gran pel·lícula rodada en
blanc i negre ha estat La cinta blanca). No saben, els joves, que el blanc i negre, tant
en el cas de la fotografia com en el cine, molt més que una limitació, era una forma
d’expressió artística, una opció estètica. La majoria dels grans realitzadors es resistiren
a acceptar el technicolor perquè els feia malbé la intensitat dramàtica de les seves
obres. Darrerament s’ha donat el cas que fins i tot estudiants universitaris han tornat
l’entrada a la taquilla “perquè la pel·lícula era en blanc i negre ”, i molta gent, si algun
canal de televisió projecta qualque clàssic en blanc i negre, mou aviat el dial. Em fan
pena. Mai podran fruir de meravelles com, per exemple, Ser o no ser, Ninotchka,
Casablanca, La diligencia, Una noche en la ópera, El crepúsculo de los dioses, Luz
que agoniza, Beau Geste, Ciudadano Kane, Candilejas, Eva al desnudo, Si no
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amaneciera, Laura, Sólo los ángeles tienen alas, Perdición, ¡Qué bello es vivir!, El
tercer hombre, Rebeca, Recuerda, Pasión de los fuertes, Encadenados, Ladrón de
bicicletas, Juegos prohibidos, Los sobornados, Yo confieso, Las noches de Cabiria,
Con faldas y a lo loco, El séptimo sello, Bienvenido Mr Marshall,, Calle Mayor, La
caza... i un etcètera inacabable. Quina llàstima!
Una altra cosa que també es pot dir que quasi ha desaparegut per complet han
estat el “herois ètics”, aquells personatges interpretats per actors com Gary Cooper,
Henry Fonda, John Wayne, James Stewart, Joel McCrea, Alan Ladd i Glenn Ford entre
altres, que encarnaven, en moltes de les seves millors pel·lícules, autèntics arquetipus
de conducta i exemplificaven tot un repertori de valors. Jo estic molt content d’haverme educat amb aquell cine perquè estic convençut que va aportar, a vàries
generacions, una galeria de models axiològics de comportament vertaderament
exemplars. A partir de l’anomenada “revolució del seixanta-vuit”, les coses, en el cine,
com en altres àmbits (en l’educació, per exemple), es començaren a tòrcer.
Afortunadament, de tant en tant, encara es fa qualque pel·lícula magnífica. Tot i això, ja
no predominen a les pantalles els herois ètics als quals abans ens hem referit, sinó mes
bé tot el contrari. Com diu també Basallo, “una galería de inquietantes desequilibrados
que va desde Anibal Lecter de ‘El silencio de los corderos’ o la mamá vengadora de
‘La mano que mece la cuna” [...] a los ‘wasps’ desquiciados por la codicia y la lujuria
como el inevitable Michael Douglas ”. Sens oblidar, naturalment, el protagonista de La
naranja mecánica, una pel·lícula de 1971 que marca el començament d’aquesta
tendència de personatges neuròtics i pertorbats. “Esta tropa –escriu Basallo, amb el
qual m’identific per complet– constituye algo más que el reverso de los héroes. [...] El
hombre con valores, el hombre en toda su dimensión, la materia prima de la gran
literatura del pasado, del teatro y del cine clásicos, ha sido sustituido por el infrahombre
o, lo que es más ridículo, por su muñeco. [...] En tanto que muchos de los asuntos de
las actuales películas salen de la consulta del psiquiatra. La deprimente galería de
tipos aberrantes trastornados y psicópatas ha saltado de los tratados de Medicina a las
pantallas. Sus asuntos ya no son dramáticos, sino... ‘clínicos’ ”. Certament, no tot el
cine d’avui és així, però ho és en gran part. Tampoc el cinema clàssic era absolutament
del signe oposat, però en la immensa majoria de les seves pel·lícules, a part de la seva
qualitat artística, era enormement formatiu. No en tenc el més petit dubte.
Davant aquest estat de coses, està clar que cal ser selectius, tant pel que fa al
cine que anam a veure com a la televisió que veim a casa i, sobretot, que deixam veure
als nostres infants. És trist haver-ho de constatar, però la televisió de primer, com el
cinema, era també molt més educadora que l’actual. La consigna, en temps del
franquisme, era que la televisió “havia d’entretenir, educar i informar”. I aquella
televisió, efectivament, entretenia, educava, informava i... manipulava (a conveniència
del règim naturalment, però ja sabíem que érem a una dictadura). Tot i aquelles
manipulacions informatives, ¿qui no recorda l’excel·lent programació que suposaven
aquells Estudios 1 amb l’adaptació de les grans obres de teatre clàssiques i modernes,
els documentals de Rodríguez de la Fuente, els excel·lents cicles cinematogràfics
presentats per Alfonso Sánchez, les produccions específicament televisives de Chicho
Ibáñez Serrador com Historias para no dormir i moltes altres, La cabina de Antonio
Mercero, l’adaptació de grans novel·les del segle XIX i XX, programes com Ésta es su
vida, les grans sèries nord-americanes i angleses dels anys cinquanta i seixanta, entre
moltes, moltes, coses més ? Manipulacions informatives apart, allò era una televisió
neta. On és ara tot això ?
Avui, en plena democràcia (si és que podem dir “democràcia” a això que tenim,
que ho dubt moltíssim), la televisió, sobretot des de l’adveniment de les cadenes
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privades, no tan sols ha deixat d’educar, sinó que empobreix, envileix i embruteix. I pel
que fa a la informació, manipula encara molt més, tant a les cadenes públiques com a
bon nombre de les privades i autonòmiques, del que ho feia el franquisme (que ja és dir
molt). Però el pitjor de tot ha estat que des d’inicis dels anys noranta fins avui mateix
hem estat sota el signe de la telebasura més barroera, dels reality shows més grollers,
de la brutícia més ofensiva, de les sèries educativament més corrosives i tendencioses,
concebudes amb una clara intencionalitat de destruir la família, l’església catòlica i tots
els valors tradicionals i els principis d’arrel cristiana. I tant que cal ser selectius ! Si
deixam els nins a lloure, amb una televisió i ordinador dins la seva habitació personal, a
mercè dels programes que vulguin seleccionar o navegar amb l’ordinador per allà on el
vengui en gana, ja podem fer plans educatius, que tot serà fer retxes dins s’aigo.
Tanmateix, tota educació familiar o escolar serà neutralitzada per la influència nociva
d’uns mitjans que, ben utilitzats, ofereixen, sobretot per que fa a ús correcte de
l’internet, unes possibilitats pedagògiques que, pocs anys enrere, mai haguéssim
pogut ni imaginar.
D’altra banda, no es pot passar per alt el mal que la televisió ha fet al cinema.
Però, en contrapartida, ens ha permès tenir al nostre abast, per mitjà de la reproducció
domèstica del DVD, tota la història del cinema pràcticament al complet, la qual cosa és
en si mateixa impagable i ens permet fer també les nostres pròpies programacions a la
carta. Tot i això, el cinema contemplat col·lectivament a les sales exhibició comercial,
les “sales fosques” amb gran pantalla (aquests recintes màgics que són les
autèntiques “placentes dels somnis” cinematogràfics), seguirà subsistint mentre sàpiga
mantenir el vigor narratiu de les seves històries i aquest plus d’espectacle i d’emoció
compartida que sempre ha donat el cine vist en el seu lloc natural. I s’ha de constatar
també que, en aquests últims anys, el setè art, pel que fa almenys a la qualitat artística
de les seves produccions, ha millorat notablement. De tota manera, està clar que ara hi
ha dues formes complementàries de gaudir del cine: a les sales d’exhibició, que són el
“gran cine” (el cinema en estat pur), i en el saló de la llar, íntimament, en aquest cine
més petit contemplat a la pantalla del televisor. Jo voldria que aquesta
complementarietat duràs molt de temps. Em causaria una pena profundíssima que les
sales de cine desapareguessin del tot.

2.
La teva experiència i la teva crítica de l’ensenyament en els anys 6060-80. Causes i
efectes de la introducció de les ideologies dins els centres educatius.
La teva experiència personal i el teu
teu esguard crític sobre aquest fenomen.
La meva opinió personal és que el seixanta-vuit, l’any que jo vaig acabar
precisament la llicenciatura en pedagogia a la universitat de Barcelona, marca un
abans i un després en l’educació. Naturalment, no pel fet que jo casualment acabàs
aquell any la carrera, sinó pel fet de la incidència que aquella “revolució” arribaria a
assolir i que jo, com a estudiant, ja em vaig témer. I allò que vaig pressentir, no
m’agradava gens ni mica.
Escolarment, et puc dir que, al llarg de la meva vida, vaig haver de passar del
rigor disciplinari extrem que vaig haver de patir com alumne a la permissivitat excessiva
que va començar a implantar-se a partir de l’any seixanta-vuit del segle passat i que
també he hagut de suportar com a professor. I... ni una cosa ni l’altra.
Aquells pedagogs improvisats (i dic “improvisats” perquè a les seves
llicenciatures en lletres o en ciències no havien assolit la més mínima capacitació
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pedagògica, perquè tal cosa ni tan sols la contemplaven mínimament els plans
d’estudis d’aleshores) prengueren a l’assalt, com a professors, les aules dels instituts
per implantar les seves pròpies utopies revolucionàries i tot ho varen capgirar. Crec que
passaran dècades fins que l’educació als institut es recuperi d’aquell desgavell i per
reconduir tot l’estropell que provocaren. Aquella gent pensava que s’havia de canviar
radicalment la societat i que aquest canvi s’havia de començar a fer des de les aules.
Gairebé res de l’anterior valia i tot havia de canviar.
La ideologia dels professors joves de llavors era majoritàriament la dictada per la
ideologia del seixanta-vuit, una filosofia marcusiana, una barreja mal assimilada
d’anarquisme, materialisme, nihilisme i hedonisme que derivava de postulats que
procedien en amalgama de Freud, Nietzsche, Marx, Wilhem Reich... i una certa dosi de
hippisme. Tot ho posaren damunt davall i encara en patim els efectes de tot allò. La
manca de valors, les drogoaddiccions, l’alcoholisme, les depressions, els suïcidis
juvenils i la manca d’un mínim horitzó de transcendència en amples capes de la
població, preferentment jove, en són una conseqüència d’aquella ideologia
Per relacionar una cosa amb l’altra (es a dir, la temàtica educativa amb la
cinematogràfica), em referiré a una pel·lícula relativament recent: La classe, de Laurent
Cantet (2008). És la història d’un professor de literatura a un institut francès que amb
una dedicació admirable i una paciència infinita –com les de molts de professors dels
nostres instituts ara mateix– tracta d’ensenyar i educar un curs d’adolescents
problemàtics, suportant fins a l’extrem tota classe d’impertinències, insolències i
vexacions de l’alumnat. I, així i tot, com fan molts de professors abnegats avui dia en
els nostres centres, aconsegueix portar endavant, a base de tenacitat, esforç i una dosi
d’estoïcisme portada fins al límit, la seva tasca docent; tot i haver de sobreposar-se
constantment al boicot d’uns alumnes díscols, indisciplinats i inadaptats que integren
una classe mixta. Molts de professors hem hagut de passar en la nostra vida per
tràngols semblants i n’hem sortit així com hem pogut.
Però el que més hem va cridar l’atenció d’aquesta pel·lícula és que, de tot el
repertori de faltes de disciplina, la més intolerable per part de la direcció del centre (i
que per si mateixa justificava la ràpida convocatòria d’un equip educatiu per prendre
mesures disciplinàries) era que un alumne tractàs un professor de tu. Tal cosa es
considerava una falta de respecte summament greu. Doncs bé, aquí, a Espanya, la
primera mesura que adoptaren aquell “redemptors”, aquells “salvadors del món”
seixantavuitistes, fou que els professors havien de ser tractats de tu; després, que
havien de desaparèixer les tarimes perquè tal cosa suposava una afirmació o “elevació”
jeràrquica intolerable del professor i “tots havíem de ser iguals”; i que l’opinió d’un
professor comptava, per principi, menys que la del conjunt dels seus alumnes, i que tot
s’havia de votar, i que les relacions professor-alumne havien de ser de caràcter simètric
i no de caràcter complementari (com havien estat sempre), i que l’afirmació de tota
autoritat era feixista, etc., etc. I a partir d’aquí, per dir-ho, no en un sentit literal sinó
d’una manera gràfica i expressiva, “els locos començarem a fer-se càrrec del
manicomi”. I així ens ha anat; classes com les de la pel·lícula de Laurent Cantet, es
poden trobar avui a qualsevol centre d’ensenyament secundari; i professors com el seu
protagonista, també. El posar en qüestió el principi d’autoritat del professor ha portat
aquestes conseqüències nefastes.
Jo sempre en general m’he duit molt bé amb els meus alumnes; per allà on vaig
em trob sovint amb ex deixebles que em tracten amb una gran consideració, respecte i
afecte, però a dins la classe puc dir que, sense haver estat mai un professor autoritari i
molt menys tirànic, els alumnes “no les me empataren mai”. Sempre va quedar clar,
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d’una manera raonada, sovint reflexiva i amb freqüència també consensuada, qui era,
en últim terme, l’autoritat màxima de la classe i la que tenia “la darrera paraula”; o sigui,
el professor. Quan un professor ho consent tot i permet que el trepitgin, pot aplegar. El
professor ha de tenir una autoritat indiscutible, però la s’ha de guanyar cada dia, cada
dia, a base de lliurar-se a la seva feina amb dedicació i esforç i amb tant de respecte
cap als alumnes com el que ha d’exigir cap a ell mateix per part de l’alumnat. Però s’ha
de tenir una cosa molt clara: a dins la classe, a dins el centre escolar, alumnes i
professors han d’anar “juntos, pero no revueltos”. Així de clar.
I una altra cosa, enormement important: el professor ha de formar sempre, mai
ha de manipular tendenciosament en una determinada direcció ideològica com s’ha fet
en aquests darrers anys massa sovint dins les aules escolars d’una manera
inadmissible. Es tracta d’educar mentalitats lliures i crítiques, ciutadans de societats
obertes i democràtiques, mai possibles esclaus d’ideologies sacralitzades que poden
generar societats tancades i totalitàries. El feixismes, els comunismes i els
nacionalismes exacerbats del segle XX i la sang que feren vessar són suficients
propers per servir-nos de lliçó. Com a professor de filosofia he tingut això sempre molt
en compte i he procurat explicar cada gran autor de la història del pensament i les
seves doctrines amb absoluta neutralitat, amb la mateixa vehemència expositiva i la
mateixa anàlisi crítica per a cada un i amb independència total respecte de les meves
sintonies o simpaties personals. La meva funció era expositiva i crítica, mai inductora.
L’elecció personal, en cas de donar-se, havia de ser sempre aquella que pogués
prendre cada alumne en concret.
Prest farà quatre anys que hem vaig jubilar i a vegades trob a faltar les classes,
la companyia dels meus alumnes i la dels meus col·legues professors. Sempre, o quasi
sempre, m’he duit molt bé amb els meus companys de professió (especialment amb els
que han format part del departament de filosofia del qual en els últims vint-i-cinc anys
de la meva vida professional en vaig ser el cap), entre els quals crec que no he deixat
més que bons amics. Tot i això, sense haver combregat mai amb la ideologia dominant
entre el professorat de secundària; aquesta ideologia més o manco progre segons la
qual hauries d’estar afiliat a un sindicat d’esquerres (preferiblement l’STEI), votar
partits nacionalistes-independentistes, ser més o manco marxista (encara!), creure
sense reserves amb els països catalans independents, ser anti espanyol, rabiosament
anti PP, anti nord-americà, més o manco befeta amb l’església catòlica i incondicional
del Barça. Doncs bé, jo no som res de tot això i tampoc vull dir que ho siguin, ni molt
manco, tots el membres de l’estament docent. Simplement, m’he limitat a traçar el
retrat robot d’un cert tipus de professor progre-estàndard, que és el que ve dictat per la
correcció política a l’ús, i del qual, en algun cas, encara poden procedir determinades
manipulacions sobre l’alumnat. En la meva vida professional, malgrat no haver estat
d’acord amb moltes de coses i mossegar-me moltes vegades la llengua dins els
instituts on he exercit, he respectat les idees dels altres i els altres, més o manco,
m’han respectat a mi. Això és tot, encara que és ben cert que en ocasions he pogut
ser objecte de marginacions, sentir-me com un exiliat interior o un “llanero solitario”.
Però, a mi, tant m’era,. El llanero solitario és un dels meus mites preferits.

3.

Dins l’educació actual, quina és la teva
teva opinió sobre l’orientació escolar oficial?
Avanços i mancances i com penses què hauria de ser?

Vaig ser un dels primers orientadors escolars que exerciren aqueixa funció dins
els instituts de batxillerat quan, a la dècada dels vuitanta, es va donar opció a que, si hi
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havia un professor del claustre que fos psicòleg o pedagog, pogués exercir
simultàniament aquesta tasca i la docència de la seva matèria, dedicant a l’orientació
escolar nou hores del seu horari lectiu. Jo estava aleshores a l’institut Llorenç Garcias i
Font del meu poble d’Artà. Era catedràtic de filosofia i llicenciat en psicologia i
pedagogia. Així que el director, que era Guillermo Burillo (un amic entranyable que ja
és mort), em va proposar que em fes càrrec d’aquesta feina. Va ser una de les
experiències més gratificadores i de la qual estic més satisfet de la meva llarga vida
com a educador. Només una dotzena d’instituts de Batxillerat i Centres de Formació
Professional posaren en marxa, inicialment, aquell servei, avui generalitzat. Em vaig
aplicar a la tasca amb tots els coneixements apresos a les meves llicenciatures i
actualitzats seguint els models més acreditats en matèria d’orientació escolar,
professional i vocacional personalitzada vigents en aquell moment. Vaig dissenyar un
sistema adaptat a la circumstància del centre i al pla d’estudis de BUP i de COU que,
amb el temps, serviria de model a altres centres escolars de batxiller. Vaig adaptar al
centre el que en aquell moment s’ensenyava a les càtedres universitàries de Barcelona
en matèria d’orientació i de counselling i em vaig assessorar en algunes ocasions amb
el meu amic i col·lega Rafel Bisquerra, que ja era aleshores tota una autoritat
acadèmica en aquesta matèria a la ciutat comtal.
La meva sorpresa va ser que aquella orientació escolar portada a terme segons
els cànons més acreditats no li interessava gens ni mica al comissionat polític que, en
funcions més o manco d’inspector, era l’encarregat, digitat, de coordinar aquests
incipients serveis. Fins i tot li fèiem nosa tots els qui érem psicòlegs o pedagogs,
perquè, naturalment, teníem els nostres propis criteris i una formació específica. A ell
per res li interessava una orientació basada en el cànons acadèmics del moment i
validada per l’experiència. Únicament li importava que aquells serveis, que tenien que
demostrar en aquell moment la importància de la seva funció, fossin corretja de
transmissió dels postulats ideològics de la ministra del PSOE Matilde Fernàndez,
un partit en el qual ell estava afiliat o, si més no, n’era clarament simpatitzant. No li
interessava res més. Així que quan a les reunions de coordinació gairebé tota la resta
de professors que exercien d’orientadors s’interessaven per les meves opinions i
experiències i jo discutia amb el coordinador la funció dels serveis d’orientació, aquest
va decidir muntar un complot per apartar-me, supòs que per indisciplinat, de la meva
funció orientadora a l’institut d’Artà, quan jo i el mateix centre més satisfets estàvem del
rendiment d’aquell servei que d’any en any milloràvem. Afortunadament, el bon criteri
de la llavors directora, Dolors Carbonell, i de la cap d’estudis, Maria de Lluc Pomar,
esvortaren aquella maniobra.
La satisfacció em va venir quan la persona que em va succeir en el càrrec
d’orientador, ja destinat a l’institut d’Artà amb aquesta funció exclusiva, el pedagog
Josep Llinares, actual director de l’IES de Muro, em va dir que havia quedat admirat per
la meva feina i per la documentació que li havia deixat a les programacions, les
memòries, les fitxes i els arxius; i va ser ell, que va proposar aquell disseny a
orientadors d’altres centres. De totes maneres he de dir que aquell disseny de
counselling, altament personalitzat, era vàlid per un institut petit, de devers tres-cents
alumnes i pel pla d’estudis de secundària aleshores vigent. Ara, des de la implantació
de la LOGSE i en un macrocentre de mil o més alumnes, probablement ja no serviria.
No sé què he de dir, per tant, respecte a l’orientació que es porta a terme
actualment. Només et diré que la funció d’un orientador escolar és, apart de
summament necessària i important, una de les més abnegades, més difícils, sovint més
incompreses i que més gasten psíquicament, perquè és allò que no acabes mai. I fa
falta establir una ratio que contempli generosament el nombre d’orientadors i equips
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d’orientació en relació a la quantitat d’alumnes de cada centre, perquè aquesta tasca,
quan més individualitzada, personalitzada i centrada en cada alumne concret i la seva
problemàtica, millor que millor.

4.

L’educació actual i la seva problemàtica

L’actual pla d’estudis no m’agrada gens ni mica. Era molt millor l’anterior. El pla
d’estudis de Villar Palasí, amb totes les deficiències que pogués tenir, és el millor que
he conegut, amb diferència. Respecte als anteriors, el del batxiller de set anys amb
“revàlida d’estat” (que jo ja ni com alumne vaig conèixer) o el del batxillerat elemental i
superior de lletres i ciències amb les revàlides corresponents i el PREU o COU
posteriors, amb independència del seu prestigi i excel·lència, tenien una deficiència
molt greu, terriblement discriminatòria, classista i inadmissible. Era que, deixant de
banda la qualitat intrínseca i nivells d’excel·lència d’aquells plans d’estudis, a partir dels
deu anys bifurcaven l’opció d’un infant de manera gairebé totalment irreversible. Un
al·lotet que no cursava l’ingrés en els deu o onze anys, i posteriorment el batxillerat
elemental com a mínim, ja no tenia pràcticament més opció que la feina en acabar
l’ensenyança primària als dotze o catorze anys. Això, per si mateix, invalidava aquells
batxillerats tan exigents i els feia quasi inassolibles per la gran majoria de fills de les
famílies més humils i més allunyades de les capitals de províncies que quasi eren els
únics llocs on radicaven els instituts. I un col·legi privat, a la capital o a una petita ciutat
“de províncies”, no estava a l’abast de la immensa majoria de les economies familiars.
L’Ensenyança General Bàsica, obligatòria i gratuïta, va venir a posar remei per primer
cop a aquesta discriminació intolerable, tot i que fos al cost de rebaixar, encara que no
excessivament, els nivells d’exigència anteriors.
Del pla de Villar Palasí, pràcticament tot funcionava més o manco
satisfactòriament: l’Ensenyança General Bàsica, el Batxillerat Unificat i Polivalent
(vulgo BUP), el COU (o Curs d’Orientació Universitària) i la Formació Professional de
Segon Grau. Només hi havia una peça que no funcionava o no encaixava bé en el
sistema, que era la Formació Professional de Primer Grau, que semblava reservada als
més incapacitats. Certament tot el sistema era perfectible i reclamava retocs; i per a
l’únic problema més o manco seriós, el primer grau de formació professional, s’hagués
pogut almenys estudiar i arbitrar una solució. En comptes d’això, el que feren va ser
espenyar-ho tot: un batxillerat de només dos anys (que fa pena), rebaixar el nivell
d’exigència a mínims increïbles i convertir els instituts en guarderies juvenils estibades
d’al·lots inadaptats i conflictius que ni volen estudiar ni deixen que els altres ho facin.
Avui, exceptuant els cicles formatius i els primers graus d’escolaritat (la infantil i la
primària, que tenen un nivell pedagògic admirable), tota la resta de l’escolaritat deixa
bastant que desitjar i reclama una revisió urgent (sobretot en el nivell de Batxiller) que
afavoreixi de bell nou el treball, la dedicació i l’esforç de l’alumnat. I que hi hagi
sortides de capacitació laboral per a aquells que de cap manera volen estudiar. Tot això
és de caixó, certament, i l’actual crisi econòmica contribueix a complicar encara més les
solucions possibles. Però és evident que, mantenint l’actual estat de coses en el món
escolar, especialment en els nivells de secundària (que són la columna vertebral d’un
sistema educatiu) no anam de cap manera. Per dir-ho amb el títol d’una pel·lícula, la
situació actual és El viaje a ninguna parte. I és trist, sí. Molt trist.

Gabriel Genovart i Servera
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CONFIDÈNCIES

Dos camins i un mateix esperit de servei

Sadurní Pesquero Ramon
Viatges TRAMUNTANA ?
- Sí, aquí és.
- Que en teniu de
bitllets de ventet fresc,
per fer-me a la mar ?
(Jeroni Fito: El vent somia Barques, 1984)

D’en Toni Bennasar vaig rebre aquest honrós
convit : “ Ens agradaria que ens fessis una
col·laboració per a la revista : un article sobre
fets que hagis viscut. Tu deus tenir una
experiència ben rica. Podries parlar de
l’experiència a Mallorca, què suposà l’anada al
seminari Hispanoamericà, la vida al Brasil,
etc…I per ventura el més important podria ser :
de què t’ha servit i què t’ha quedat de la
formació del Seminari”.
Vaig pensar per mi mateix: Toni, això dóna fusta per fer-ne tot un llibre. Aquí, amb prou
feines escriuré sobre algunes petjades de la meva aventura existencial humanista
cristiana per els dos camins recorreguts: el clerical i el dit secular. Sempre mogut per la
força del Esperit Diví ( Rùah ), que, com un vent de tramuntana bufa fort dintre nostres
esperits humans, quan sabem i tenim coratge d’hissar les seves veles dels talents rebuts.
Vull dir, primer de tot, que, la meva vida ha estat una caminada ininterrompuda encara
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que bifurcada. Per millor definir-la i sintetitzar-la, en aquesta imaginària i escrita
trobada, l’espigolaré en aquests tres conreus : el del que som; el de la caminada” levítica”
i sacerdotal (levitat x sacerdoci) i el de la caminada secular.

EL QUE SOM.
Tocant a la saba humana, rebuda de l’arrelam atàvic, ja vaig tenir oportunitat d’escriure,
referint-me a en Ramon Llull amb el qui sempre em sent identificat: Defens que néixer i
ésser criats en una illa, amb un mar com el nostre, despertarien aquestes dues
disposicions o patterns de conducta : 1ª. La que anomèn “dels peixos roquers”, és a dir,
dels apassionats per la seva ”roqueta”. Aquesta disposició i vinculació resulta positiva i
saludable quan no redueix els horitzons als de la seva grandària real, malgrat la seducció
de les seves seductores cales. I, quants són els mallorquins que, ni en pensament,
s’atreviren a descobrir la dimensió continental i universal de la seva illa i, evidentment,
de les seves ànimes?
2ª. La que anomèn “dels peixos rodamóns”, atenent als imperatius d’un mar obert a tots
els mars, que componen dos terços del globus terraqui.
Aquesta última disposició, que, paradoxalment, s’alimenta i s’enforteix amb la primera,
fou desenvolupada de forma exemplar per nostre beat Ramon Llull, motiu del nostre més
merescut orgull illenc-mediterrani […] Personalment, tot seguint les passes del Mestre,
em considerer un mallorquí “transplantat” a terres brasileres, des de fa 32 anys, i, com a
tal, un peix roquer (apassionat per la seva roqueta), juntament amb un peix-vaixell
(rodamóns), honorant la meva nissaga i sobrenom. (La Nau, número 35, de 22 de juliol de
1994).
I tocant a la saba espiritual, rebuda de l’arrelam seminarístic. Quan hi pens, tres serien
les principals influències que plasmaren la meva espiritualitat, vives fins avui. La
primera: un esperit d’igualtat germanívola, esculpida amb normes disciplinàries, on, als
anys 50, tots teníem el cabells tallats a zero i usàvem la mateixa vestimenta i ateníem
prefectes de disciplina que ens feien anar més drets que els xiprers. Quantes i quantes
vegades vaig ficar agenollats, a la sala d’estudis per indisciplina! Aquesta germanor era
celebrada “eucarísticament”, totes les tardes, a l’hora des berenar, al seminari del Socors,
quan tots posàvem a un mateix munt les viandes rebudes de casa i guardades en gàbies
dintre d’un rebost col·lectiu. La segona : un esperit missioner. El treball i exemple d’en
Miguel Parets i la participació a les Jornades de Burgos, acompanyant don Miguel
Moncadas foren decisius per la meva vinguda al Brasil. La tercera : un esperit de
responsabilitat existencial humanista cristiana. Crec i practíc que la construcció del
Regne de Déu (Basileia tou Theou) té una dimensió intramundana, que és de
responsabilitat i obra de tots els humans justs, cristians o no. Així sent que les accions i
estats que defineixen les Benaventurances (Mt.5,1ss.) serien només viscudes aquí a la
terra i a penes premiades al cel. Per exemple, sols aquí podem tenir “ fam i set “ de
justícia i quedar farts, si lluitam per aconseguir-ho. Vull dir, és un “opus hominis”,
contant amb l’auxili diví. Clar està.
Vaig beure les aigües d’aquesta espiritualitat, a la capçada dels exercicis espirituals
ignasians, a Can Tàpara.
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LA CAMINADA “LEVÍTICA” i SACERDOTAL
La levítica durà onze anys: Vaig ésser matriculat al segon any, doncs ja havia fet el
primer any de batxillerat a Sencelles, amb el grup dirigit per don Tomeu Capità. Dos anys
al seminari menor del Socors; un any al seminari vell i quatre, al seminari nou; més
quatre al seminari hispanoamericà. La malmesa foto adjunta, personalment té molts de
significats: el de l’amistat de tots els infantívols amics, sobretot el finat Juan Vidal, amb
qui sempre vaig tenir contacte, escrit, telefònic…etc., aprofitant per també xafardejar del
bisbe i capellans; el d’estar presents
figures
que
encarnaven
dues
mentalitats oposades: la “tridentina”
del Rector Torres i l´ innovadora del
Bisbe Hervás
i don Miquel
Moncadas. I jo, de cara redona, ben
enmig d’ells i les seves idees, encara
que, llavors, em trobava en un estat
d’innocència “ límbica”.
Durant els quatre anys de seminari
nou vaig ésser prefecte i vaig formar
part del grupet dels fillolats, més
preocupat amb els altres que amb mi
mateix. La meva dedicació als estudis va ser molt sacrificada. Els quatre anys
d’hispanoamericà, al contrari, foren de brillant i total aplicació acadèmica, tenint com
professors verdaderes lluernes, lo millor d´Espanya d’aquell temps.
La caminada sacerdotal va durar, també, onze anys: Ordenat prevere, tot sol, a la capella
del Seminari Nou, per Don Jesús Enciso, el 25 de juny de 1961. Durant un any vaig ésser
coadjutor de la parròquia de Cristo Rey del Vivero, que tenia com ecònom, el sempre
estimat i recordat don Miguel Ramón. L’altre coadjutor era el molt amic, Baltasar Coll,
que se’l nomenava “ Coadjutor 1º ” i a mi “ Coadjutor 2º ”. D’aquí vaig pegar un bot al
continental Brasil, desembarcant a Rio de Janeiro el 22 d’octubre de 1962 i servint a la
diòcesi de Sete Lagoas, com vice-rector i professor de llatí i ciències, al Seminari Menor
S. Pio X, durant un any. Després, per opció personal, vaig preferir treballar com ecònom,
a una nova parròquia on la majoria era de gent pobre. En quatre anys moltes i moltes
foren les obres realitzades pel “Padre Pesquero”, com era conegut i som recordat, amb
estima, fins avui. Un fet anecdòtic d’aquest temps va ser la meva anada a l’ambaixada
d´Espanya a Rio de Janeiro per advocar l’alliberament d’en Jordi Solivellas, pres per
”esquerrà“, a un quarter militar, pocs dies després del cop militar de 1 de abril de 1964.
Aquella dictadura durà fins l’any 1984 com mostra el meu document, rebut per poder
travessar l’assetjat estat de Rio de Janeiro, on, al capçal i amb lletres grans, està escrit:
LIVRE TRÃNSITO. Recordo que l’ambaixador (del temps d’en Franco), quan em va
veure, enfurit com un brau de torejar m’envestí cridant i bufegant: “No me pidas nada.
Los curas españoles estáis hartos de saber que no hay que meterse en política, sobre todo,
en tierra extraña !!!” En Jordiet va ésser alliberat, tres dies després, gràcies a la
intervenció de l’arquebisbe de Belo Horizonte, amic del general cap del moviment
revolucionari. Vos cont aquest passatge per il·lustrar el comprimís social de la nostra
activitat pastoral.
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Seguiren més cinc anys, treballant a
una parròquia de Belo Horizonte.
L’any 1971, vaig venir a Mallorca per
demanar la dispensa. Em vaig trobar
amb el frare corito, P. Seguí, encarregat
dels tràmits canònics.
Vaig visitar don Rafael, de qui era
secretari particular en Molina, un molt
amic meu de l’Hispanoamericà. El
bisbe, molt paternal i comprensiu em
va dir: “Que seas un buen esposo y
padre de familia, tal como Dios quiere”.
Estic ben casat, pare de dues nines i avi d’un estol de netes i un/a altre/a en camí.

LA CAMINADA SECULAR
Des de l’any 1973, visc a Goánia, la nova capital de l’Estat de Goiás, suplantant fa més de
70 anys, la vella i colonial “Goiás Velho”, avui, declarada, patrimoni universal. És una
ciutat d’un milió i mig d’habitants, situada a 2OO km. de Brasilia amb gairebé 3 milions
d’habitants. Ja em visitaren : en Tomeu Mulet, el finats Miguel Lladó i en Mateu Galmés.
La darrera i recent visita va ser la del canonge i molt estimat amic, en Gabriel Amengual
Coll. El meu germà Josep amb la seva dona Joana m’han visitat vàries vegades, i molts
em segueixen ajudant en les meves recerques i contactes patris.
Perquè vegeu on tinc ficat el nas durant tots aquests anys de caminada secular, amb sana
modèstia, vet aquí la transcripció de la meva fitxa de serveis, segons registra l’historia
d’aquest estat de Goiás :
“ SATURNINO PESQUERO RAMON, de Inca, Espanya, 1936, té escrit, entre altres,
“Cora Coralina: les tres consciències de n´Naineta“ [ una de les més importants
poetesses del Brasil i la més important del Estat de Goiás] , “Guernika : Art i Passió”,
sense dades biogràfiques als libres. Professor de l’Institut de Ciències Humanes i Lletres
de la Universitat Federal de Goiás. Escriptor, Assagista, Investigador, Memorialista,
Pensador, Intel·lectual, Militant, Productor Cultural, Literat, Cronista, Administrador,
Educador, Ficcionista, Conferenciant. Introductor dels llibres ESTUDIS LITERARIS
D’AUTORS GOIANOS i ESCRITORS DE GOIÁS, d’en Mário Ribeiro Martins. Membre
de l’Associació de Docents de la UFG, demés d’altres entitats culturals, socials i de classe,
nacionals e internacionals. Present a l’ESTANTE DO ESCRITOR GIOANO, dels Serveis
Social del Comerç i en diversos textos de literatura especialitzada. Biografiat al
DICICIONARIO BIBLIOGRÁFICO DE GOIÁS, de Mário Ribeiro Martins, MASTER,
Rio de Janeiro, 1999”.
Des de fa quatre anys estic jubilat. Més recollit i reflexiu. Seguesc escrivint i formant
psicoterapeutes, seguint els ensenyaments d’en Martí Buber i Carl Rogers. Continuo
alegre i despistat com sempre ho he estat. Genio y figura... De vegades, gemegador i
malsofrit, com la vellesa ens fa. Punt.
Sadurní Pesquero i Ramon
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La “vena poètica”
de Mn. Gabriel Frontera
Rafel Umbert Sureda
Parlant amb En Jaume Sancho dels temes que jo podria tractar per a la nostra
revista em suggerí treure a llum alguns aspectes de la vida de Mn. Gabriel Frontera
Martorell, el qual fou rector de la meva parròquia de Sant Miquel de Son Carrió al llarg de
42 anys (1949-1991). A mi em semblà bé.
En aquesta ocasió voldria parlar de la “vena poètica” que se li despertà als darrers
temps de la seva estada a Son Carrió.
Mn. Gabriel tenia una autèntica
passió pels llibres. D’acord amb ell i amb
la seva germana, Antònia, em vaig
comprometre a ordenar-li un poc la seva
extensa biblioteca (mai tirava un paper i
manco un llibre, ho guardava tot) i, a la
vegada, ajudar-li, degut a la seva jubilació
(setembre 1991), a transportar els llibres al
seu poble natal de Llubí. Cosa que vaig fer
amb molt de gust. L’avinentesa del canvi
l’obligà amb un dolor immens a
desprendre’s de molts diaris i revistes.
Els darrers anys de la seva vida les
muses rondaven pel seu cap i s’havia
iniciat en el món de les gloses (Mn.
Llorenç Bonnín, condeixeble seu i amic
coral, li solia dir que les seves gloses
tenien “destellos poéticos” cosa que Mn.
Gabriel ho solia comentar amb humor).
Des de l’any 1978 en què apareix la primera glosa datada (n’hi ha més de 100 que no
tenen data) fins a la darrera datada que fou el 19 de desembre de 1993 (un mes abans de
la seva mort) en vaig poder recollir 385. Moltes, però, no estaven acabades, altres no les
vaig trobar, però figuraven a algun del seus índexs personals. Em semblava que jo tenia
l’obligació de fer tot el possible per tal que tanta producció no es fes malbé ni caigués
tampoc en mans irresponsables que se n’aprofitassin o en fessin un ús no adequat. Per
això em vaig decidir, a la meva manera, a construir una base de dades que contingués el
títol i subtítol, el tema, la data de creació, el lloc on es podia trobar, si estava perduda i si
hi havia diverses còpies. Tot el material estava molt dispers. Normalment Mn. Gabriel,
després d’haver composat la glosa, la repassava, la mostrava al seu “corrector” Mn.
Llorenç Bonnin i la posava en net normalment a un foli o a unes plaguetes (4) “ad hoc”.
37

En altres ocasions, la sobtada inspiració l’obligava a escriure en un paper
d’estrassa o en un racó d’un diari o qualsevol paper. Un dels apartats de la base de dades
era “tema”. Des d’una apreciació molt personal vaig anar classificant les gloses en
aquestes diverses temàtiques: animals, celebracions, diverses, espiritual, festes, fets,
indrets, litúrgia, Lloseta, Llubí, monuments, objectes, persones, plantes, pobles, sants,
Son Carrió, Sant Llorenç i Mares de Déu. Naturalment els criteris de classificació
haguessin pogut ser altres.
Aquesta feina de classificació la vaig iniciar a finals de 1994, gairebé un any
després de la mort de Mn. Gabriel (+17-1-1994). Ja no record molt bé com vaig ordenar
els originals, però em sembla que ho vaig col·locar en carpetes classificades que vaig
entregar a la seva germana.
Com molts sabeu, l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb l’impuls del
seu batlle, Mateu Puigròs, carrioner, va editar l’any 2007 un llibret titulat “De Son
Carrió al cel” on es recullen pràcticament totes les gloses acabades de D. Gabriel. A mi
em va tocar redactar el pròleg. Vaig fer el que vaig saber i vaig escriure en el pròleg els
meus sentiments davant aquest aspecte tan important dels darrers anys de la seva vida.
Permeteu-me, doncs, que el transcrigui ja que potser us ajudarà a conèixer un poc
més aquesta gran persona i aspirant a poeta que marcà durant tants anys la vida del nostre
poble:
“De Mn. Gabriel conservo ben guardades al racó més noble de la meva memòria
moltes imatges, moltes paraules, molts gests que sorgeixen adesiara i compareixen ben
vius al meu pensament i al meu cor. No de bades, ell fou el meu mestre i guia al llarg dels
42 anys que fou Rector de la parròquia de Son Carrió. Puc dir que ell desvetllà en mi i en
els altres capellans carrioners la vocació al sacerdoci. Amb ell tindré sempre un deute de
gratitud per tot el que féu per mi, pel seu generós acompanyament i per tot el que
m’ensenyà, encara que fos amb alguna estirada d’orelles.
També em vaig sentir dipositari de la seva confiança a la que vaig intentar
humilment correspondre aportant-li la meva ajuda en tasques sobretot materials que, pel
seu caràcter, el sobrepassaven. Ell era home de Déu i home de lletres. Tot el que sortís
d’aquests àmbits l’apurava.
Home de llibres, els comprava a dotzenes, repetits, per regalar. Estava convençut
que aquesta era una de les moltes maneres de fer el bé. Les seves limitacions a l’hora de
manejar-se amb certs estils més dinàmics de pastoral, les suplia amb l’apostolat de la
difusió dels bons llibres.
Home de xerrada llarga, precisa, lenta, però profunda, sabia encomanar
pensaments i vivències que captivaven els qui s’hi acostaven amb delit. Per a ell la frisor
no era certament una virtut.
Sentia un amor viu pel seu poble nadiu, Llubí i un amor apassionat pel seu poble
d’adopció, Son Carrió, al que havia lliurat gairebé tota la seva vida de prevere.
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I quan D. Gabriel es va anar fent major, imagino que empès per altres germans
preveres i influenciat per la lectura assídua dels nostres poetes mallorquins, en especial
Mn. Costa i Llobera i Mn. Llorenç Ríber, va sentir una urgent necessitat de posar per
escrit i de forma poètica tot un conjunt de sentiments i vivències que necessitava
expressar. Els que foren uns inicis tímids a finals de la dècada dels 70 en el món de la
glosa s’anaren convertint en belles realitats que podríem emmarcar dins la categoria de
glossa poètica.
Fàcilment s’entusiasmava davant les seves creacions. Les escrivia en qualsevol
paper (les muses vénen quan vénen i no hi ha temps a perdre), les llegia, les rellegia, les
recitava com un autèntic rapsode davant petits i diversos auditoris (la germana, el capellà
amic...), esperava les oportunes correccions de Mn. Llorenç Bonnin, amic coral de tota la
vida i home tocat també per la vena poètica. Després, amb aquella lletra de cal·ligrafia
excel·lent agafava un foli de paper de barba, s’asseia còmodament i amb una solemnitat
inusual començava a escriure la seva definitiva redacció. Havia nascut la criatura. La
glosa-poesia havia arribat a bon port.
Encara belluga en el meva memòria la imatge de D. Gabriel assegut al balancí
recitant davant N’Antònia, la seva germana i davant mi mateix amb tota l’expressivitat de
que era capaç aquell poema que acabava de plasmar en un paper qualsevol. No cal dir
que el reduït auditori aplaudia amb força i entusiasme la nova criatura poètica.
I en aquesta vena hi trobà una múltiple forma d’exercir el seu apostolat. Si abans
regalava llibres, ara obsequiava poesies. Cap esdeveniment que solcava la seva vida
quedava sense el seu glossat: un baptisme, una primera comunió, unes noces d’or o
d’argent... Moltes famílies serven la poesia de D. Gabriel recitada al final de la
celebració.
La seva devoció filial a la Mare del cel l’expressà glossant gairebé totes les Mare
de Déus de Mallorca amb una tendresa exquisida.
El seu amor per Llubí i Son Carrió el portà també a construir les més belles
composicions enaltint les meravelles d’ambdós pobles. Meravelles que solament una
ànima farcida d’amor, agraïment i poesia podia comunicar, ressaltant detalls en els que
potser ningú mai s’havia fixat.
La seva gran capacitat d’observació el conduïa a regalar-nos extensos glossats
sobre temes tan senzills com “El pobre moixet” o “Na Gina”. Així el moixet de casa o la
cuseta d’uns amics li oferien prou motius per a enllestir el seu poema.
Com ja he dit, una de les persones que més el coneixia –eren condeixebles- és Mn.
Llorenç Bonnin. Li vaig demanar que m’escrigués algunes coses sobre el seu amic.
Vetaquí alguns fragments:
“D. Gabriel era pensador, tenia una gran memòria i era erudit en tot,
especialment en qüestions de Teologia. La seva saviesa, més que en les intervencions
públiques, quan es demostrava era en les classes particulars i més encara en les
converses familiars. Una xerrada amb ell equivalia a un vertader curset. Ho saben prou
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els qui tingueren el privilegi de ser amics o alumnes seus. No era home de grans
demostracions públiques, però el seu tresor intel·lectual desbordava en el tracte
domèstic. En la seva edat madura va sentir-se poeta i posà per escrit bona part dels seus
sentiments, ja que ell no era gens eixut, era també molt sensible. Tampoc no li faltava el
sentit de l’humor i era molt observador. El lector que tingui l’amabilitat de llegir aquest
recull de composicions rítmiques percebrà la saviesa d’un bon cap i bategarà al ritme
d’un cor generós...”.
En aquest opuscle se’ns ofereix una petita i selectiva mostra de l’extensa
producció poètica de Mn. Gabriel. La seva lectura tornarà a portar al nostre cor el seu
record entranyable, un rector que marcà la vida de tota una generació de carrioners. La
lectura d’aquests poemes ens ajudarà a redescobrir la fina sensibilitat d’un home que va
saber expressar amb una sàvia i ritmada ordenació dels mots un cabal immens de
sentiments i vivències. I pot ser, i tan de bo així sia, ens ajudi a descobrir i copsar aquells
aspectes no valorats pels ulls profans i que inclouen profundes riqueses.
Voldria acabar fent-me portaveu dels fills del poble de Son Carrió, expressant un
sentiment d’admiració i agraïment sincers vers D. Gabriel, un home que deixà entre
nosaltres el millor de la seva vida, un home que, com cap carriorer, glossà el bategar d’un
poble i la bellesa dels seus indrets, un home que ens estimà com sols Déu sap. Tindrà
sentit, doncs, que deixem que ell tanqui aquesta presentació amb l’elogi més gran del
nostre poble que ell ens regalà i que podem sentir els carrioners:
I si la vida un dia
me duia lluny d’aquí
tornar sovint voldria
i del tot mai fugir,
I ara et voldria dir,
el meu darrer anhel
aquí jo vull morir
de Son Carrió al cel”.
Per acabar, inclourem com a mostra una glosa/poesia molt simpàtica i que a la vegada
palesa el tarannà del seu autor: un senzill rector, tendre i humil, com fou D. Gabriel.

Història des cotxo d’un pobre capellà vell
Jo tenia un cotxo vell
vell, vell que just caminava,
i es conductor perillava
perdre es cotxe i sa pell.

Aquest cotxo el pots tirar
té tots els baixos podrits,
i en que tengui els alts garrits
un dia s’esfondrarà.

Un pic vaig anar a Llubí
i un cosí el se mirà,
com que era entès me va dir,
Bielet t’he d’avisar.

Jo quan venia un amic
que s’asseia amb un tu-tup,
sentia es cotxo cruixir
i es cor em feia tup a tup.
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Quan plovia s’aigo entrava,
si passava per ses basses,
també es cotxo s’embassava
i es clar! malament ho passes.

Un poc abans d’arribar,
a una capavellada,
vaig frenar, vaig patinar
i prenguérem sa volada.

El cotxo m’ho regalà
un amic que me va dir;
ja fa anys que el vaig comprar,
de segona mà a Madrid.

Va caure a un terraplè,
d’uns tres metres de fondàri’,
ell tombat, jo sense alè,
vaig volar com un canari.

Kilòmetres, quans en duia?
cent mil, dos-cents, tres-cents mil!
havia anat per onsevulla,
qui sap si eren mil per mil.

Un conductor molt agraït,
per por a sa neu aturat,
surt i me veu astorat!
damunt sa neu assegut.

Però es motor era bo,
perquè jo el vaig canviar,
que el vell no podia anar
no tenia to ni so.

Així que no em vaig fer res,
es cotxo si, es va esclafar,
jo content, un poc malmès
d’un bot me vaig aixecar.

A Lluc no hi vaig pujar mai,
per por que a una voltera,
no prengues per sa drecera,
o enfilés es capavall.

Aquest va ser el final bell,
des cotxo que sí em servia
era ja tan vell, tan vell,
que hagués acabat qualque dia.

a Palma? ni pensar-hi,
no fos cosa s’aturàs,
quedant a mitjan camí
aturant a altres es pas.

Gràcies a Déu jo som viu,
i s’història puc contar,
i sa gent que ve i diu;
quina sort està bo i sà.

Ell... per anar a Manacor,
Sant Llorenç i Son Servera,
Es Port, o qualque racó,
vénga dar voltes a s’era.

Altres devots comentaren
com sol fer un bon capellà,
és que ell devia resar,
i tots els sants l’ajudaren.

Per anar a veure malalts,
fer el solpàs, visitar amics,
per lloc plans i no massa alts,
ell feia tretxos petits.

No diu sa llegenda aquí
des Salt de la Bella Dona
que cap avall fent camí
la va salvar nostra Dona?

Però un dia va fer neu!
no és que fóssim molt enfora,
i encomanant-nos a Déu
partírem a casa d’hora.

Ara germans he comprat,
un Seadet un poc més bo,
per pagar-lo m’ha ajudat
el Bisbe, que té bon cor.

Rafel Umbert Sureda
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Convocatòria
Tal com s´aprovà en la darrera reunió a Felanitx, sa propera serà a Porto Cristo,
a can Toni Perelló, divendres, 10 de juny, al migdia per dinar.
Vos adjuntam aquest plànol per facilitar-vos l´arribada.

Can Toni Perelló
C/ de Bitàcola, 12

Opció A per aquells que arribin a Porto Cristo per la carretera de Manacor o de
Son Servera.
Opció

B per aquells que venguin per la carretera de Felanitx – Cala Murada.

 En entrar a Porto Cristo seguir les indicacions cap a les Coves del Drach.
 A les 13h ens trobam a l´aparcament de les Coves i junts partim cap a
can Toni.
 Si algú es despista, abans de fer revolts -que sa benzina va cara – podeu
cridar al tl. 697 49 00 98

***
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UNA ULLADA
A SON GOTLEU
DES DE SANT JOSEP OBRER I CORPUS CHRISTI

Bartomeu Tauler

Aquells que, fa 40 ò 45 anys, s’acostaren a les barriades on se situen les
parròquies de St. Josep Obrer i de Corpus Christi, si vinguessin ara a fer una volta pels
nostres carrers, segurament no en reconeixerien ni la fesomia.
Posem-nos a trescar a partir de les vies que constitueixen l’eix urbà de Son
Gotleu: carrers Indalecio Prieto i Tomàs Rullan. Travessam la plaça P. Alzina, seguim
per Sta. Florentina, Francesc Julià... O bé, prenent cap a l’esquerra, passatge Pico
Teide, Camí de Son Gotleu... Prest ens farem la idea que som a “Harlem”. Els edificis
com a caixons, vells i degradats, les voravies plenes de plàstics, papers i brutor. Petits
jardinets, ferits i escapollats, malgrat la feina de les associacions.
Carrers i placetes, camp esportiu i voravies sempre bullen de gent. Vida, trull,
colors, animades converses. Segons les hores, persones de tipus ben diferents i
determinats. Veus, sons i llenguatges tan diversos, que un no sap si s’ha esdevingut
Babel o Pentecostès...
A voltes, una rotllada de dones, algunes més bé grasses, i altres jovenetes ben
empiulades, xerrant amb gran vivacitat, envoltades de nins, que corren i belluguegen.
Un poc més enllà, homes de diferents edats, però de característiques comunes, els més
joves amb els cabells llargs amollats o fermats en una coa, tots rigorosament vestits de
negre. Alguns es dediquen simplement a canviar de banda de carrer, i cercar nous
interlocutors. Són els gitanos.
No ens estranyem si, de tant en tant, reculen o entren als carrerons amb certa
velocitat i amb maniobres brusques, cotxes de marques, com Audi, BMW, Mercedes
Benz... Tipus que es mostren com a ‘models’, com a ‘noves icones’ d’un ‘modus vivendi’
aconseguit sense haver de suar gens, ni embrutar-se poc ni molt.
Com podeu imaginar, el tràfic de drogues no es dissimula massa. I ara ja no és
monopoli d’una sola ètnia o grup. Les explosions puntuals de violència, viscudes al
carrer, manifestaven la lluita de competències en el control de la droga.
Pel que fa al consum, sobretot d’haschís, es pot constatar que s’infiltra dins els
joves – i no tan joves – de diferents països i ètnies. No cal gaire esforç per a detectar la
flaire del tuf agre que deixen anar els porrets de ‘marihuana’, darrera qualsevol colla de
jovenea, que tant provenen d’aquí, com d’algun país d’Amèrica o d’Àfrica.
Quan acaba l’horari de treball, augmenta l’aglomeració a les placetes, drets o
asseguts als bancs, de grups de magrebins, sobretot del Marroc. D’allà en provenen
prop de 800 a la barriada, segons les estadístiques. Si és dia de pregària per als
musulmans, molts surten d’alguna de les dues mesquites de Son Gotleu, amb l’Alcorà
davall el braç, amb to seriós i decidit... No acostumen saludar altra gent, i parlen amb
elevat to de veu, amb el seu àrab tancat. Apart, les dones, endreçades i amb el cap
cobert, amb nombrosa fillada.
Els dissabtes i diumenges, es pot veure gent de color, homes tot mudats i dones
amb vestimentes ostentoses i lluentes i turbants amb cuculla; rodejats d’infants, uns
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acudeixen a una església evangèlica o pentecostal, altres s’acosten a les nostres
parròquies, a les 11’00 o a les 11’30.
No ens manca gent – com deia – que, des de fa uns 10 anys, va immigrar
d’Amèrica Llatina. Molts mantenen la pràctica religiosa, encara que un percentatge es
reuneix a les congregacions evangèliques, testimonis de Jehovà, adventistes, etc.
Així i tot, seguint les inscripcions de Baptismes de St. Josep i de Corpus, podem
constatar que més d’un 70% dels infants batiats a l’Església catòlica són fills de
sudamericans. I són molts els qui, a les misses dels dissabtes i diumenges, demanen
una pregària pels seus difunts. Quan arriben les festes dels santuaris de més devoció
als seus països, porten vora l’altar figuretes del “Niñito Dios” o de la “Virgencita” amb la
seva advocació tradicional. I també aquí segueixen el curiós costum de les
“quinceañeras”, que ve a ser la declaració “socio-religiosa” de l’adolescència de les
allotes, i que es fa sovint dins la missa.
Seguint les dades socials de l’Ajuntament, comprovam que a Son Gotleu hi
resideixen 426 equatorians, 135 colombians, 104 argentins, 98 bolivians...
És curiós, però, que si sumam la gent d’aquests països, encara queden enrere
pel que fa als qui han vingut de Nigèria.
La població nigeriana del nostre barri – que supera les mil persones – destaca per
la seva estatura, joventut i presència nombrosa pels carrers. Un centenar d’ells
participen, amb una constància envejable, a l’Eucaristia de St. Josep Obrer, els
diumenges, a les 11’30. Vénen amb solemnitat i sense presses. Molts amb la Bíblia o el
devocionari a la mà. Porten tota l’allotea, que expressa una vitalitat fora mida. Saluden,
fan cas, ràpidament prenen confiança. I encara se’n replega un bon grup per a la
pregària dels dissabtes. Un coret nigerià – homes i dones - canta a la missa de les
11’30, i assagen cada setmana. Un d’ells dirigeix i un altre toca l’orgue.
A l’església de Corpus, també hi participen algunes famílies nigerianes, però es
noten més els filipins i els llatino-americans.
Fa un mes que tenim amb nosaltres un capellà nigerià: Patrick Ndubisi, que
prové de la diòcesi d’Awgu (Enugu). El Bisbat de Mallorca aconseguí un conveni amb el
seu bisbe Mons. John Okoye, a través de les conferències episcopals respectives
d’Espanya i de Nigèria. Tè 31 anys, i ara estudia les nostres llengües. La seva missió
serà servir les necessitats pastorals de la comunitat nigeriana de Palma, per ara ja
s’està adaptant als actes i celebracions programades a la parròquia de St. Josep.
Allà on trobam gent de qualsevol part del món és al despatx de les treballadores
socials i dels voluntaris de Càritas. Si a un informe de 2007 del barri de Son Gotleu, els
tècnics ja assenyalen que un 57% de la població tenia un nivell de renda igual o inferior
als 513 €, i deixa intuir que un 7% es trobava en la indigència, ¿què podem dir després
de quatre anys, quan la situació econòmica ha empitjorat, i quan la crisi ha deixat molta
gent a la intempèrie?
Davant la quasi impossibilitat de trobar feina, són moltes les famílies
sudamericanes que decideixen retornar als seus països. Els immigrants sub-saharians
aguanten com sigui, encara que això els suposi viure en condicions deplorables i
dependre dels bons amics que els mantenen; per això mateix, venen amb gran nombre
a l’acollida que dóna Càritas a les nostres parròquies.
Segons les darreres dades dels Serveis Socials, darrerament s’ha prestat
atenció a un 25’60% de les persones subsaharianes empadronades; i a un 16’21% dels
empadronats llatinoamericans.
Amb aquestes notes, posem punt final a aquesta “ullada”, sabent que tenim la
possibilitat de consultar l’amplíssim estudi que ha publicat l’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament de Palma. Això pot donar-nos peu a posteriors reflexions.
Bartomeu Tauler Valens
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ENTREVISTA
a

Jaume Obrador
JAUME OBRADOR, LA UTOPIA SENSE FRONTERES
Jaume Obrador Soler. Cas Concos del Cavaller (Felanitx), 1940. Diplomat en
treball social per la Universitat de les Illes Balears. És coautor de “La
organización local de la educación de adultos” (1992). Tot just ordenat de
prevere el 1966, inicia la tasca pastoral de missioner a Burundi fins a 1972.
Retornat a Mallorca, participa en la creació a Palma de les comissions de barri
i de les primeres associacions de
veïns durant els anys 1973 i 1974.
Exerceix el càrrec electe de regidor
de l’ Ajuntament de Palma des de
1979 fins al 1981 pel Partit Socialista
de Mallorca (PSM). Abandona aquest
partit i tot seguit participa en la
d’Esquerra
creació d’Esq
uerra Mallorquina, de
la qual n’esdevé un dels fundadors i
activista destacat fins al 1983 en què
és dissolta aquesta organització.
En el marc de la Federació
d’Associacions de Veïns de Palma
(FAAVV)en la qual, des de la seva
consolida
creació, hi desplega i co
nsolida una
intensa activitat, promou la creació
de “Veïns sense fronteres”(VSF), un
grup de solidaritat que sorgeix
inicialment com a resposta a la greu
situació creada al Burundi el 1993 per
l’assassinat
l’ assassinat del primer president
democràticament
d’aquest país elegit democràt
icament
i que, des del gener de 1995, assoleix
entitat jurídica pròpia per actuar com
a ONGD de la societat civil mallorquina, amb l’objectiu fonamental de cercar
les estratègies més adients a cada moment per respondre al repte de
construcció
ció d’un món més solidari, més humanitzat i més just.
participar a la construc
Aquesta utopia solidària, juntament amb l’ocupació gratificant del primer nét,
a hores d’ara, omplen d’energia i d’eufòria contagioses els dies septuagenaris
de Jaume Obrador.
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Són les nou del matí de l’últim dilluns del mes de març i ens retrobam puntuals al local on
té la seu l’organització “Veïns sense fronteres”. A cap altre indret més adient hauríem pogut
concertar l’entrevista. L’amic Jaume, plàcidament assegut a la taula casolana des d’on
cada dia, amb la complicitat del telèfon, l’ordinador, la indefugible paperassa i el gentil ajut,
discret i generós, de la seva dona, Maria Sastre, i d’un grupet de voluntaris, s’entossudeix a
rompre i a traspassar fins i tot les fronteres més subtils per tal de fer arribar a les persones
més empobrides i vulnerables dels pobles africans amb els quals s’ha compromès els
anhels, projectes, contactes, estratègies, intervencions, ajudes d’urgència que planifica,
aconsegueix i gestiona des d’aquest ocult indret solidari de Mallorca.
La conversa flueix cabalosa, amb la mateixa força i extraordinària facilitat, amb la fidelitat
memorística i precisió en els termes i locucions que feia servir en les aules del Seminari
quan, cridat a dir la lliçó apresa, en sabia donar íntegrament el contingut sense oblidar-se
del més insignificant scholium, cosa que ens meravellava i ens engelosia alhora.
1. Per als qui compartírem aquella singular experiència de formació en el Seminari,
Jaume Obrador és – avui encara – l’envejat condeixeble a qui no calia gaire esforç
per aconseguir les màximes qualificacions acadèmiques. Han passat gairebé 50
anys des d’aquell disciplinat aprenentatge i església i societat temptegen noves vies
per fer-se un lloc en el món convuls d’avui, radicalment diferent del de fa mig segle.
¿Com valores ara aquells anys de formació en el Seminari?
Puc dir que són anys que me varen marcar profundament en distintes línies. Una és la
vergonya que sent encara d’haver tingut tan fàcils els estudis i d’haver sofert tant de tenir al
costat persones a qui els costava tant. Record algú que em deia: “Les plorades que he fet
per poder aprovar”. Aquesta és una qüestió que et comença a marcar per dins, ¿per què
uns tenen aquesta facilitat i altres, no? Per tant, sent vergonya d’haver viscut aquella
experiència, tot i que crec que vaig col·laborar amb alguns. Però, estic empegueït de sentir
satisfacció d’haver tingut bones notes. Potser sigui allò més negatiu que record d’aquella
etapa. Ara, el sentiment d’amistat, la convivència amb els condeixebles, el fet de veure´t
amb uns i altres durant les vacances són experiències que vaig viure en plenitud.
A vegades, sent algú que diu: Ui, el Seminari! No, jo no guard memòria de males
experiències; res no voldria esborrar del que hi vaig viure. El conjunt, globalment, és
totalment positiu.
Havia començat els estudis de batxillerat laboral a Felanitx i segurament, si hagués
continuat, hauria tingut possibilitat d’estudiar i tenir una altra carrera. No obstant, les
experiències viscudes en el Seminari i allò que m’ha donat el Seminari m’han marcat de tal
manera que, en altres circumstàncies, seria sens dubte una altra persona. Per tant, faig
una valoració positiva del que he viscut i vull ser el que som.
2. Tot just iniciar l’exercici ministerial, Burundi és el sorprenent camp de treball que et
qüestiona i capgira les certeses i creences interioritzades en l’etapa de formació.
¿Com valores el que vas viure a Burundi i la tasca realitzada durant aquella llarga
estada en el país africà?
En el moment de partir cap al Burundi, hi ha dos fets que em van marcar profundament:
un, l’encontre a Roma amb Pau VI. No va ser ell, en realitat, el que em va impressionar;
va ser la parafernàlia que l’envoltava. Fou un cop mortal perquè vaig pensar: no és el
representant de Jesús que jo havia tingut. Hi ha massa història que l’envolta.
L’altre cop va ser en arribar al Burundi i veure la pobresa d’aquell país. Em demanava,
¿com puc dir-los que és el mateix Pare? Vaig entendre de seguida que el que calia era
treballar per lluitar contra la pobresa. Record que, des del principi, ja vaig començar a
posar en dubte que fos a través del sacerdoci que jo hagués de fer aquella feina. Però, jo
seguia creient en l’essencial d’aquella tasca, que era treballar per transformar, per ajudar la
gent a sentir-se millor.
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Arran d’aquests xocs, jo diria que l’experiència de Burundi torna a ser l’eix fonamental del
que jo avui tenc com a compromís. Sense Burundi, jo no tindria el compromís que tenc.
Segurament hagués anat a estudiar o hauria tingut una parròquia d’aquí; però, l’experiència
aquella és inaudita per a mi perquè em sacseja totes les meves estructures. No puc
oblidar, en relació amb això, la figura de Gabriel Amengual. Ell va ser qui va marcar
profundament les meves reflexions.
A Mallorca, acabava de deixar Tomeu Català i l’altra gent amb la qual treballàvem, en
aquells moments, els cursets de cristiandat, i anàvem a fer xerrades a un lloc i a altre;
també en el meu poble havia fet feina en aquest tema, i en Biel Amengual contínuament
em qüestionava això, fins al punt que, a moments, em molestava; però entenia que tenia
raó i, per tant, això ho he dit en altres ocasions i li he dit a ell, em va marcar profundament.
I m’anava consolidant en allò que feia com a reflexió a partir del xoc que havia
experimentat en arribar al Burundi. Per tant, vaig arribar a una conclusió: jo tenc un
compromís de cinc anys; he de complir aquest compromís amb fidelitat.
Gràcies a Miquel Parets, vaig poder participar en el que era un centre d’investigació dels
valors indígenes, amb personalitats que després van ser bisbes de Burundi, personalitats
que fins i tot foren enviats de Bèlgica per temes del Concili Vaticà II, amb en Gaietà Rosell
i altres amb els quals vaig tenir la sort de viure experiències importants de recerca de
valors indígenes i de fer una experiència personal que va ser escrita en una acta de la
història del Burundi: posar en marxa la pastoral dels turons a la parròquia on estava i a la
de veïnat, on hi havia Miquel Parets.
Aquesta experiència va arribar a ser tan important que en ella, el turó com a organització
social, es va basar el partit que va guanyar les eleccions de 1993, victòria que va donar
per primera vegada un gran oxigen de democràcia en aquell país, tot i que poc temps
després va acabar amb l’assassinat del president.
3. Explica breument com es va gestar aquesta experiència i quines persones la
portàreu a terme.
D’entrada vaig basar-me en la tesi doctoral de Bernat Budurira, que va ser bisbe d’una
regió del sud del Burundi. Me passa la tesi, un estudi de l’organització social burundesa, i
vaig veure el cel obert. Si és així la seva organització, ¿per què en pastoral no hem de fer
això? Ens va funcionar a les mil meravelles. Vàrem treballar bàsicament amb en Toni
Perelló, amb en Miquel Gual i amb en Sebastià Salom. Els quatre presentàrem
l’experiència i una vegada que va ser publicada, vàrem decidir d’eliminar la confessió
privada basant-nos en la convicció profunda que, si tens qualque cosa contra el teu germà,
deixa l’ofrena i ves a reconciliar-te amb ell. Està dins l’ànima de Burundi la reconciliació
comunitària. Ets exclòs de la comunitat quan has fet alguna cosa contra ella. Per
reconciliar-te, ho has de fer amb la comunitat, no amb un mediador. Això va calar
profundament. La gent de la parròquia ho va entendre immediatament. Jo no vaig
confessar pus mai.
L’experiència va arribar a la Conferència Episcopal de Burundi i aquesta la va donar per
important i la va dur a Roma. Roma va dir que no. Lògicament, bromes d’aquestes no se’n
podien fer.
Tot això em va marcar profundament. M’impressionava veure com la gent reaccionava. Va
ser llavors que vaig mamar el concepte de democràcia participativa. Jo, que havia anat allà
per ensenyar, vaig venir transformat, vaig venir ensenyat. Aquella realitat va canviar
radicalment la meva concepció del món, de la solidaritat, del treball en equip, un treball a
vegades dolorós, que et fa sofrir quan et posen coses en qüestió; però allò que aprens, la
força que et dóna saber que no estàs sol, que la reflexió la pots compartir amb altres. Hi va
haver moments difícils dins l’equip; però, quan vaig tornar aquí, record que el Bisbat em va
publicar un article en què donava el treball en equip com la peça clau, el treball en xarxa,
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creure que els altres són capaços d’aportar coses. Això ha marcat la meva vida. Ho
consider fonamental.
4. Una vegada reincorporat a Mallorca, sembla que continues lligat al Burundi.
¿Quines són les actuacions que portes a terme per mantenir el contacte permanent
amb aquell país?
Inicialment vaig continuar mantenint relacions per carta amb algunes amistats; però no va
ser una relació de compromís fins el 1993. En els anys anteriors, jo havia viscut engrescat
en tota aquella altra història d’immersió en la política d’aquí, en la promoció social, en
l’educació d’adults, en el creació d’un moviment associatiu veïnal; per tant, m’havia
embolicat amb això d’aquí i tenia records d’allà.
El 1993, a través d’en Miquel Parets, arriba una dona, que havíem conegut de nina a la
parròquia i que ara era ministra de drets humans i de la dona de Burundi, i em diu: atesa la
situació en què es troba Burundi després del cop d’estat, ¿no podríeu fer alguna cosa des
d’aquí? Marguérite Ukurunka, aquest és el nom de la dona burundesa, havia estat
segrestada amb els ministres quan va succeir l’assassinat del president. És magistrada i
durant molt de temps va continuar com a ministra i el 2010 va ser elegida vicepresidenta de
la Comissió electoral. Sempre recordam que en el naixement de “Veïns sense fronteres” hi
ha aquesta dona, que ha estat una gran assessora i una part important del que va
significar el naixement de l’organització.
Vàrem començar per una acció puntual, la creació d’una comissió de solidaritat com a
resposta al crit d’aquesta dona. Cil Buele i altra gent de l’Església participaren en les
tasques d’aquesta comissió. Però el moment en què va canviar la línia de l’organització va
ser quan el segon president del Burundi, el que fou assassinat a l’avió juntament amb el
president de Ruanda, a través de la viuda del president assassinat el 93, ens envia una
carta en què ens diu: la qüestió del Burundi va per llarg. No penseu que una comissió de
solidaritat resolgui res. Essent que va per llarg, vos deman de fer un agermanament i vos
propòs de fer-lo amb el municipi on va néixer el president assassinat, l’heroi del Burundi,
Melchior Ndadaye.
Va ser el moment en què vàrem pensar que havíem de fer una cosa més estable, que no
havíem de quedar en una ajuda puntual.
A partir d’aquí, en el si de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, començam a
posar en marxa els estatuts i el gener de 1995 són aprovats i es constitueix formalment
l’organització “Veïns sense fronteres”.
5. L’any passat es compliren 15 anys des de l’inici de “Veïns sense fronteres”. Fes una
pinzellada de com va néixer, amb quins objectius, amb quines les línies bàsiques i
quin és el teu rol en aquesta organització.
Les línies tornen a ser similars: el barri, la ciutat han de ser qualque cosa més que només
pensar en les pròpies necessitats. Barri i ciutat, oberts, sense fronteres. L’educació es
torna a convertir en eix estratègic de l’acció. La solidaritat, el territori, tornen a ser els
elements que configuren la nostra associació. A això s’hi suma una altra part: el contacte
amb Amnistia Internacional.
“Veïns sense fronteres” segurament hauria romàs exclusivament en l’aspecte social, en la
transformació de l’entorn. Però, la lluita pels drets humans, la prevenció de conflictes, etc.
són aspectes que els hem mamat d’Amnistia Internacional. Es dóna, doncs, aquesta
espècie de cooperació atípica que ens porta no només a promoure el desenvolupament
sinó a reforçar la participació democràtica i tot el que podria ser la defensa dels drets
humans i l’intent de prevenir els conflictes o actuar i “mediar” en els conflictes.
Inicialment vàrem néixer per Burundi; però el 1996, arran de la marxa a peu que vàrem fer
de Barcelona a Ginebra per la pau a Ruanda i a Burundi, vàrem entrar en contacte amb
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Amnistia Internacional. Abans, el 1994, assumint els objectius i les actuacions de
l’anomenada taula per Ruanda, que s’acabava de crear, i davant el perill d’explosió d’un
nou genocidi a Burundi per efecte de Ruanda , una sèrie de persones, entre elles Gaspar
Rullan, Jaume Maisonneuve, que venia d’Amnistia Internacional, i altres ens sentim
vinculats no només a aquella ajuda puntual d’urgència per Ruanda, sinó a tot el que
concernia a la defensa dels drets humans. Per això, dins la nostra organització, establim
la creació d’una comissió de prevenció de conflictes. I aquí comença realment la relació
amb Amnistia Internacional, encara que fou el 1996, en el recorregut de la marxa a peu,
quan Amnistia Internacional es converteix en la logística de totes les ciutats per on passam
camí de Ginebra i els lligams amb l’organització es fan extraordinaris.
El Secretariat Internacional ja va ser present quan ens vam trobar amb l’alt Comissariat de
Ginebra. El president de Burundi, que en aquells moments es trobava quasi acorralat, ja
havia fet una crida internacional i jo, per telèfon, estava en contacte permanent amb ell per
conèixer el que havíem de transmetre a Ginebra. Em diu: Assumeix davant la història la
petició d’una ajuda internacional per salvar Burundi.
L’alt Comissariat d’aquell moment, n’Ayaralaso, s’atreveix a dir-nos que ell havia demanat
25 observadors internacionals per a Burundi. Jo sé, ens deia, que 25 observadors
signifiquen el que costa un dia de conflicte. Denunciau-ho davant el Parlament Europeu.
Ell sabia que ens havíem de trobar poc després amb Emma Bonino i Bernard Cushner en
el Parlament Europeu. Ho vàrem denunciar.
Per cert, quan estàvem junts amb Emma Bonino, arriba la TV, Emma era molt important,
comença a parlar i explica que ens dóna suport. Emma em donava la mà tot el temps, com
a expressió de dir ara tens l’oportunitat de sentir-te recolzat. Em passen després el micro a
mi i jo denuncii que el president del Burundi m’acabava de dir que no partissin de Burundi
els testimonis vius, que eren els europeus, perquè ells eren els qui aturaven el genocidi.
Emma acabava de dir el contrari. De seguida, va deixar caure sa mà i l’horabaixa, que
havia de venir al Parlament amb Bernard Cushner, ja no es va presentar i així va acabar
aquesta història.
Bé, ho deia per explicar com, arran d’això, a la línia empresa per la nostra organització s’hi
va sumar l’altra línia d’Amnistia Internacional. Des d’aleshores, els lligams han estat
permanents, fins al punt que ara feim accions conjuntes i quan sabem de violacions
concretes de drets humans, que podrien posar en perill persones amb qui fan feina, és
Amnistia qui rep la nostra informació i la transmet a nivell internacional. Ens ajudam
mútuament. Ara mateix tenim dues persones, entre les quals hi ha la meva filla, que són a
Bukavu en el cor del conflicte. Ahir varen tenir un conflicte i cinc ràdios varen demanar que
ho denunciassin; però això pot posar en perill les persones que fan la denúncia. Per això,
volem que sigui l’organització, reconeguda a nivell internacional, que trameti aquesta
informació.
6. Assoliren gran ressò en els mitjans de comunicació certes intervencions vostres
portades a terme davant altes instàncies polítiques per obtenir-ne la implicació en
actuacions de molta transcendència per als països on hi heu implantat els vostres
projectes. Parla’ns breument d’això.
El 1997 demanam de trobar-nos amb en Felipe González, que ja no era president del
Govern, el president del partit guanyador del Burundi, Jean Minani, la viuda del president
assassinat, Laurence Ndadaye, representants d’Apotecaris Solidaris i de la Confederació
Estatal d’Associacions de Veïns, i jo mateix. Ens prepara l’entrevista l’eurodiputada Paquita
Sauquillo. Felipe González - voldria que això que et diré sortís a l’entrevista - fa aquest
comentari en referència a la situació de Rwanda: bé, em sembla que es tracta d’un
conflicte entre hutus i tutsis. Li dic, ¿per què no demana a aquesta senyora de quina ètnia
és? Potser llavors ho entendrà. Li demana i Laurence Ndadaye contesta: som tutsi de
mare, princesa i mon pare és hutu. Torn a insistir, ¿per què no demana al president del
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partit guanyador de Burundi, ell que és el representant oficial dels tutsis, quants de diputats
té tutsis i quants hutus. Jean Minani respon: Jo tenc més hutus que tutsis. Fou llavors que
Felipe va dir aquella frase: he comprendido el mensaje.
Així, dons, va acceptar la nostra petició de fer pressió al Parlament Europeu perquè
acordàs obrir un corredor d’ajuda humanitària per socórrer els refugiats rwandesos que es
trobaven a la ciutat congolesa de Goma i per salvar milions de persones que estaven en
perill en aquell moment.
Felipe Gonzàéz ho entén i diu: aquesta nit m´he de trobar amb el president de la
internacional socialista en un sopar i li ho plantejaré.
Ramon Obiols, en nom de Felipe Gonzàlez ens diu per telèfon: preparau per aquesta nit
una explicació del perquè és necessària aquesta ajuda internacional, enviau-la directament
a Mendiluce, que s’ha de veure amb Matutes, aleshores ministre d’afers exteriors, i
prepararan junts la petició per presentar-la a Aznar. Aquest, amb Jacques Chirac, fan la
declaració a Marsella i el Parlament Europeu la recolza per unanimitat. L’endemà hi havia
consell de ministres de la Unió Europea. Matutes hi assistia com a ministre espanyol
d’afers exteriors. El consell va durar deu minuts.
A la sortida, els periodistes demanen a Matutes, ¿què ha passat, hi ha ajuda? No, respon,
per mor del veto d’Estats Units. Així va acabar aquesta història.
Accions d’aquest tipus són les que hem anat fent amb freqüència. Actualment, tenim en el
Congo una gran amiga a la Ràdio de Nacions Unides, ahir varen estar amb ella les nostres
dues cooperants, que fa denúncies internacionals en cadena sobre violacions sexuals de
dones, nines i nins.
Atès que la Comunitat Internacional concentra les ajudes a les regions de l’est del Congo,
atenem la crida de Marguérite Bukuru i altres que ens diuen que els refugiats burundesos
que estan a Tanzània són oblidats de la Comunitat Internacional. Per això llançam una
plataforma de pau i de drets humans a la zona dels grans llacs africans. S’hi sumen Fons
Mallorquí i diferents organitzacions, recollim ajuda i anam cap a Tanzània per ajudar els
refugiats del camp de Kigoma. Davant aquesta ajuda, els veïns tanzans es posen gelosos:
nosaltres acollim els burundesos; ells reben ajuda i nosaltres, que som tan pobres com ells,
no en rebem.
Per aquest motiu, hem estès l’ajuda, a més de la que arriba als refugiats burundesos, a
distintes actuacions a la regió de Kigoma: hem creat un centre cívic, una casa d’acollida,
amb tallers i sales polivalents, etc., un centre d’infants del carrer i és en fase de construcció
un centre de formació professional per a joves. Tenim en marxa projectes de producció
d’aliments, de formació en drets humans i en violacions de dones a la zona de Bukavu. Des
de 2008, feim feina també a Mali, arran d’una petició de l’Ajuntament de Palma sorgida
d’un grup d’immigrants; però la intervenció principal és a la zona dels grans llacs africans.
7. Per acabar, explica’ns d’on provenen les ajudes i els recursos financers de
l’organització.
A certs moments, hem tingut ajuts de la Coordinadora d’Associacions de Veïns de Lleida;
en altres, del Fons Català; en el principi, de la ECI, l’Agència espanyola de Cooperació
Internacional d’ajuda al desenvolupament; però bàsicament ens arriba de la direcció
general de l’Agència de Cooperació d’aquí de les Illes Balears, del Fons Mallorquí, de
l’Ajuntament de Palma, d’alguns ajuntaments de les illes i dels propis socis.
Esporàdicament, ens arriben ajudes puntuals d’altra gent. No fa molt, un professor de
matemàtiques de la UNED de Madrid ens va fer arribar 48.000 € procedents de l’herència
llegada per un oncle seu perquè la nostra organització gestionàs aquesta quantitat en
actuacions a favor de la Universitat de Ngotzi. No obstant això, podem dir que les ajudes
provenen bàsicament de les Illes Balears.
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Cavil·lades
d’un desenfeinat

Homes amb piles...
J. Sancho
A vegades me venen a la memòria algunes frases aïllades o noms que a mi me
sembla haver sentit o llegit alguna vegada a algun lloc... sense que pugui recordar
ni tan sols sospitar ni on, ni quan, ni com. El cas és que, durant algunes hores o
durant tot el dia, me rondinen per dins el cap i les vaig repetint mentalment sense
sabre per què ni perquè no.
I així com venen, se’n van... Algun pern, que deu afluixar per dins el boll.
Dic això perquè l’altra diassa, quan me vaig aixecar de bon mati, em va venir a la
memòria un nom (més aviat mig nom, perquè de cap manera podia arribar a
recordar-lo sencer) que em va rondinar dins la mollera durant tot el matí sense
poder-ne treure l’entrellat de on havia jo espigolat aquelles paraules, que tenia per
cert haver llegit o escoltat en alguna altra vida (he de dir, però, que a mi me
sembla haver-ne viscudes unes quantes de vides en setanta anys... per tant,
tranquils, que no es tracta d’un veritable cas de metempsicosi que us pugui
preocupar ni res d’això). Així que, per a treure’n el gat del sac, en un moment de
lluïdesa se’m va ocórrer provar sort amb el Google, tot arribant a la següent
conclusió: “Si això realment existeix, estarà en el google: El que no està en el
google no existeix !”
Com que no recordava el nom sencer, però tenia per cert que aquella cosa era més
llarga del que jo recordava, vaig i escric al cercador aquella fixació meva de tot el
matí: “... de campaza, alias sotes ” i “enter” klic !
Redell ! No us ho podreu creure: el cercador reboteix al temps de pipellejar i vet
aquí que me diu el següent: “Aproximadamente 1.390 resultados en 0’21
segundos”. (Així mateix me va advertir: “Quizás quiso decir ‘... de Campazas,
alias Zote”. D’acord, cabronarro, m’he equivocat ! Però tampoc importava
m’ho tirassis en cara: En aquest món tots som fal·libles !
I, demés, ja
corregiràs ta mare, si t’ho consent !)
Però tornem a la qüestió: Jo tot el matí donant voltes a la sínia amb el nomet
infame dins el boll i aquest tros de llauna m’enfloca que en manco de mig segon
(exactament en 0’21 segons, me precisa el cabró per a més burla i afronta) m’ha
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trobat no una, ni dues, ni tres respostes al meu enigma, sinó 1.390 !! Com si em
digués: “ i això només per començar... perquè, si en vols més, aquí som jo per
tapar-te’n la casa !”
Bèstia corrúpia !
Deu ser ver que altre temps no hi havia ordinadors ?
Com podia la gent recordar que aquest tal de Campazas es deia Gerundio, que era
fill de Antón Zote i Catanla Rebollo, més coneguda per la tia Catuja, i que segons el Padre Isla (exactament, José Francisco de Isla y Rojo) - era un frare
predicador d’allò més barroc i que feia molta vasa per tot allà on passava ?
Com podia la gent passar sense recordar tot això i continuar vivint com si res fos ?
Jo entenc que la gent pogués aguantar fams, pestes i guerres; però, sense
ordinadors...???
Degut a aquest descobriment, ara m’he aficionat a cercar tot quant nom me sona de
lluny i del qual no en recordava ja ni les traces ni el gipó: Plant el seu nom i plam
! ja en sé fins la fe de baptisme dels seus quatre avis més directes o encara més
lluny, si fa al cas... Jo ja me pregunt què punyetes havíem de fer nosaltres amb
tota la llatinassa o les nostres llicenciatures o amb aquell quadern de tapes verdoses
que vaig omplir de lletra menuda amb noms, llinatges, dates de naixement, obres i
comentaris de qualsevol autor que ens feia aprendre el Sr. Xamena a les classes de
literatura. I de la epistola ad Pisones de memòria i sense deixar una titlla, què
me’n direu ? Si amb un ordinador o una pissarra electrònica ja n’hi ha prou i de
sobra...
Jo entenc que avui, en qüestió de sabers, ja només queda una disjuntiva: o te
decideixes a passar-te mitja vida estudiant com un puta, exercitant la memòria,
escoltant persones sàvies, llegint molt i guardant consells de seny... o simplement
t’has de decidir per anar sempre ben carregat d’un bon grapat de piles dins cada
butxaca... per si s’apaga el llum i et quedes “a les fosques” en tots els sentits de
la paraula. Almanco fins que inventin un ordinador que es pugui fer rutllar bufant,
ets un home amb piles i una apagada de llum et pot deixar com un zombi.
Avui n’hi ha molts de zumbats !
Aquesta és la conseqüència lògica i ineludible de considerar els sabers com
“instruments” i no com una part essencial i constitutiva de cada persona.
Altre temps quan un alumne em preguntava per a què “serveix” el llatí, o el grec
o la filosofia... (o la taula de multiplicar i les matemàtiques - afegia jo -, si hi ha
calculadores de sis reials que et faran la feina) a mi només se m’ocorria contestarli amb una altra pregunta: I per a què “serveixes” tu?
Avui segurament només li diria per tal que em pogués entendre amb la seva
mentalitat utilitarista: “Per no haver d’anar sempre carregat de piles !” 2
2

Ara mateix he decidit fer un invent d’aquells meus de fa cinquanta anys : He d’inventar un molinet de vent portàtil
amb una dinamo per a recarregar les piles de l’ordinador. Així aprofitaré les cinc mil xeremiades de fum que
desaprofit cada dia, carregaré bateries i no em quedaré mai “a les fosques” com me passa sovint. Veureu com
també “Fumar carga las pilas” ! Que se joda la Pajín ! J. Sancho
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Per acabar...
RACÓ DE MN. CAIMARI
Records del meu Seminari
Per Mn. Francesc Caimari Alomar

8 . - M E S DE M A I G

Maig, mes florit. Mes de Maria.
Aquest mes, malgrat era un mes fort en referència
als estudis ja que tenien lloc els exàmens d’assignatures
anomenades de segona divisió, era un mes molt dolç i
marià.
La nostra Verge del Seminari, la Puríssima, era la
Reina dels nostres cors.
Els Superiors del Seminari saberen inculcar-nos la
seva devoció que arribà a estar ben encarnada dins la
nostra vida espiritual.
Pertot hi havia motius per a recordar-la. En els
corredors de cada pis, hi trobàvem un quadro de la Verge
amb una inscripció molt emotiva que ningú ha oblidat
mai: “Mostra te esse Matrem, iter para tutum !” Quina
dolcesa ! Quin detall !
La capella de la imatge era durant el mes de maig un jardí.
El Rector B. Torres feia dur flors de pertot. Ell mateix, quan anava a Sa Pobla,
venia carregat de flors, lliris, clavells, vaumes... que collia del jardí de casa seva i del seu
hort. Tot era per a la Verge.
Diàriament fèiem l’exercici del Mes de Maria, llegint el fulletó escrit per Josep
Maria Quadrado que, per cert, era una meravella inigualable, sobre tot l’Oració final:
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“Oh, la més bella de les criatures...”, que tots encara sabem de memòria. Tot anava
amarat amb cançons marianes.
Se va imprimir a l’any 1944 un llibretó de cants marials, anomenat: “CANTUS
MARIALES ad pia praesertim mensis Maji exercitia Deiparae Virgini dedicati”. Eren
23 càntics tots en gregorià. Un encert !
La dedicatòria, escrita en la primera pàgina, era una antologia en bon llatí d’alabances a
la Verge.
Deia així:
O pia ! quam pium est gaudere de te, Maria;
Et vos omes qui diligitis eam / ante torum, ante thronum
Deiparae Virginis frecuentate nobis / Dulcia cantica dramatis.
Amén.
LA IMATGE DE LA VERGE.
Era més bé petita, però garrida, cap baix, mirant-nos a noltros, mans juntes i
reverents com havien de ser les nostres sacerdotals. Amb els seus peus pitjava ben fort la
mala serpent damunt el globus terrestre. Era un premonició de la nostra tasca en el futur.
No tenia cap àngel de fusta, però en tenia tants com seminaristes hi havia, de carn i os.
Tots hem enyorat aquella imatge de la nostra edat juvenil. La tenim dins els ulls.
Ella va rebre les nostres encomandes, ella mos eixugava els nostros ulls
llagrimosos de les nostres penes, ella mos donava força per seguir endavant, malgrat els
nostres dubtes, i a ella consagrarem tots el nostre futur sacerdoci.
Encara que jo no sigui poeta, aquella imatge me va animar a dedicar-li una poesia
que avui podeu llegir. Diu així:
A LA VERGE DEL SEMINARI
Dolcíssim record de la meva vida, / beneïu al qui tant vos ha estimat.
Verge del Seminari beneïda, / rebeu avui, sempre i cada dia,
Mon cor renovat !
Lluny dels companys que tant jo estimava, / i d’aquells dies i anys ja finits,
mai però de Vós m’he allunyat, oh Mare. / Conservau-me l’ànima enamorada.
Viviu sempre amb mi !
En els dies amargs de greu tempestat / no voldria, oh Verge, de Vós fugir,
ni vull que plori vostre cor estimat. / Si me veis caigut o pel camí cansat,
Recordau-vos de mi !
Feis que amb vós sia com fill que espera / 1’enyorada mare abans de morir,
aixugau-me Vós ma llàgrima darrera / i fins que jo mori, oh Mare meva,
Siau sempre amb mi !
Vós, oh Mare, quan per mi arribi el dia / de deixar finalment aquest món mesquí,
acolliu-me dins vostres braços, Maria. / No em deixeu no, oh dolça Mare mia.
Amb tu al cel vull venir !
A final de mes, ploràvem tots quan cantàvem com a despedida aquell càntic popular
de grata memòria: “Madre divina, Madre de amor, Adiós Señora, adiós, adiós...”
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9 . - M E S DE J U NY
Juny, mes ca1orós de dies llargs i vesprades estrellades.
Mn. Cinto Verdaguer, a qui sempre he admirat, ho cantava així:
“Nit de juny quantes estrelles / veus sortir con flors novelles / al jardí del
firmament...”
Aquells mesos de juny passats dins el seminari sí que ho eren ben estrellats...
sobretot pels qui hi varen néixer així. Durant aquell mes succeïen tragèdies gregues dins
el nostre Casal.
No sé d’on sortien, però sobtadament apareixien unes boces vermelles com a
magranes, plenes de butllotes pitjors que petxines. Ai, bolles ! Aquelles boces anaven i
venien de C‘an Rasca a Secretaria i de Secretaria a C’an Rasca.
Mentre, noltros empenyíem tant com podíem dins els nostres capolls, “supins i
més supins” (si que ho eren ben supins !) Quina barbaritat ! o algun verset de S’Eneida
d’en Virgili que s’havia desferrat de la nostra memòria, o fèiem el tro fent poesies que
eren més “estrambotes” que “endecasilabos”.
Qui no recorda la que meresqué el “Dies irae” del Sr.“Gueá”? Aquí la teniu:
“Paseando una tarde / leyendo por la pradera,/ encontré en una higuera /
el cadáver de mi padre.”
Pásmense Vds.! Aquell Professor menut i nerviós digué a tot pulmó: Qué bárbaro !
Qué bruto !
En Pep S..só, que creia que aquella estrofa era mereixedora d’un meritissimus, va
romandre de pedra i més, sabent qui era el savi que l’hi havia feta, ja que en Pep ni
d’això era capaç.
Durant aquells mesos, tots els moixos anaven fora corda i desfets i noltros,
mentre, ben ficats dins els quartos fèiem s’espès tant quant podíem.
Ja era sabut, a l’horabaixa, concretament a les 7, tocava la campana i arribava
l’hora fatídica. A Secretaria ! Els “beques” tots contents sospirant els superlatius
MERITISSIMUS; si no, plors i desditxes. El “Tercio” que eren majoria, anaven a cercar
el sabut BENEMERITUS i de tant en quant, algun VALDEMERITUS. No faltaven, per
fer el pentagrama, els qui s’enduien el “MERITUS FREQUENTER”. I aquesta creu
durà 13 anys.
Els qui vèiem la por d’enfora, fèiem obres d’art en el Programa. Allò eren com a
“Cartones de Goya”, “Bocetos de Leonardo da Vinci”. Llàstima que s’hagin perduts.
Mallorca, se pot dir, que ha perdut moltes obres d’art rupestre.
Lo que importava era sortir d’aquell “trance” fos així como fos, i d’aquella manera
anàvem pujant d’escaló en escaló, la nostra “Carrera Sacerdotal” tota ben amarada de
ciurons i mongetes en quant el cos es refereix, i de somníferes i plàcides plàtiques del P.
Veray, per reconfortar l’esperit.
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ELS EXAMENS DE FI DE CURS EN EL SEMINARI
El mes de juny, tota la vida anirà
aparellat dins el nostre subconscient,
amb les “témpores” d’exàmens del
Seminari.
Eren realment impressio-nants els
exàmens de fi de curs.
Per començar posaven a la
“tablilla” de la porteria la convocatòria
dels exàmens de tots els cursos.
Allà podia veure hom les
elucubracions que havia de fer el
Secretari perquè en totes les aules hi hagués lo que es deia amb èmfasi, un “Tribunal
examinador”.
Hi havia diferents graus de personatges examinadors. Uns eren “les feres” que es
distingien o pel mal geni, rareses, llunes o manies. Els altres eren un grup de boni-nonis
que completaven la decoració. D’aquets algun era sort, l’altre no entenia res de lo que es
tractava, i més d’un d’ells becava.
Arribava el dia dels exàmens. Tots anàvem a la Capella, com a sentenciats a mort,
a cantar (quién canta su mal espanta), el “Veni Sancte Spiritus”. El cantàvem ben fort,
espès i rebent, esperant que així el Sant Esperit mos tendria un poc de consideració.
Hi havia aules examinadores ad hoc. Eren ses més guapes.
A l’horabaixa del dia abans, no sé qui, posava un domàs vermell com a de roba de
Cardenal, damunt ses taules, un gran tinter, una carpeta de pell, una campaneta i tres
cadirotes de frare. Allò posava la pell de gallina. Al davant, posaven lo pitjor: sa
cadireta pels “condemnats”.
A les deu del matí, tocava la campana de la porteria amb to majestàtic, però
esgarrifós, com si de la campana de la Inquisició es tractàs. Tots els “condemnats a
mort” baixàvem a la Capella a remenar tot lo cel: L’Esperit Sant, la Puríssima, Sant
Estanislau de Kostka, que era un sant nou per aquell temps... després fèiem una aturada
al Wc, i... cap a la classe.
Esperàvem a defora, drets com a graneres i blancs com el referit.
Al pocs minuts, venien els Sants Pares, “de capa y espada”, seriosos, cerimoniosos i
pomposos. Entraven ells els primers, s’asseien, feien alguna comentaris i després
tocaven la campaneta perquè entràs la “turba multa”.
El Professor Jefe, resava l’oració a Sant Tomàs d’Aquino, i començaven els
“toros”.
Domine tal ! - Hala idò ! dèiem noltros en baix to, i mentre baixàvem les grades
de la classe, resàvem el darrer “Sub tuum praesidium...” Allò mos donava coratge, era
talment com un sobret de vitamines.
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Anàvem vora el Professor boni-noni qui mos oferia mig oberta la borsa de les
bolletes. Noltros, amb el cor estret, agafàvem sa que venia més prop i... La 25 ! deia
aquell ben fort.
Noltros mos assèiem a la cadireta i començàvem el nostre rosari.
De tant en quant el Professor mos deia: A ver, repita esto ! i noltros tornem-hi
torna-hi. Bueeeeno, bueeeno... Prosequaris !
Quan ja en dúiem més de vint minuts, el Professor assenyalava al boni-noni que
tocàs la campaneta i aquest, tot content, feia el tilin, tilin !
Un sospir, els colors retornaven, els budells s’obrien i a resar o a plorar, segons
eren adversos o propensos els resultats.

*

*
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Pàgina humorística

Elecció del President de la Conferència Episcopal espanyola
Hermano Costés ( Religión digital)

Mingote (El País)
(pensament sempre actual, abans o després de les eleccions)

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