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Editorial

Per començar

LA FE, AVUI

UN AGRAÏMENT I
UNA BENVINGUDA

Creure en el Déu de Jesús és avui una opció en crisi
que ens colpeja sovint als creients d’edat més avançada i contagia de manera més radical les generacions joves. Amb el filòsof canadenc, Charles Taylor,
ens demanam, com ho fa ell en La era secular, per
què hem passat “d’una societat en la qual la fe en
Déu era inqüestionable a una societat en la qual se
considera que aquesta fe és una opció entre altres i
sovint no la més fàcil d’adoptar”.
Els analistes de la societat actual, sociòlegs i grans
pensadors, cerquen les causes d’aquest canvi generalitzat en la percepció dubtosa i insegura de l’opció de fe en la transformació radical que ha sofert la
mateixa societat d’avui quan ha optat per ser i per
comportar-se de forma totalment nova i diferent de
com ho feia abans. Defineixen el postmodernisme
com “l’era del buit”, “l’imperi de l’efímer”, “la civilització de la lleugeresa” (Gille Lipovetsky); la societat
de la “vivència”, viure el moment cercant només la
satisfacció immediata (Gerhard Schulze); modernitat
líquida, l’amor líquid (Zygmunt Bauman). D’aquesta
manera, la societat d’avui ha perdut la solidesa i la
seguretat característiques d’altre temps.
El Consell de Redacció va considerar que l’interès i
la transcendència d’aquests plantejaments sobre la
fe i l’home d’avui bé mereixien ser tractats com a eix
central del número 43 de la revista que teniu a les
mans. De seguida ens va sortir a camí un abundós
aplec de preguntes:
És possible la fe en un món on no es creu en res? Què
ofereix la fe a la gent? Interessa allò que s’ofereix?
En quina mena de Déu es pot creure avui? És el Déu
de Jesús un Déu creïble? Està la nostra Església actual en la línia creïble quan presenta la fe als homes?
Quins continguts de la fe cristiana són més urgents
de revisar?
Teniu al vostre abast un selectíssim ventall de respostes a les qüestions de com viure la fe avui, algunes sorgides del pòsit sorprenent i commovedor de
vivències personals sobrevingudes a l’atzar de llurs
vides (Joana Serra, Tomeu Català, Margalida Nadal,
Sebastià Salom), altres pouades en la fondària d’expertes i ben fonamentades reflexions que us ofereixen els tertulians de la taula rodona i els reconeguts
autors dels excel·lents articles sobre la fe.

Antoni Bennasar
El creixement és per ventura una de les notes més distintives de la vida i, con·
seqüentment, les obres realitzades pels humans no en són una excepció.
Aquest dinamisme natural normalment és evolutiu, però té moments que mos·
tren una renovació substancial, un canvi vertaderament qualitatiu.
Això és el que venturosament ha succeït amb la nostra revista, nascuda sense
altra pretensió que la de ser una eina de comunicació entre els condeixebles,
amb poc més d’una desena de pàgines i únicament realitzada per nosaltres
mateixos.
Doncs aquell “butlletí o lo que sigui” ha esdevingut una revista on hi col·
laboren un gran nombre de persones que omplen entorn de les 90 pàgines i
que, gràcies a les noves tecnologies, té una divulgació els límits de la qual
nosaltres mateixos desconeixem.
La idea sorgí ara fa 14 anys en una de les dues reunions de curs anuals que
mai no hem deixat de fer. Aquesta tengué lloc a Santanyí el 30 de desembre
de 2002.
La finalitat primigènia no era altra que fer una crònica de la reunió per tal
que els que no havien pogut as·
sistir-hi poguessin conèixer els
temes tractats. El primer canvi
significatiu esdevingué en torn
de l’any 2008.
Així, doncs, podríem dir que la
revista ha tengut fins ara mateix
dos períodes i que ara està a
punt d’emprendre el tercer.
El primer període, amb poques
pretensions, ocupà els 18 pri·
mers números dels 43 que duim publicats. La característica principal, i quasi
única, eren les notícies que feien referència a algun condeixeble i a les seves
reflexions, quasi sempre sobre records del seminari. La presentació era senzi·
lla. La portada presentava un dibuix que havíem trobat per alguna publicació
i representava l’entrada principal del seminari nou. Tot manllevat.
En el número 5 aparegué una secció amb el nom “El nostre convidat” en la
qual persones molt properes i que havien tengut molta relació amb nosaltres
eren entrevistades. Per citar-ne algunes: en Pep Cabrinetti (que havia estat el
nostre prefecte), D. Gabriel Reus (el nostre superior), en Joan Rosselló (també
prefecte), el Sr. Xamena (professor)...
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Un agraïment i una benvvinguda

És un detall curiós a tenir en compte, perquè sembla premonitori, que el nostre primer
Convidat fos justament en Domingo Mateu, ara tan vinculat a la revista, essent-ne no sols
un membre més del Consell de Redacció, sinó una de les més preuades adquisicions de
la nostra revista.
En el nº.13 aparegué una altra secció, anomenada “Cavil·lades d’un desenfeinat”, que fins
ara mai no ha deixat de sortir. L’autor és el nostre estimat company Jaume Sancho.
Arribats al n.19 començà un segon període de la vida de la revista.
Pel maig del 2009 sortí la revista amb una portada nova i amb un disseny molt elaborat. La
causa d’aquest canvi tan qualitatiu fou l’en·
trada d’en Biel Rosselló en el grup dels res·
ponsables de la publicació, exercint d’ales·
hores el paper de dissenyador i maquetista.
Aquesta etapa ha durat fins ara mateix i ens
sentim summament agraïts a en Biel que no
ha escatimat mai esforços i ha mostrat una
excel·lent preparació per a la funció de dis·
senyar i maquetar la re·
vista. Les portades són
un bon exemple de la
seva feina. A cada número hi sortia una magnífica fotografia feta pel
mateix Biel, que en aquest art és tot un expert. No cal magnificar ara
i aquí la rellevància que la feina d’en Biel va suposar i ha suposat fins
ara mateix pel canvi radical de la revista en quant a l’aspecte formal
i estètic: va suposar tota una modernització quasi “professional”, i
d’això en donen testimoni els mateixos exemplars de cada revista. No
importen més paraules.
Gràcies, Biel. Aquesta revista sempre tendrà un deute impagable
amb tu.

Un agraïment i una benvinguda

d’emprendre una, segons ell, necessària renovació. Ens demanava ja el seu relleu.
Quedàrem molt sorpresos però en cap moment volguérem violentar la seva madurada de·
cisió. Així que ens vérem obligats a cercar un nou dissenyador, i no ens costà gaire arribar
a la conclusió que el qui millor ho podria fer era, sens dubte, en Macià Llabrés.
Coneixíem la seva perícia en l’art del disseny a causa dels treballs
que havia fet en motiu de les trobades dels “Amics del seminari”.
A mi, com a paisà seu, em tocà la tasca de sol·licitar la seva col·
laboració, i, la veritat, no em costà gens descobrir la seva dispo·
nibilitat. No podríem trobar un substitut millor que en Macià. Fa
estona que conec i valor les qualitats del bon amic Macià i estic molt
content que hagi accedit generosament a formar part del nostre grup
redactor.
Ve’t aquí un petit resum del seu extens currículum:
Nascut a Sencelles el 1947. Llicenciat en Psicologia i diplomat en
Recursos Humans. Professor de l’Escola de Turisme de Balears, de l’Escola de Relacions
Públiques de Palma i de l’Escola d’Administració d’Empreses de Barcelona.
Col·laborador de la Organització Mundial de Turisme (OMT) a Argentina, Brasil i més
nacions. Ha treballat en programes de qualitat turística i avaluacions a Espanya i França.
Director de Formació i Recursos Humans a Sol-Melià. Coordinador de l’Escola d’Hotele·
ria i Director del centre d’Investigació i Tecnologies turístiques.
Gràcies, Macià. Et rebem amb els braços oberts i amb molt d’agraïment, pensant, demés,
que tu signifiques una primera incorporació de les generacions més joves que nosaltres
que progressivament us haureu d’anar fent càrrec d’aquesta revisteta, si volem que tengui
encara algun futur.
Brindem, doncs, per aquest nou cicle de “MODÈLICS i modelicons”.

A partir del n������������������������������������������������������������������������������
º.����������������������������������������������������������������������������
19 la revista rebé una gran empenta i sortí del limitat espai dels condeixe·
bles, però, això sí, mantenint tots nosaltres el compromís de col·laborar-hi.
Des d’aleshores la revista no s’ha aturat de créixer en volum, tirada i qualitat.
S’han anat afegint seccions com “Confidències”, “Veus dels que són fora” (Aleshores te·
níem tres condeixebles fora de Mallorca: En Sebastià Salom a Burundi, en Toni Mateu a
Perú i en Joan Sunyer a Cuba). També s’afegí la secció “Galeria de personatges del Semi·
nari” que no durà molt però que tengué molt d’èxit i era feta pel condeixeble Joan Darder,
el qual, amb un estil elegant però proper, ens parlava de personatges molt coneguts per
nosaltres, com és el cas del bisbe Moncades, D. Bartomeu Quetglas, D. Guillem Payeras ,
D. Pep Sacanell...
Mereix una menció molt especial la secció de les entrevistes d’en Domingo Mateu. (Gai·
rebé tots els “héroes” respongueren les assenyades preguntes seves).
Però la secció estel·lar fou la de les Taules Rodones, introduïda fa tres anys, en el n. 31. Els
contertulians, sempre diferents, tractaven temes com: l’Schola cantorum, l’Institut Juníper
Serra, La Sapiència, les dones dins l’Església (aquesta fou la primera vegada que les dones
participaren en la revista), les secularitzacions, etc.
I ara està clarejant ja un tercer període per a revista.
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Ho dic perquè l’amic i condeixeble Biel Rosselló, davant el creixement i complexitat que
ha adquirit aquests darrers anys la nostra publicació, ens manifestà que ell no es veia en cor
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Entrevista a:

Dels nostres arxius
(Arxiu de Pere Orpí)

SALM DE L’AMIC
Canviares el nord de mes follies
i ungires el guaret de pluges fortes.
Ara tot és novell: l’ànima nua,
retorn cap a la Pàtria,
retorn cap a la Llar per la drecera.
Prodigarà raïms la vinya eixorca
i aroma el fonollar, i en la bardissa
salmejaran ton nom les caderneres.
Redreça mes pregàries,
i encalçaran estrelles
com els xiprers extàtics de l’ermita.
Desvetla mes petjades
i escamparan ta Llum per les riberes
que escalfa de buidor la Mitja Lluna.
La tasca d’estimar no m’és feixuga,
mes la nit de l’exili és massa llarga.

No t’allunyis, Amat. La nit és fosca
i llarg el meu camí. No, no t’allunyis.
Encén el teu fanal davant ma petja.
Desferma rius de música
que ofeguin els lladrucs dels cans salvatges.
Les meves mans de jove
mendicaren amor per les finestres,
ompliren els graners de joies vanes.
Mes un dia tocaren a la porta
del teu casal patern: Tu m’abraçares
i em llescares Amor damunt la taula.
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¿Quan cridaràs l’anyell de sang frisosa
que, enfora de la Pleta
pastura desconhort i beu nostàlgia?
Esmola el ganivet, tala ma gorja,
i estremirà el fenàs de la garriga
un baptisme de sang enamorada.

Pere Orpí Ferrer (1965)
650 aniversari de la mort de Ramon Llull		
(1232-1315/16)

FRANCESC RAMIS OLIVER
COMPARTIR EL MILLOR D’ELL MATEIX,
TAMBÉ EN LA SENECTUD
Domingo Mateu
Francesc Ramis Oliver. Algaida, 1940. Prevere, llicenciat en Teologia Dogmàtica
per la Universitat Gregoriana de Roma. Des de 1951 cursa els estudis eclesiàstics en el Seminari diocesà de Mallorca i el 1965 és ordenat de prevere. Inicia
aquest any el servei ministerial exercint de vicari a la parròquia de Sant Josep
de Manacor. En la mateixa Ciutat, l’any 1967 és nomenat vicari de la parròquia
de Ntra. Sra. dels Dolors. Des de 1968 fins a 1970, presta serveis ministerials
al Perú. De retorn a Mallorca, és destinat a Palma com a vicari a la parròquia
de Gènova. El 1971 es nomenat rector de la parròquia de
San Llorenç de Selva, càrrec que
ocupa durant nou anys. El 1980
és traslladat a Porreres per exercir-hi la tasca pastoral de rector
de la parròquia al llarg dels següents set anys. L’any 1987 és
destinat de bell nou a la parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors de
Manacor en qualitat de rector.
Des del 1992 fins al 1994, cursa
i obtén a la Universitat Gregoriana de Roma la llicenciatura en
Teologia Dogmàtica. El 1994 i
durant cinc anys es fa responsable com a rector de la parròquia
de Sant Jaume d’Alcúdia. L’any
1999 és destinat a la barriada
de Son Armadans de Palma per
exercir-hi de rector de la parròquia de Santa Tereseta de l’Infant Jesús els darrers 16 anys de
servei actiu en el ministeri pastoral de prevere. Assolida la jubilació el setembre de 2015 resideix a ca-seva
d’Algaida i dóna l’ajuda que pot, com a prevere adscrit a la parròquia del seu
poble, i en col·laboració amb les parròquies de Pina i de Montuïri.
Els anys jovenívols de formació coetània en el Seminari, viscuts d’entrada en la
precarietat espartana de l’edifici del Socors i gaudits després en l’exuberància
verda i assolellada de Son Gibert, ens proveïren abundosament de l’oli miraculós de l’amistat on sovint hi alleujàrem plegats els conflictes, afanys, plaers i
tristors del llarg i abrupte aprenentatge eclesiàstic. En el gresol de la mateixa
amistat, amaràrem els reptes engrescadors dels primers anys de servei ministerial, però, poc després, rere el marge d’opcions divergents que ens portaren
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Entrevista a Francesc Ramis

a seguir nous camins en els nostres propis projectes de vida, va romandre adormida la
nostra antiga amistat.
Avui, després de mig segle llarg, l’espurna imprevista d’un retrobament casual ha bastat
per revifar la força amagada del vell caliu amical. Francesc, tot d’una ha acceptat de molt
bon grat la proposta de ser entrevistat per als lectors de “Modèlics i modelicons”. Concertam de trobar-nos a ca seva d’Algaida el matí del dijous, 24 de novembre. Ni la grisor del
cel algaidí d’aquell dia, ni la pluja, que a estones va caure intensament, aconseguiren de
temperar la calidesa espontània de l’acollida.
Tot just traspassar el llindar de casa, em dóna la benvinguda la quietud casolana en la
qual Francesc, als 76 anys, gaudeix de la dolçor del temps merescut de jubilació. Asseguts
ambdós a la taula del menjador, de la natural franquesa de l’entrevistat, flueix la plaent
conversa, abundosa i suggestiva. Abans de començar, l’aroma penetrant que surt de la
cuina pagesa adverteix Francesc que ha de tenir esment, mentre conversam, que no es
cremi el cuinat de fava parada que ha posat al foc. La flaire del saborós llegum de seguida
ens evoca l’amorosit entorn familiar que embolcallà la minyonia algaidina de Francesc. En
l’enyorada casa paterna, vora l’antic obrador amb el forn de llenya i prop de l’estable on hi
tenia la mula que tant va estimar, el nin Francesc va créixer feliçment, entre l’escalfor dels
pares forners i les aromes casolanes del pa cruixent acabat de coure i l’olor ensucrada de
les ensaïmades calentes.

Entrevista a Francesc Ramis

El 20 de juny de 1965, enguany fa 51 anys, vàrem ser ordenats de preveres els catorze
condeixebles del meu curs. Aquest mateix any vaig iniciar el servei ministerial com a vicari
de la parròquia de Sant Josep de Manacor, càrrec que el 1967 vaig passar a exercir a la
parròquia de Ntra. Sra. Dels Dolors de la mateixa Ciutat.
El 1968 dos equips partírem plegats cap al Perú: en Carmel Bonnín i en Tomeu Bennàssar,
destinats ells al Seminari major de Trujillo, i en Joan Puigròs i jo, que ens incorporaríem
al Seminari menor. En Miquel Fernàndez hi continuava de rector. En Carmel, amb la confiança que ja de tot d’una ens tinguérem, ens va dir: “saps que ens va caure de tort que
vinguéssiu vosaltres dos, tan “suredencs” com éreu”. Ens vàrem fer molt amics i encara
ara, tant amb en Carmel i amb en Tomeu Bennàssar com amb en Miquel Fernàndez. Hi
estiguérem allà aquest dos anys i hi va haver un moment en què el bisbe – mai no hem
sabut per què, encara que ens ho imaginàvem – va voler treure de l’arxidiòcesi dos capellans mallorquins. N’Anselm i en Marià Cortès havien estat els dos únics que participaren
a una manifestació contra el “Country club”, una agrupació de potentats molt de “dretes”.
El bisbe, influenciat per dos o tres capellans d’allà, que no anaven de mallorquins, els va
treure fora. En Pep Estelrich, vingut al Perú com a delegat de missions, va anar a veure
el bisbe i li va dir que, si no li deia els motius de fer-los fora per comunicar-ho al bisbe de
Mallorca, se n’anirien tots els capellans mallorquins, els del Seminari i els altres que es trobaven a altres indrets de l’arxidiòcesi. Doncs, anau-vos-ne, respongué el bisbe. En Miquel
Fernàndez va cridar els professors peruans del Seminari i els va explicar la situació: d’aquí
a 15 dies, els capellans mallorquins deixarem la diòcesi; però no faceu res. Fins ara ens
has comandat, respongueren els professors. Ara comandarem nosaltres. Anaren a parlar
amb el bisbe i li comunicaren que, si se n’anaven els mallorquins, ells també se n’anirien.
Anau-vos-ne, respongué el bisbe. Ho comunicaren a les seves parròquies i es va armar
un gran show mediàtic. Jo conserv tots els retalls d’aquests diaris. A la fi, el nunci crida un
canonge amic del Seminari i li encomana que vagi a parlar amb el bisbe per resoldre el
tema. El bisbe crida en Miquel Fernàndez i, quasi pegant bots, li diu: “Ja no vos expuls, ja
no vos expuls.” En Gustavo Gutièrrez i un parell de capellans de Lima també es posaren a
favor dels mallorquins. El nunci va destralejar contra ells. Va haver d’intervenir el cardenal
Landázuri, que es posà a favor dels seus consellers, en Gutiérrez i companyia. Al cap de
poc, el nunci se’n va haver d’anar de nunci a Itàlia.
Passats un poc més de dos anys, me vaig plantejar si tornar o no. Esperava que en Jaume
Pons me convidàs a quedar pels Andes o tal volta en Guillem Bibiloni per Lima. No me vaig
oferir i no me convidaren. Vaig tornar cap aquí.

1. Abans d’entrar de ple en el cos de l’entrevista, conta’ns breument, Francesc,
les fites més assenyalades del teu extens recorregut en l’etapa de formació i en
l’exercici del servei ministerial.
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Som de la teva mateixa quinta, nascut a Algaida el 1940. Vaig entrar en el Seminari menor
del carrer del Socors el 1951, on hi vaig estar dos anys. Anava amb bicicleta a Bunyola, a
veure don Guillem Payeras i venia a veure’t a tu, que estaves a ca-teva malalt. Amb mi va
entrar l’algaidí Mateu Gili. L’any següent hi va entrar el reconegut escriptor, també algaidí,
Janer Manila amb qui vaig conviure en el Seminari durant un any i tres mesos. En el Socors vaig ser un poc esburbat, sobretot el segon any, cosa que em va causar un espantós
complex d’inferioritat que els superiors d’aleshores ignoraren i ridiculitzaren fins al punt
de fer-me inconscientment molt de mal. En donaré detalls quan parlem de la valoració
del temps de Seminari. Quan en el tercer any passàrem al Seminari nou de Son Gibert ,
tot va canviar, ja no em castigaren més i es va normalitzar sortosament la meva situació
personal.

Aquí, vaig estar un any a Gènova. La vicaria d’aquesta parròquia es va convertir en ca’s
joves. Al cap d’un any d’estar a Gènova, m’oferiren Selva, tot just haver-se secularitzat
en Vicenç Jasso. Me’n vaig anar tot entusiasmat a Selva. Hi vaig disfrutar, m’hi vaig sentir
molt bé. Crec que encara ara la gent que no és tan jove m’aprecia i jo els aprecii. Hi vaig
estar nou anys. De Selva, me’n vaig anar a Porreres, on hi vaig estar set anys. I de Porreres,
en Joan Bauçà em va oferir de ser el seu successor en els Dolors de Manacor, on ja hi havia
estat de vicari. I com que jo, de vicari, en tenia boníssims records, sobretot en l’àrea dels
cursets de cristiandat, m’ho vaig pensar un parell de mesos i finalment vaig dir que sí. Vaig
anar a Manacor i no va ser lo mateix: vaig sentir que no era el meu número de sabata, no
m’hi vaig sentir còmode. Els motius principals, crec que val més no manifestar-los. Vaig dir
al bisbe que m’havia de canviar. El bisbe me deia: aguanta, aguanta un any més. I fins que
li vaig dir: senyor bisbe, me’n vaig. Em va demanar per què. Per això i per això. Tens raó,
em va respondre. Era el 1992.
A partir d’aquí em va fer una oferta. Ho vaig consultar amb en Joan Puigròs, el capellà de
la meva confiança. Trobava que no era el moment d’acceptar-ho. Així ho vaig manifestar
al bisbe i aquest, no sé ben bé per què, me va dir: i si anassis a estudiar a Roma. Vaig respondre: seria l’alegria de la meva vida. I vaig partir cap a Roma on m’hi vaig estar dos anys,
del 92 al 94. A la Gregoriana vaig fer Teologia Dogmàtica. Encantadíssim, vaig estudiar a
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matar i vaig disfrutar molt. Era impossible quedar més satisfet dels resultats. I beníssim.
Així vaig tornar a Mallorca i m’enviaren a Alcúdia, que ho trobava molt enfora d’aquí i de
Palma. I als cinc anys d’estar a Alcúdia, el bisbe me va enviar a demanar i me va dir: “per mi
és l’hora d’un canvi”. Vaig dir: no, ara estic bé, me deixi a Alcúdia, ja m’hi trob bé a Alcúdia.
Me respon: no, a Alcúdia, no; a Santa Tereseta de Palma. Home, vaig respondre, això son
figues d’altre sostre. I vaig estar setze anys a Santa Tereseta
fins a la jubilació. I ara, aquí me tens, des de fa un any, retirat
a ca meva, a causa sobretot de la salut. Duc un “marcapassos”,
tres “stents”, prenc 14 pastilles cada dia, tenc totes les malalties dels vells: colesterol alt, àcid úric, hipertensió, sucre, tot
això. No obstant, estic adscrit a la parròquia d’Algaida, en col·
laboració amb Pina i Montuïri. En Toni Riutort, de tot d’una,
em va fer donar un parell de xerrades a l’arxiprestat sobre Ramon Llull, la misericòrdia... Li vaig dir: para màquines; fins
passat l’estiu no em tornis donar feines. Dic missa aquí cada
dia, llevat del divendres, que la diu n’Hipòlit, de la Comunitat
de Sant Honorat. I els caps de setmana, en Toni ens reparteix
les parròquies per torn, a mi, als dos de Sant Honorat i a ell
mateix per dir missa a Algaida, a Pina, a Montuïri i aquests
dies en què en Sebastià Salom s’està recuperant, a Porreres.
2. Descriu-nos breument la visió que guardes de l’Algaida pagesa de la teva infància.
Des de la serenor lúcida del cim de la jubilació, com és i quins canvis ha sofert
l’Algaida del segle XXI?
Pens que Algaida ha canviat rotundament. Jo record l’Algaida pagesa, però la record més
de nin petit que de gran perquè, una vegada entrat en el Seminari, tu saps que ens deien
que no podíem anar a jugar amb els al·lots del poble i que havíem d’anar amb els seminaristes. I jo solia creure. I record que, quan havia de venir el bisbe nou, n’Enciso, en Moncadas se degué assustar pel canvi de bisbe i ens va prohibir d’anar a platges sense permís.
Me vaig apuntar a una excursió d’aspirants que anaven, tenc per mi, devers Sa Ràpita i
tots nedaren, excepte jo. Me volien tirar dins l’aigua vestit i no ho aconseguiren, a pesar
que el vicari, don Baltasar Morey, al cel sia, me deia que no tengués ànsia, que nedàs. Jo
no vaig voler nedar perquè estava prohibit i havia de complir la norma. ¡Quin desastre,
Déu meu! És que jo, a tercer i quart, vaig fer un canvi radical en el Seminari. Vaig passar
de ser esburbat a ser obedient i a creure. Record uns exercicis, quan fèiem quart curs, que
els va dirigir don Miquel Moncadas, i m’afectaren molt, molt. Record moltes escenes de
l’estil d’aquell temps, allò que quan un feia un pecat era tirar-se de cap a l’infern amb el
santcrist a les portes que no et deixava passar. Vull dir, dins aquesta línia i altres coses que
record d’aquells exercicis.
Algaida ha canviat moltíssim; però jo he de dir que, entre el temps que veníem de vacacions, que eren dos mesos a l’estiu, i els 15 dies de Nadal i Pasqua, no vaig conèixer massa
el poble d’Algaida. De capellà, ja no venia a Algaida més que a dinar amb la família un pic
per setmana; per això, ara me trob que no conec la gent d’Algaida, llevat del meu petit
redolet, i això m’apura moltíssim. M’he fet el propòsit d’anar coneixent gent a les totes,
però jo som molt poc fisonomista. Som l’altre extrem d’en Joan Bestard que, en haver vist
una persona, ja la reconeix tot d’una. A mi m’ha fet molt de mal el no conèixer més aviat
la gent en les diferents parròquies per falta de sentit fisonomista.
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El gran canvi d’Algaida s’ha donat a l’església: o sia, de les esglésies plenes que jo veia
d’al·lot hem passat ara a les esglésies buides. Fins i tot estic sorprès recordant els darrers
temps de Santa Tereseta: venia a Algaida només cada dimecres per dinar i a les grans festes, Sant Honorat i Sant Jaume. És clar, en aquestes festes l’església s’omplia. Però venir
ara aquí a missa el dissabte o el diumenge i veure la poca gent que hi ha fins i tot en proporció amb Pina o Montuïri, jo estic assustat. Aquest és un canvi totalment diferent, jo no
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hi estava avesat. A Santa Tereseta teníem 5 misses, una els dissabtes i 4 els diumenges;
tres s’omplien del tot i les altres dues, més de mitja església. Això recentment, fa només
un any. L’església de Sta. Tereseta funciona de veres, amb el Consell Parroquial, amb la
catequesi d’adults, amb els infants: els darrers anys teníem més de 60 infants a catequesi.
És cert que comptàvem amb l’avantatge de tenir el col·legi, d’on venien pràcticament tots
els qui feien la primera comunió, però en venien també d’altres col·legis de la zona i d’altres barriades. Establírem ja fa bastants anys la catequesi familiar, que anomenàvem “de
postcomunió”, i era la via de preparació dels infants que es confirmaven als 12 o 13 anys.
Jo trob que aquest és el canvi més radical que ha transformat Algaida. Algaida ja s’ha convertit molt en una ciutat-dormitori. Me falta, per una part, reconèixer la gent d’avui d’Algaida, fer-hi contactes i tractar amb ells; i per l’altra, molta gent ve a viure a Algaida i se’n
torna a Palma per anar a fer feina. És cert que es nota el treball que es fa per conservar
els costums, sobretot darrerament s’han fet moltes activitats en aquest sentit. Enguany,
amb motiu de la celebració de l’Any Llull, s’han fet una gran quantitat d’activitats. I això
perquè hi ha una teoria que sostén que Ramon Llull era algaidí i ho fonamenten en el fet
que la família de Ramon tenia la possessió de Sa Mata o Sa Pola, que pertanyen a Algaida,
i que per això es va retirar a Randa, perquè era la possessió de la seva família. Cada mes
han fet una muntanya de coses. Ara, dissabte que ve acabaran les activitats lul·lianes amb
una xerrada d’en Teodor Suau sobre “Ramon Llull i la mística en el segle XXI”. Jo mateix la
vaig reivindicar davant la batlessa i en Pere Fullana, que és algaidí i presideix la Comissió
de l’Any Llull. Quan feren l’exposició itinerant del bisbat, que es va instal·lar quinze dies a
la capella del Roser, en Toni Riutort i el seu ajudant principal m’obligaren a fer-ne la presentació i vaig aprofitar per reivindicar una xerrada sobre el motiu principal de la vida de
Ramon Llull. Es feien xerrades sobre molts aspectes de Ramon Llull, la filosofia, l’itinerari,
etc.; però, a nivell d’Ajuntament, no s’havia parlat de la fe de Llull. A nivell d’arxiprestat,
sí que jo mateix vaig fer dues xerrades: una primera sobre Ramon Llull, en general, d’una
hora de durada, i una altra sobre la mística de Ramon que la vaig fer el mes següent. I tu
diràs, per què em proposaren a mi de fer les xerrades? Perquè la tesina de Roma la vaig
fer sobre les virtuts de Ramon Llull i tenia quatre idees.
3. ¿Qui o quines circumstàncies t’ajudaren a desvetllar la teva decisió d’entrar en
Seminari per ser capellà?
Anem per parts: allà on era ca meva de sempre, que està en el carrer de l’església, on hi
havia el forn, un forn de pa i d’ensaïmades grosses comanades i res més, estava bastant a
prop de ca ses monges. Sor Marieta, que anava a fora vila en carro per atendre els malalts,
si hi anava en hores que no hi havia escola, me pujava al carro i me duia amb ella a fer una
volta. Record que un dia, a ca ses monges, me demanaren què has de ser de gran i jo, supòs que per influència de Sor Marieta, vaig respondre, vull ser capellà. Amb el temps, això
se`m va oblidar totalment. Fins que el bisbe Hervàs va venir a Algaida de visita pastoral.
Va venir a les escoles i ens va demanar quants n’hi havia que volien ser capellans. Responguérem sí els nou o deu que ens va cridar per posar-nos devora la seva taula. I a cada un
ens demanava per què volíem ser capellà. Segons la resposta, ell deia: i això, no ho pot fer
un seglar? Record que jo li vaig respondre: per donar la comunió. En aquell temps no la
podien donar els seglars. Quan sortírem de l’escola, els amics se’n reien de mi i me deien:
sí, tu... me pareix que sí que tu et faràs capellà. A fotre, bona cosa! A l’octubre següent
ja vaig entrar al Seminari menor del carrer del Socors. Ja havia fet l’ingrés i el primer de
batxillerat aquí amb un mestre que ens feia classes particulars i anàvem a examinar-nos a
Sant Bonaventura de Llucmajor. Així vaig començar en el Seminari; per lo tant, de vocació,
res de res. Amb el temps, supòs que sí.
4. Des de la considerable llunyania en el temps, fes una valoració dels anys de formació i aprenentatge en el Seminari de la Mallorca dels anys 50 i 60 del segle
passat. ¿Consideres que va ser el bagatge adequat per fer front als reptes que
sorgiren després en l’exercici del servei ministerial?
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No, de cap manera. L’educació que ens daren estava molt lluny. Ara, jo també els vull
excusar: ells feren allò que sabien i podien. Jo he descobert, ja de capellà i per ventura no
els primers anys de capellà, que me perjudicaren molt en el Seminari, sobretot d’al·lot.
Ara et contaré detalls d’allò que t’he insinuat quan al començament assenyalava les fites
més importants del meu recorregut vital. En el Socors vaig ser un poc esburbat, sobretot
el segon any. No sé si recordes que existia el Regnum Christi. El dia de la Immaculada, don
Miquel Moncadas va sortir al balcó de la sala d’estudis i a un bon grup ens va treure fora
del Regnum Christi i quan els altres anaven a fer les reunions, nosaltres ens quedàvem
a la sala d’estudis. A un moment donat, vaig creure a un dels responsables, no sé quin
d’ells, que me deia que havia tornat entrar en el Regnum Christi. Jo, tot satisfet, vaig tornar presentar-me a la reunió, sense que ningú me digués res. Don Miquel Moncadas, en
veure’m a la reunió, me va fer fora de mala manera. Ell personalment no m’havia dit res i
em va dir que no era ver que hi hagués tornat entrar. Jo ja me’n vaig fotre de tot. Al final
quasi tothom va tornar entrar. En quedaren 7 o 8, els de la meva “pandilla”, que, estant a
Son Serra de Marina un parell de dies abans d’acabar el període de vacances que fèiem en
comunitat xapant l’estiu, quan ja havíem de començar en el Seminari nou, els van fer fora
del Seminari a tots, manco a mi, que no sé per què no me varen treure.
Això sí, don Miquel Moncadas me va donar un parell de pallisses molt fortes. Un dia, m’havia castigat el prefecte, jo estava agenollat i me vaig posar davall els genolls el diccionari
de llatí de Raimundo de Miguel. El Sr. Moncadas vigilava des d’allà dalt. Em va cridar: Ramis, vine al meu despatx. Hi vaig anar. ¿T’has d’examinar demà de gramàtica? Agenolla’t.
Pam, pam, pam, un esplet de bufetades. I va acabar amb la frase: I tot això ho diré al teu
rector. El meu rector era don Gabriel Adrover, de Fornalutx, que tot d’una després de dir
missa va ser també superior del Seminari.
Ara, en bon sentit, no hi havia mala voluntat. Jo estic segur que m’apreciaven molt, sobretot don Guillem Payeras. Sempre he pensat que va ser ell qui me va defensar perquè no
em traguessin del Seminari; però no obstant això, el primer any ja va començar a riurese’n de mi. Havíem d’anar a veure’l en el seu despatx. Mentre ell telefonava i feia altres
coses, em demanava: ¿qui sou a ca vostra i què teniu? Vaig respondre: mon pare, ma
mare i una germana. I qui més? , insistia. Tenim un mul, li vaig dir. Ah fotre, el vespre, a la
capella, ja em va cridar en el moment de l’examen de consciència per fer comèdia davant
tothom amb el mul i el mulet. Després, el primer any férem una comèdia que es deia
“Pablo Anchoa”. Tu hi devies esser. Jo era un dels qui feien de poble. Abans d’entrar al Seminari, amb els al·lots d’Algaida fèiem comèdia, amb en Janer Manila i amb en Biel Salas.
Quan me va tocar dir la frase que jo havia de dir, vaig explotar: “Mire si tiene Vd. quinqué.
Ya todos lo decíamos, ya nos lo suponíamos ese portento de monumento déjenos ver.”
Hi havia don Miquel Moncadas i no sé qui més que miraven l’assaig i es posaren a riure i
riu que riu i se n’anaren de la sala d’estudis sense aturar de riure. I ja tenim don Guillem
Payeras fent-me sortir molts de vespres a recitar “el quinqué”.
Això va fer que jo inconscientment agafàs un complex de beneit i d’inferioritat espantós,
que me va durar tota la carrera. Perquè no m’atrevia a parlar en públic i, si parlava en
públic, m’empegueïa i se’n reien de mi. Inconscientment ho vaig passar molt malament,
perquè jo no ho agafava com un acte d’apreci, sinó com una humiliació. Això ho he vist
després. I amb tota la bona voluntat del món me varen fer molt de mal, tant que de tot
d’una no m’atrevia a obrir boca ni a les reunions, per por, per un complex de fer el ridícul.
Ara, xerr massa... vol dir que m’he alliberat totalment.
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Al marge d’això, tu mateix recordaràs, perquè només hi ha un curs de diferència, la desgràcia de professorat que tinguérem. Per a mi, l’únic que en sabia un poc i valia com explicador era en Garcias Palou. Dins una teologia del segle XIX, però que feia un bon resum
i explicava bé. Amb en Llorenç Pérez, jo què t’he de dir, vaig aprendre un poc d’art en els
tres o quatre cursos i amb les diapositives que ens posaven a l’Escola Normal – els estius jo
feia magisteri- i em va servir per al dibuix i la pintura, per exemple. El saber tot de Miquel
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Àngel i del Greco em va servir per compensar la manca de saber pintar i poder aprovar
aquestes assignatures. Amb la història me’l vaig conquistar a don Llorenç Pérez. La història m’agradava moltíssim i això feia que estudiàs la lliçó amb els quatre toms de la B.A.C.
En Llorenç Tous el vàrem tenir un any. Record quan en Tomeu Pasqual es va enfrontar amb
ell per uns exàmens que ens volia fer i que nosaltres ens hi negàvem perquè de teòlegs no
estàvem avesats a fer exàmens per escrit. En Tomeu li va arribar a dir: “granera nova fa
molt de renou”. Però bé, bon professor va ser en Tous. Encara me’n record de l’explicació
d’un salm que ara, quan el rés, pens en el que ens deia: la “tormenta” fa referència a Déu
mateix que ens parla des de la “tormenta”. Molt bé.
Ara, tant en Torres, com en Caldentey, com en Sacanell, com el professor de psicologia,
don Francesc Payeras, que ens deia “no me hagan preguntas que me hagan pensar”, com
el de sociologia, don Tomeu Quetglas , no sé com encara en sortírem tan condrets en filosofia i teologia.
Record que a Roma vaig començar demanant
per fer un curs d’escatologia impartit per Lluís
Ladària, que no era per a la llicenciatura, però
que el degà ho podia concedir. Va ser el primer
pic que vaig anar amb en Ladària. Ell i jo feien
passes xerrant entre classe i classe. Un dia li vaig
dir: el professor ens ha dit que un temps les classes de teologia eren així: enunciat, explicatio
terminorum, adversaris i doctrina de l’Església.
Sí, en efecte, diu ell. I jo li contest: doncs, això era
el meu temps, jo he fet aquesta teologia en el Seminari de Mallorca. Contesta: en el teu
temps, la vostra teologia ja era molt antiquada.
5. Explica’ns com vas viure i quina empremta et van deixar els teus anys de ministeri
en el Perú. ¿Quines empreses pastorals hi vares portar?
És una pregunta molt interessant. Nosaltres anàrem a suplir l’equip de mallorquins que
acabava l’etapa al Perú, llevat d’en Miquel Fernàndez, que continuava com a rector del
Seminari de Trujillo. En Ferran Bonnín va quedar un mes o dos amb nosaltres per a
introduir-nos en la mentalitat peruana. M’agafa un dia per dir-me: escolta, m’ha escrit el
meu germà Eduard i m’ha dit que de tots els que vénen tu ets el qui entens més de cursets
de cristiandat; però, com que aquí els hem canviat, m’estim més que no vénguis. Tu, me
pareix que un cop més fort no l’havia rebut mai perquè en aquells moments estava molt
entusiasmat amb els cursets de cristiandat. La meva reacció va ser tancar-me dins el Seminari i no sortir per res. Quan estava cansat o avorrit o un poc enfadat, sense dir res a
ningú, agafava el cotxe i me n’anava al cine, a veure una pel·lícula, fos la que fos. Això me
passava un pic cada tres mesos. Bé, me vaig tancar allà i me vaig dedicar totalment als
al·lots. Clar, de tot d’una, feia servir un sistema diguem-li “peresuredenc”: congrés eucarístic, exposicions majors, missa cada dia , etc. Poc a poc, gràcies als companys i al sistema,
vaig anar evolucionant, crec que en positiu, en tots els sentits. La missa era voluntària en
el Seminari menor, però en venien bastants. Els diumenges, era obligatòria, entre cometes, perquè si un no venia, no passava res.
De fet, el Seminari menor s’havia convertit en un col·legi normal i s’havia d’anar suprimint
a poc a poc. Quan arribàrem, ja no hi havia primer curs i l’any següent ja no hi va haver
segon. I així havien d’anar desapareixent tots els cursos del Seminari menor, perquè en
Gustavo Gutiérrez, a una reunió de capellans, va dir que els qui se dediquen a seminaris
menors necessiten ser jutjats per un tribunal de menors. És el que me varen dir. No m’ho
va dir a mi perquè jo no hi era. Per tant, jo vaig estar molt tancat dins el Seminari, sense
una activitat defora. A en Joan Puigròs el feren majordom del Seminari i ho va fer tan bé
que, retornat a Mallorca, el feren majordom del Seminari de Palma i encara ho és. Duia
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molt bé aquesta activitat, amb molt de fruit. Jo me dedicava als al·lots més que ningú. Estava totalment dedicat a ells, en tots els aspectes, feia classes d’història universal, perquè
“en el país de los ciegos, el tuerto es rey”, i donava altres matèries, tot i que la que més
m’agradava era la història. La història peruana l’havia de fer un professor peruà que venia
expressament per això. El segon any, perquè ningú volia fer l’ensenyament artístic, vaig
fer classe de dibuix. Els posava un gerro i els anava mirant com dibuixaven i els corregia.
El Seminari tenia un avantatge molt gran: era el centre de tots els capellans mallorquins
que hi havia en el Perú i de molts de peruans que de pas s’hostejaven i menjaven en el
Seminari, sempre gratuïtament, com és natural. Això feia que l’experiència de fora, que jo
no tenia, pogués tenir-la dins el Seminari.
Els caps de setmana llargs aprofitava per anar-me’n allà on hi havia mallorquins, per exemple, a estar tres o quatre dies amb n’Anselm Álvarez a Santiago de Chuco o a Cachicadán.
Amb en Jaume Pons vàrem viure una epopeia. En Jaume era en Jaume. Sortírem en cotxe
de Trujillo i, després de dues o tres hores de fer molts de quilòmetres, encara no havíem
començat a pujar els Andes, s’espenyà el motor del cotxe. Esperam el primer cotxe que
passa: no hi cabeu, ens diu. Després va passar una furgoneta amb la cabina plena. Si voleu anar dins la carrosseria... En Pons ho agraeix. Ja ens tens pujant els Andes dins una
carrosseria per una carretera sense asfaltar ni res. Arribam devers les onze del vespre.
En Pons va fer aixecar la madona que tenia la clau de l’església. Ens va fer unes coquetes
per sopar. Dormírem dins la sagristia. Només hi havia un llit d’una plaça. Tria, me diu en
Jaume: damunt el somier sense matalàs o en terra sobre el matalàs. Per mor de les rates,
vaig triar el somier.
Aquesta anada a Sayapullo, així es diu el poblet andí, amb en Jaume Pons va ser una
experiència profundíssima de com era la gent d’allà, perquè va coincidir amb la festa de
Tots Sants i el dia dels morts. Aquest dia vàrem visitar totes les cases: un poblet de devers
3.000 habitants, tots miners, a qui en Jaume convidava a venir a missa l’endemà. “Como
no, padrecito. No faltaria más, una vez al año. Claro que iremos a misita.” L’endemà hi
assistiren 20 persones. En el cementeri, en Pons es va enfrontar amb la gent perquè, com
que mai no hi havia capellans, la gent pagava uns “rezanderos” davant les tombes. En Pons
els va dir: aquest any fora “rezanderos” i fora responsos a les tombes, una missa per a tots
i s’ha acabat. La gent no va estar gaire conforme. En acabar, sortien defora del cementeri
i feien un “pa amb caritat” i tothom s’engatava. El capvespre, en els bars, li deien de tot.
Vaig dir: Pons, ara no veus que estan gats. Me respon: ara diuen lo que se senten. I els estirava la llengua perquè li diguessin tot el que sentien. Va ser una experiència riquíssima.
Amb el temps he anat dient, sempre que m’ho han demanat, que jo no he sabut mai si
vaig fer res de bé en el Perú, crec que ben poc. Ara que a mi el Perú sí que me va fer molt
de bé. Aquest és el resultat: vaig canviar i no me vaig convertir en un extremista.
Ara et contaré una anècdota. Quan estava a Gènova, demanaren a la Diòcesi un capellà de
la nostra quinta per fer el servei militar. El rector, don Rigoberto, s’oblidà de donar-me la
carta que me convocava a una reunió per elegir al qui hauria d’incorporar-se al servei militar. Per tant, no vaig saber que hi havia aquesta reunió. En aquell moment, que acabava
de tornar del Perú un poc despistat, és molt possible que hagués acceptat voluntàriament
la incorporació castrense, si m’ho haguessin ofert o m’haguessin empès una miqueta. Ho
vaig saber quan ja s’havia fet l’elecció per sorteig. I me contaren lo que supòs que ja saps,
si és que sigui ver: que don Guillem Fiol vos volia excloure del sorteig a quatre o cinc que
éreu fora, a missions o estudiant a l’estranger. I que la gent no ho va consentir, o tothom
o res. I justament te va tocar a tu. Me contaren que t’enviaren a dir que vinguessis tot
d’una, que t’havies d’incorporar immediatament. Tu t’hi vares negar, vares voler acabar el
curs a Brussel·les i quan arribares aquí et van castigar a haver de dir la missa cada dematí
a l’Hospital militar.

14

(L’entrevistador confirma a Francesc que el que ha contat és cert, que encara guarda la
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carta que li envià don Guillem Fiol per explicar que ningú havia acceptat d’incorporar-se
voluntàriament al servei militar i que, per sorteig, li havia tocat a ell.)
He de dir, continua l’entrevistat, que jo en aquell moment estava bastant despistat i desorientat. L’altre dia, en Joan Servera me va retreure, després me n’he recordat, que vingué
a Gènova ell acompanyat d’altres que havien decidit d’anar-se’n al Burundi per veure’m a
mi que acabava de tornar del Perú. Jo els vaig desanimar totalment, dient-los que no havien de ser colonitzadors, que havien de respectar la manera de ser dels indígenes i totes
les idees i arguments que duia del Perú. Després he tornat rectificar totalment, però és un
fet inqüestionable que, religiosament parlant, hem colonitzat molt, almanco en el Perú:
això de fer tants de bisbes estrangers havent-hi tant bons peruans, no hi ha dret.
En resum, l’empremta del Perú, molt bona, molt forta i molt agraït de les experiències
viscudes en el Perú.
6. Retornat a Mallorca, després de les experiències pastorals viscudes al Perú, ¿et va
ser difícil adaptar-te a la manera diferent de portar la responsabilitat pastoral de
les nostres parròquies?
No, no vaig tenir problemes. No, perquè com t’he dit, no vaig pegar a l’extrem. Quasi al
mateix temps de deixar el Perú, un poc després, varen venir en Santandreu i en Fernando.
Coincidírem amb en Santandreu en el Perú, encara que ell estava a Piura. No, no crec que
fos mai un extremista; per tant, no me va costar tornar a Mallorca. Va ser una adaptació
pausada, tranquil·la; però bé, molt bé.
7. Des de la lectura de les teves diverses i llargues experiències en el servei ministerial i, atès que vivim immersos en una situació permanent de canvi i de crisi
de valors, ¿quins continguts de la nostra fe cristiana consideres que s’haurien de
revisar i actualitzar per fer creïble a l’home d’avui el missatge evangèlic?
És una pregunta de molta profunditat. Creu-me que si jo ho tengués clar i ho sabés, intentaria
per tots els mitjans posar-ho en pràctica. Perquè una teoria que he usat fa molts d’anys és
la següent: el Bon Jesús va dir que de les cent ovelles se’n va perdre una; va deixar les
noranta-nou i se’n va anar a cercar l’ovella perduda. Mentre que jo m’he trobat que de les
cent ovelles se n’han anat noranta i m’he quedat amb les deu que no han fuit. He conservat
el culte, he mantingut la tradició... i això ho he exposat a qualque bisbe: vostè me digui
com ho he de fer per anar a cercar les noranta ovelles perdudes i ho faré tot d’una. Consider que la fe és sempre la mateixa fe, la fe no canviarà; ara bé, com va dir Joan XXIII, els
termes poden i s’ha d’adaptar al món d’avui. La filosofia escolàstica no serveix per a la
teologia actual. Per tant, s’ha d’adaptar i s’ha d’adaptar al món d’avui en tot allò que es
pugui adaptar. Que el Verb de Déu s’ha fet home i s’ha fet un de nosaltres no canviarà ni
pot canviar; tampoc canviarà el misteri de la Santíssima Trinitat. Que en el dogma de l’Eucaristia s’han cercat noves fórmules recolzades en una filosofia i uns nous sistemes que
els professors de la Gregoriana, uns hi estaven a favor i altres en contra, bé, d’acord. Ara,
més que l’adaptació de la fe i la nova formulació del dogma i de l’arrel de l’Església, lo que
s’ha d’adaptar és la política i la pastoral de l’Església. Des del meu punt de vista, els bisbes
són reticents a un canvi.
No fa molt, mentre dinàvem amb el bisbe Salinas en el Port d’Alcúdia, comentàvem que
si no anam vius i no ens adaptam a les noves circumstàncies, perdrem el sentit i estarem
fent una pastoral totalment inadaptada al temps d’avui. Un amic meu d’Algaida que ve de
tant en quant a casa, té 10 anys manco que jo, no és creient, i xerram d’això. Me deia: els
joves d’avui no tenen altre valor que passar-s’ho bé. No els interessa res pus i el gran valor
és com m’ho passaré bé. Per tant, muntar una catequesi per a ells, és inútil; tanmateix no
vindran, no els interessa. Ara bé, quin nou sistema, què ha de canviar; si jo ho sabés, seria
l’alegria del segle i un heroi; però no ho sé. Ara, una certa pastoral, sí.
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¿Com és possible que siguin capaços de consentir que hi hagi gent que no pugui tenir
eucaristia o que se conformin a proclamar només la paraula de Déu quan tenim tants
de capellans secularitzats que viuen intensament la seva fe i la seva doctrina? ¿Com es
pot consentir això? Diràs, és que deixar casar els capellans no soluciona el problema: els
protestants se casen i tenen la mateixa crisi. Bé, d’acord, no ho sé, però jo no veig quin
sentit té a l’Occident el celibat obligatori. Cert que sempre hi haurà d’haver capellans
cèlibes: els qui han d’anar-se’n al Perú o a Burundi, els qui han de canviar de parròquia
cada dos anys, no poden estar casats. Ara, com evangelitzar avui? Sant Pau va trobar
un sistema que consistia a “Inculturar” el judaisme dins la cultura grega. ¿Com podem
avui difondre la nova evangelització? Potser no he profunditzat a bastament en la nova
evangelització. Potser tenen el sistema, jo no el tenc. Ara bé, instintivament calculam la
fe mesurant la pràctica religiosa i això és absurd perquè ens trobam amb molta gent de
fe que no té pràctica religiosa, però que estima i s’entrega amb cos i ànima. La pràctica
no pot ser la mesura. Ara, jo mateix t’ho he comentat: el disgust que me’n vaig dur quan
vaig veure la poca gent que va a missa. Sense voler, és el termòmetre i conscientment sé
que no ho pot esser.
8. ¿Com penses que l’Església hauria d’actualitzar el missatge evangèlic per ser
capaç de dir de forma comprensible per a les noves generacions allò que és el
nucli, el bessó de la fe?
T’ho completaré dient que només l’entrega total i absoluta a l’amor, a la caritat i als més
pobres és per allà on veig la sortida. Tu me diràs: I tu, ho fas? No. Ho voldries fer? Sí, he
pensat a vegades donar aquesta passa, ho intent, m’hi esforç. És aquesta la línia del papa
actual, que ha remarcat enguany amb els actes fets amb motiu de l’any de la misericòrdia.
Estant a Santa Tereseta vaig tenir un vicari peruà que va venir a Mallorca per fer periodisme a Madre Alberta. Estava de vicari a Sant Josep Obrer i després el m’enviaren un any
quan m’obligaren a fer-me càrrec també de El Terreno. Un dia xerràvem del papa Francesc
i, no sé com va ser, que el peruà, es deia Carlos, me va dir: “El sucesor del papa Francisco
serà un gran santo o el anticristo”. Me va venir de nou aquesta sorprenent afirmació, però
vaig pensar: és possible, o seguirà la seva línia o romprà tot allò que ha intentat. A pesar
de tots els obstacles que té el papa Francesc per tirar endavant, va donant petites passes.
Ara aquesta darrera passa d’absoldre el pecat de l’avortament, supòs que als oficinistes
del Vaticà i a segons qui els ha caigut molt tort. Són petites passes, per ventura massa petites. Es veu que és molt difícil i que l’entorn vaticà el ferma molt.

La nostra convidada
Entrevista a Joana M. Serra

Antoni Bennasar

LA FE ÉS UNA BONA FORMA
D’ESTABLIR LES RELACIONS AMB UN
MATEIX, AMB ELS ALTRES I AMB DÉU

En el present número de la re·
vista hem escollit com a “convi·
dada nostra” na Joana M. Serra,
missionera del Verbum Dei. Fa
ja molts d’anys que conec na
Joana. Coincidírem a l’Institut
Madina Mayurca, ella com a
professora de religió i jo de fi·
losofia.
Sempre em demostrà tenir una
mentalitat oberta i actual.
Amb els alumnes té una habili·
tat excel·lent per connectar, em·
prant un llenguatge entenedor i
proper.
Les seves paraules són un reflex
clar de les seves vivències. Es
veu amb claredat diàfana que el
que diu està amb perfecta cohe·
rència amb el que pensa i fa. Per
això els alumnes l’aprecien i la
valoren.
Ve’t aquí les seves respostes.

- Joana, et demanaria que ens fessis una breu autobiografia.
En poques paraules et diré que vaig néixer en el si d’una família en la qual
jo som la segona de cinc germans. Ja pots imaginar-te la riquesa i diversitat
emocional en la qual vaig viure de petita. Aquesta realitat em va ajudar molt
a tenir un sentit d’alteritat i empatia, alhora que despertava en mi una certa
responsabilitat de contribuir al bon funcionament de ca nostra.
De ben jove m’agradava molt tenir el temps ocupat en mil coses, no m’agra·
dava gens estar-me sense fer res. Participava de la vida del barri fent comèdi·
es, festes, grups de vida, etc.
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Amb tan sols 19 anys vaig fer la descoberta de la meva vida i vaig deixar el meu al·lot, la
feina d’un despatx i vaig partir amb molta gosadia de l’illa.

- Va ser quan et plantejares la teva vocació religiosa?
Sí, Toni. L’has encertat, però he de puntualitzar. Jo no em vaig plantejar mai, ni encara
ara, una vocació religiosa. Mai he sentit atracció per aquesta vida, perquè de qualque
manera això em sonava a renúncia, a pèrdua, a empobriment com a persona. No dic que
ho sigui, dic com la percebia, en canvi sempre he sentit un gran atractiu per la persona de
Jesús, la seva forma de viure i el sentit de la seva vida.
Et demanaràs, per tant, què va passar?. Idò, tot va ser molt rodat. Una amiga em va convi·
dar a anar a celebrar la Pasqua amb altres joves a una Comunitat Missionera a València. A
mi no em feia molta gràcia, però son pare ens digué que si hi anàvem plegades ens pagava
el viatge. Això ja ens sonava millor. Malgrat tot, tramàrem un “plan B” per si de cas no
ens agradava. En realitat, no sabíem on anàvem ni quina gent ens trobaríem.
La veritat és que ens duguérem una gran sorpresa, ens va agradar moltíssim. Hi havia
joves de diferents llocs, compartírem unes vivències molt interessants. Tot va ser ino·
blidable, però encara m’impressionà més veure la comunitat com vivia. Era un lloc que
anomenaven “poblat”, on hi vivien les persones que estaven en formació. Hi havia una
àrea per a les missioneres, una altra per als missioners i encara una altra per als matrimo·
nis. Ells tenien una caseta per família, era una comunitat on les persones procedien de
moltes bandes del món i, enmig de la seva internacionalitat, hi havia una gran harmonia i
respecte, totes les persones buscaven el mateix.
En aquesta comunitat “Verbum Dei”, formada per persones, joves, amb una alegria im·
mensa, persones jo diria absolutament normals, vaig descobrir que sense tenir tot el que
jo tenia i ambicionava, manifestaven una alegria contagiosa. S’estava bé entre elles.
Aquest va esser el meu primer impacte, l’alegria d’aquelles persones tan diverses, que
vivien pobres, però que tenien qualque cosa que em feia enveja. Ho compartien tot. Algu·
nes treballaven al camp, altres a l’impremta o a la cuina o a la bugaderia o en el que fos.
Tot ho tenien en comú, els diners, el menjar, la pregària i la vida. Sincerament, jo havia
somiat alguna vegada que això podria ser una fantàstica utopia, però per res del món em
pensava que pogués ser real. Per tant, Toni, va ser el topar amb aquesta forma de vida,
que despertà en mi un gran atractiu. El cas és que era una forma totalment nova, diferent
de tot el que jo coneixia però que m’atreia... Després vaig saber que s’assemblava a allò
que conten els Fets dels Apòstols quan diuen que les primeres comunitats cristianes ho
tenien tot en comú, que ningú passava necessitat i que tot es repartia segons les necessi·
tats. Aquesta comunitat afavorí que jo pogués percebre el cristianisme des d’un altre caire
i m’obrís a una experiència de Déu, que era captat d’una forma molt diferent per aquesta
comunitat. Sentia parlar de la pregària com un espai de llibertat per deixar-se estimar i
aprendre a estimar, de confiar en Ell i en els altres, tenir tracte personal i directe amb Ell
per poder ser camí per als altres. I, la veritat, és que se m’obrien unes ganes grosses de
conèixer-lo. I fou a partir d’aquí que vaig començar un procés personal.

- Has tingut algunes experiències cimeres que ens poguessis compartir?
Mira, la primera vivència cimera va ser la de posar-me a pregar amb un tu a tu amb Jesús
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per mitjà de la seva paraula. Vaig obrir un dia el Nou Testament a l’atzar i em vaig tro·
bar amb la cita del cec de Jericó que crida perquè vol que Jesús tengui compassió d’ell i
tothom li mana callar però Jesús s’apropa a ell i li demana què vols que faci per tu?. Jo
estava tota sola i llegia pausadament aquest passatge i no sé, ni com, em vaig sentir identi·
ficada. Aquell cec era jo, aquella història era la meva. Jo estava cega i no veia a Jesús però
ell em veia, em mirava i em demanava què volia jo?. En aquells moments, vaig sentir una
alegria immensa, com mai havia sentit, com si de sobte tot tengués sentit, tot encaixàs. Jo
hi veia i el volia seguir. Ell s’apropava a mi i jo volia respondre. A partir d’aquí comen·
çà per a mi una vida nova. L’alegria de la trobada era tan forta que les coses perderen el
valor que tenien. Res valia el que valia la seva amistat. Els meus amics es pensaven que
m’havia tornat boja, que m’havien trastornat o jo què sé, es creien que se m’espassaria
però res més lluny de la realitat. Així que vaig partir amb una certesa interior que em deia
que allò era definitiu, que jo volia ser missionera. Vaig ser admesa al curs de formació i
va començar tot un procés.

- Quin ha estat el teu itinerari?
Després dels dos anys de formació en el poblat i un any d’experiència en una comunitat
vaig fer els primers vots. Vaig començar a estudiar teologia, ja que la comunitat es dedica
a ajudar a les persones a entrar en l’experiència espiritual de trobada amb Déu. La inten·
ció és facilitar a cada persona l’entorn necessari perquè es pugui descobrir a si mateixa
com a una persona acceptada, valorada, estimada i tocada per la tendresa de Déu, que és
pare-mare, i des d’aquí pugui desplegar tot el que ella és. I pugui participar, si vol, a crear
aquesta fraternitat universal que inclou totes les edats, cultures, opcions de vida, etc. I per
aquesta tasca tan delicada no basta una experiència personal sinó que es requereixen uns
estudis teològic i una formació molt acurada.
He viscut molts d’anys a la comunitat de Barcelona, allà vaig treballar en la pastoral ju·
venil i vaig acabar la teologia. M’agradava molt aquest destí. Hi vaig viure nou anys, per
bé que jo, en el si d’una comunitat internacional com la nostra, era una de les poques que
coneixia la llengua.
També he anat amb altres joves universitaris a diversos països a realitzar algunes tas·
ques solidàries, com són a Hondures, a les faveles del Brasil o als barris pobres de Mè·
xic. Aquestes experiències m’han ajudat a veure com la globalització del nostre sistema
capitalista ha estat incapaç de realitzar un repartiment just de la riquesa, com la major
producció d’aliments no ha acabat amb la fam real del món i com la indústria química té
com a motor les armes de destrucció i com es necessiten crear guerres per donar sortida
a tot aquest arsenal i alhora posseir les fonts de riqueses dels altres països. És molta la
injustícia i la indiferència que es va apoderant de les persones. L’evangeli té força sufi·
cient per trabucar això però tenc la impressió que hi ha massa cotes de poder per petites
que siguin que no es volen perdre. Fins que no reconeguem la dignitat de cada persona
no avançarem. Cal fer una aposta per crear llaços fraternals, des de petits àmbits fins als
grans sistemes que ajudin a humanitzar-nos.
Posteriorment, em vaig llicenciar en Teologia Bíblica. Sempre m’ha interessat veure com
el poble d’Israel va saber fer una lectura teològica dels seus esdeveniments històrics i com
va arribar així a endinsar-se en un profund coneixement tan de Déu com de la seva mis·
sió com a poble. Ens ofereix unes claus d’interpretació essencials per poder, en la nostra
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història, descobrir els signes de la presència del Déu-amor, com ja apuntava el Vaticà II.

- Per què la dedicació a l’ensenyament?
Em creuries si et digués que l’oportunitat
em vengué de forma inesperada?. En
principi, a mi sempre m’ha estirat més
això que se’n diu estar a peu de carrer,
treballar amb els joves, perquè ells con·
serven una certa noció d’allò que vol·
drien que fossin els nostres entorns. Idò,
com et deia, en una ocasió em demana·
ren per fer classe a un institut de Barce·
lona ja que tenia la titulació adient i em
coneixien per la t��������������������
asca que estava rea·
litzant en un projecte per a joves d’una
parròquia. Tot i que em feia una mica de cosa això d’entrar en el camp de l’ensenyament,
vaig voler provar-ho. I la veritat, é�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
s que vaig trobar que es podia fer una feina prou inte·
ressant. Cada vegada ho consider més interessant.

- Què ha suposat aquesta dedicació a l’ensenyament?
M’ha suposat principalment dues coses. Una, la necessitat constant d’actualitzar-me per
poder fer una tasca que fos útil per als alumnes. En realitat, aquesta és la tasca del teòleg,
la de traduir l’anunci de sempre a un llenguatge significatiu i entenedor per al món d’avui.
I l’altra, la gratitud de poder entendre el món des de la seva mirada jove, perquè aquesta
tasca m’ha permès poder veure la vida no tan sols amb els ulls d’un adult sinó també amb
els ulls dels joves.
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He comprovat com l’obertura a la transcendència i a l’espiritualitat pròpia de cada per·
sona i de cada cultura els obre un món de sentit i de significat que d’altra forma quedaria
desconegut i empobriria la seves vides.
He de dir que sense aquesta visió que s’ofereix a través de les diferents formes culturals
que s�����������������������������������������������������������������������������������������
ó����������������������������������������������������������������������������������������
n les religions que, al cap i a la fi, totes condueixen a donar sentit a la pròpia exis·
tència, els al·lots senten que malgrat tot l’aprenentatge intel·lectual que reben, ells neces·
siten també que se’ls prengui seriosament, que se’ls escolti i se’ls doni instruments per
poder llaurar la seva pròpia vida interior. L’atzar no és un bon company per humanitzar
la pròpia vida; només quan valoram la terra que cada u som ��������������������������
és quan som capaço��������
s de de·
cidir quines plantes volem que neixin en el nostre jardí. Per això, crec que l’ensenyament
religiós és tan important. No basta aprendre a manejar coneixements, és imprescindible
també oferir coneixements per ser més i millors persones.

- Què aporta la fe?. Quins són els avantatges del creient?
La fe, Toni, no crec que aporti avantatges si ho entenem en un sentit utilitarista. No estalvia
la feina d’aprendre a viure, d’acceptar les contrarietats de la vida. No crec en l’intervenci·
onisme de Déu per damunt de la nostra llibertat. Trob que la fe és una actitud de confiança.
La confiança de sentir que estam en bones mans, que malgrat totes les contradiccions de la
vida i el patiment confiam que el bé vencerà el mal, la solidaritat a l’egoisme, que l’amor
té molt més força que l’odi i, per això, acabarà vencent. La confiança en un Déu que es
mereix la meva confiança. A vegades la gent diu que no té fe i no la pot tenir mai perquè
la seva imatge de Déu no s’aguanta, es massa feble per sostenir-se en peu davant d’una
realitat que sovint trontolla, una fe en un déu així no es mereix la nostra confiança, sinó la
nostra sospita o el nostre menyspreu. Per creure es necessita descobrir i experimentar un
Déu que ens estimi i que es mereixi la nostra confiança. Tal i com Jesús ho va descobrir i,
per això, confià en Ell, fins i tot, en moments on tot trontollava, com en el cas de la seva
pròpia mort.
L’avantatge, si podem dir-ho així, és que l’amistat que un pot experimentar amb Déu és
tan immensa que treu fora el temor. L’avantatge és acceptar que no fem el camí sols sinó
que Ell camina amb nosaltres. Aquets dies recordam que Ell és “l’en-mau-el” (Déu entre
nosaltres) i que no caminam sols. Quan un puja una muntanya i ho fa amb un amic és molt
millor. Ho és, no perquè l’amic camini per tu, ni perquè ell porti la teva motxilla, sinó
que és millor, precisament, perquè és éll qui et fa companyia. Aquesta crec que és el gran
avantatge del creient. Tots hem de fer el nostre camí en la vida, però el creient és conscient
que ho fa acompanyat d’un Déu que està a favor nostre.

- A què creus que es deu la crisi de fe actual?

La maduració dels adolescents és realment un procés fascinant que tenc la sort d’anar
acompanyant. A més, et diria que, mentre que al centre on faig feina he trobat incompren·
sió i a vegades el menyspreu d’algun company, com també el respecte i grans amistats,
són, però, els al·lots i les al·lotes els més agraïts.
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No ho sé Toni, no crec que sigui per una sola causa, crec que és complexa i que es dóna
una confluència de causes. Mai he pensat que la ciència i la fe estiguin renyides, sinó tot
el contrari, s’expliquen una a d’altra i ens fan veure la realitat des de diferents prismes i
d’una forma molt més ampla. Però sí que crec que el concepte d’individu que sorgí de la
Il·lustració de qualque manera substituí el de persona. Es volgué que la fe, com la majoria
d’opcions es reduís a aquest àmbit individual. Però la fe, com la mateixa persona i com
Déu no som de forma individual. És, precisament, la relació amb els altres el que ens fa
ser persones. Ja és des de la nostra concepció que sorgeix la relació i dura tota la nostra
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vida. No és que siguem i després ens relacionem, és que sense relació no som. La fe és
una nova forma d’establir les relacions amb un mateix, amb els altres i amb Déu. Ens hem
allunyat dels altres, no ens afecten les seves vides, no pot ser aquesta una important causa
de la pèrdua del sentit relacional de la vida?. Sense aquest sentit, on queda Déu, què és
relació?
Si pensam que som individus, podem prescindir dels altres i reduir la fe a resar o complir
obligacions. Però si tenim en compte que som persones relacionals, no podem dir que te·
nim fe si no atenem les necessitats dels altres. Anomenar a Déu Pare implica alhora crear
relacions fraternals. Si no és així deixam d’ésser seguidors de Jesús. Crec que aquesta
és una de les causes per les quals de fet ens desconnectam forçosament de Déu, que és
el nucli de la relació. En el relat simbòlic de Caín i Abel, Déu demana a Caín: «on és el
teu germà?». Si fas fora el germà no hi ha ofrena acceptable a Déu. O com en el passatge
del Bon Samarità, no s’aturaren aquells que tenien les idees clares religiosament parlant,
sinó aquell que tingué humanitat per sentir compassió d’aquell que es trobava malmès a
la vora del camí. Quanta compassió ens manca!... perquè, siguem sincers, no és ver que
segons quin estil de vida duguem ni tan sols veim la necessitat dels altres?. I per què no
les veim?. Serà que les necessitats, que ens crea la nostra societat de consum, ens porten
a voler posseir i posseir, pensant que és així com serem feliços?. Rere la satisfacció im·
mediata l’ambició creix, i ens absorbeix deshumanitzant-nos. El ser humà és un ser de
necessitats, és cert però no té tan sols les de rebre, sinó també les d’entrega, de donació.
Si això no ho descobrim, a través d’una ensenyança integradora, aleshores ens cegam i no
hi veim. Cecs com som, si no permetem que ningú ens des-instal·li, ni els pobres, ni els
immigrants, ni els refugiats, ni les necessitats de qualsevol persona, com podem parlar i
creure en un Déu que desmantella tot el “muntatge” que hem institucionalitzat?. És que és
veritat allò que deia Jesús; No es pot servir a dos amos. No es pot seguir a Déu i als diners.
Pot ser hem optat per dependre dels diners. Deim sovint que no creiem en Déu perquè
en el món hi ha injustícies i patiment i no ens prenem consciència que cada u de noltros
som un instrument de Déu per ajudar a millorar allò que estigui en les nostres possibilitats
fer. No és més fàcil primer fer-lo culpable i després eliminar-lo del nostre horitzó?. Les
creences no molesten, la fe sí.
Podria ser que la fe hagi estat transmesa d’una forma reduccionista fent-la girar només
sobre conceptes filosòfics o sobre les que s’anomenen “veritats” de fe. Quan la fe, en
realitat, és una resposta lliure i confiada a un Déu que s’ha mostrat humà i �������������
és ����������
font d’hu·
manització com és la vida de Jesús. Les coses han avançat molt, no podem anar encara
amb formulacions que corresponen a altres temps passats. Crec també que la tendència
a tancar-nos en una forma de vida molt egocèntrica i funcionar per interessos personals
també ens està afectant molt. Perquè una fe autèntica suposa un procés de descentrament
de l’ego, que és una màscara, i conèixer el nostre jo autèntic que es viu no contra els altres
sinó amb els altres, amb un major respecte per a cada vida humana. És a dir, sortir de la
indiferència que ens deshumanitza.

- Creus que l’home ha perdut la capacitat de transcendència?
No, de cap manera.

- De què parlam quan deim “tenc fe”?
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Afirmam que la certesa personal �������������������������������������������������������
és més forta que l’������������������������������������
evidència. Crec que parlam de confi·
ança.

- Està l’Església actual en una línia creïble?. Interessa el seu oferiment?. Per
què?
Quan parlam d’Església hem de pensar que en el seu si es donen moltes formes diferents
d’entendre la fe, perquè també hi ha formes diferents de conèixer Déu. Crec que hi ha una
manera de viure com a creients que ha perdut el seu sentit en la societat actual. Però també
crec, amb molta més convicció, que hi ha una Església que és profundament creïble, no
perquè ho faci millor, sinó perquè en el meu entendre guarda una major relació amb la
forma de relacionar-se de Jesús, com a portador d’una bona nova, una Església que alhora
és profètica i denuncia les injustícies i parla pels qui no tenen veu. No et sembla curiós
que Jesús parlàs del Regne de Déu i que mai es dirigís a Déu com a un sobirà?. És impres·
sionant descobrir fins a quin punt tenia un tracte familiar amb Ell, de profunda confiança,
i que l’anomenava «Abba-Imma» (pare-mare). I alhora, sentir-se el seu missatger, el seu
missioner. Jo crec que el tresor de l’Església no és ella en si mateixa sinó que el seu tresor
és Jesús. I Jesús és patrimoni de la humanitat. Recordem que Déu estimà tant el món que
li entregà el seu Fill. Per tant, el seu Fill és “nostre”, és patrimoni de la humanitat. Quan
l’Església es mostra compassiva, acollidora, servidora, ocupada a transmetre la grandesa
de creure que tota persona és estimada per Déu, jo diria que no és tan sols creïble sinó
que a més és profundament sanadora. Si s’allunya d’això, deixa de ser vital, perd la seva
salabror i no serveix per a res.
Una vegada vaig sentir de la sociòloga Pilar de Miró que, per molt increïble que sembli,
avui en la nostra Europa hi ha més persones que les que mai hi ha hagut en la història
que estan actuant en diferents i diversos fronts solidaris moguts i fonamentats en Jesús.
Això dóna molts de motius per pensar. L’Església és creïble sempre que no es predica a
si mateixa, sinó que transmet la certesa de sentir que Ell camina amb nosaltres i està a
favor nostre. Estic convençuda que el que ofereix interessa i molt. Mirem, de bell nou, la
figura del papa Francesc. És un referent mundial. És qualcú que té un vertader interès per
la persona humana, pels desfavorits, els exclosos i està, no tan sols parlant sinó fent gests
simbòlics i profètics. Crec que està animant a tantes i tantes persones que ja fa anys viuen
això mateix. Les ovelles reconeixen la veu del Bon Pastor, però al qui no és bon pastor
sinó que està amb les ovelles per la paga, quan veu venir el llop fuig perquè no té interès
per les ovelles i aquestes no el segueixen. La gent és prou sàvia per saber distingir, i si el
missatge s’arrela en el lloc més profundament humà aleshores és alliberador i fa créixer
en humanitat.
- Exposa’ns alguns continguts que penses que són urgents per ser revisats per l’Església.
Un punt importantíssim a revisar, baix el meu punt de vista, és el paper dels laics en el si
de l’Església. Si bé és cert que el Concili Vaticà II els tengué en compte i els considerava
com ferment enmig de la massa, crec que es podria donar una passa més. Aquesta seria
que els laics poguessin exercir també el ministeri de la Paraula i contagiar la Bona Nova
amb la paraula. Potser la predicació seria aleshores més significativa i amb un llenguatge
més entenedor per al nostre temps. I així, podria ser que també hi hauria més interès per
apropar-se als estudis teològics i tenir una formació més completa.
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Una menció especial mereix el paper de la dona en el si de l’Església. No cal remarcar que
sempre han estat relegades a un paper assistencial. Si bé és cert que el servei és constitutiu
de tot cristià, ¿���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
no ho és
���������������������������������������������������������������������
també la difusió de la Bona N�������������������������������������
ova?. No és interessant que a l’evan·
geli de Marc, el primer que fou escrit, es fonamenti en el mateix Ressuscitat la confiança
absoluta en Maria Magdalena?. No dóna que pensar el fet que sigui a ella a qui encarre·
gui l’anunci de la seva Resurrecció?. Per què si ella és la que porta als apòstols l’anunci
fonamental de la nostra fe, després és tan relegada en la tradició de l’Església?. Per què
se la identifica amb la pecadora pública quan en realitat són dues persones diferents?. És
clar que no hi ha fonament bíblic, el mateix Pau afirma que en Crist ja no hi ha circumcís
o incircumcís, esclau o lliure, home o dona, sinó que tots som u. Aleshores, per mantenir
aquesta situació, només resta l’argument del pes de Tradició. Seria possible pensar que
“en la tradició” influís massa la tradició social?. Em planteig si ara que els costums han
canviat tant, i que la dona està assumint un major paper de responsabilitat social, fos llegit
com un “signe del temps” que influís també en la Tradició i obríssim la possibilitat que, a
la fi, la dona pogués realitzar la tasca encomanada pel Senyor.

La fe
TAULA RODONA SOBRE LA FE
“La qüestió no és tenir fe en Jesús, és tenir la fe de Jesús”

(Frei Betto)

Nicolau Dolç - Guillem Muntaner - Llorenç Tous - Antoni Vadell
Antoni Bennasar - Jaume Gual - Domingo Mateu - Jaume Sancho

El paper dels necessitats, els pobres; és
��������������������������������������������������
possible
�����������������������������������������������
creure en Déu i no desviure’s pels ne·
cessitats?. Un es pot dir cristià si idealitza la seva fe, la privatitza i no atén als qui més ho
necessiten?
I tantes altres coses, com per exemple, obrir la possibilitat al celibat opcional del sacer·
doci. Aquest no és un element intrínsec al sacerdoci, és una qüestió disciplinària que pot
ser perfectament repensada.
Temes com el que el Papa Francesc ha començat a lluitar, com és el camp dels separats, el
camp de la misericòrdia abans que el de la normativa, que és com actuava Jesús, l’atenció
a les preocupacions mundials, anunciant i denunciant. Crec que tornam necessitar una Es·
glésia molt missionera, molt preocupada per la situació de les persones, que obri camins
d’esperança.

El passat dia 15 de novembre ens reunírem en el Seminari Nou els membres del
Consell de Redacció de “Modèlics i modelicons” en Jaume Sancho, en Domingo
Mateu, en Toni Bennasar i en Jaume Gual, amb els amics que prèviament havíem convidat, per reflexionar conjuntament sobre la fe, seguint el qüestionari
que els havíem presentat amb antelació.

- Es pot reconduir aquesta situació?. Com?

Els convidats foren: En Guillem Muntaner i en Llorenç Tous, amics sacerdots ja
jubilats; en Nicolau Dols, professor de la UIB i en Toni Vadell, rector de la Unitat
de Parròquies de la Mare de Déu (tres parròquies d’Inca, parròquies de Biniamar, Lloseta, Mancor, Caimari i Selva).

Crec que només hi ha una manera, la de tornar a l’Evangeli. Tornar a mostrar la seva força
transformadora com estan fent avui dia persones com el Papa Francesc, però també tantes
i tantes persones que no es preocupen de la seva salvació, perquè aquesta ja està donada,
i s’ocupen els uns dels altres.
- Fe sense religió?
Sí, crec que hi pot haver fe sense religió. Però no podem negar que el sentit de les religi·
ons, des de les diverses cultures, són traçar un camí cap a Déu. Personalment, crec que
el cristianisme és un camí de Déu cap a l’amistat humana. I que la fe per al cristià és la
resposta confiada a un Déu que s’ha manifestat a través de rostres humans, però privilegi·
adament per mitjà de Jesús. Per això mateix, crec que l’ésser humà té capacitat de Déu amb
i sense religió.
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Aquestes són unes petites notes biogràfiques de cada convidat:
Guillem Muntaner Gelabert (Sa Pobla 1931) Mallorca) fou ordenat sacerdot
l’any 1955. Ha exercit el seu ministeri sacerdotal a Mallorca i al Perú.
És Doctor en Filosofia i Llicenciat en Teologia (Roma).
Llicenciat en Filosofia i Lletres (UIB). Es va especialitzar
en Teoria Crítica de la Societat (Würzburg – Frankfurt) seguint a J. Habermas, des de la seva tesi doctoral.
Ha exercit com a professor a diversos centres universitaris de Lima (Perú), a la Universitat de les Illes Balears, al
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. Ha impartit cursos
a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UIB així com al
centre de Professorat de Palma.
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Ha publicat nombroses obres sobre Modernitat i Postmodernitat, sol i en col·laboració
amb altres autors, així com articles a revistes i ha participat en molts d’esdeveniments.

Obres gramaticals:

Les seves línies d’investigació es troben, fonamentalment, en el seguiment de la “Teoria
crítica de la societat” de l’Escola de Frankfurt, aplicada especialment a qüestions que afecten a la comunicació humana, a la pedagogia d’educació dels pobles i a una visió renovadora del fet religiós.

Catalan: an Essential Grammar, amb Richard M. Mansell. Londres: Routledge, 2017.

Llorenç Tous Massanet (Capdepera 1933), capellà des de 1957. Estudis en el Seminari
de Palma (1944-1956), a Roma de Teologia i Sda. Escriptura (19561960) i a Jerusalem (1960-1961). Professor de Sda. Escriptura en el
Seminari de Palma (1960-2000) i canonge Lectoral de la Seu de Mallorca des de 1962. Jubilat des de l’any 2008.

Catalan: a Comprehensive Grammar, amb Max W. Wheeler i Alan Yates. Londres: Routledge, 1999.
Capítol 9 (“Fenòmens en grups consonàntics”) de la Gramàtica del Català Contemporani,
coordinada de J. Solà, G. Rigau, M. Pérez Saldanya i M. R. Lloret. Barcelona: Empúries,
2002.
També s’ha dedicat a l’estudi de la història de la lingüística, la fonologia catalana, la fonologia infantil, la teoria de la traducció, l’edició literària i les llengües artificials. En concret,
una part de la seva dedicació va dirigida a l’anàlisi i la docència de l’esperanto. És professor
del Màster d’Interlingüística de la Universitat Adam Mickiewicz (Poznan, Polònia).

Vicari de sant Magí de Ciutat des de 1979 fins a la jubilació.
Vaig treballar en el Moviment Bíblic per tot Mallorca després del
Concili Vaticà II una dotzena d’anys. En la promoció social i cristiana
d’Es Jonquet catorze anys des de 1979. En la Pastoral Penitenciària
des de 1980 una vintena d’anys. Amb l’ajuda d’amics i benefactors
vaig fundar “Siloé”, l’any 1994 pels malalts de Sida que no tenen família que els pugui atendre, amb quinze places. Vaig col·laborar uns anys amb “Zaqueu”
per als marginats del carrer. Tres setmanes a Burundi amb els nostres l’any 1976 m’impactaren profundament. Un mes a Perú amb els nostres l’any 1989, també m’enriquí molt.
Som el darrer dels quatre fundadors de l’estol Vidalba. La Reina Sofia me donà la medalla
de la Solidaritat pels meus treballs a la presó. Som “premi Ramón Llull”.
Visc ara jubilat i retirat amb una família a Ceinos de Campos, Valladolid. Fora del primer
curs de resident aquí (2008-2009) en què, a petició del bisbe, vaig donar la Formació Permanent als capellans de la zona, ara no tenc més activitat pastoral que la missa que dic el
diumenge a Villalán de Campos, de 42 habitants. Encara tenc salut, escric, llegesc i prec en
calma. Me trob molt a gust en aquesta darrera etapa del meu camí.
Nicolau Dols Salas. Palma 1967.
Professor de Filologia Catalana de la UIB des de l’octubre de 1990
(els dos primers anys destinat com a lector de català a la Universitat de Sheffield). Professor Titular d’Universitat de Filologia Catalana
a la Universitat de les Illes Balears. Membre numerari de l’Institut
d’Estudis Catalans (Secció Filològica). Llicenciat en Filosofia i Lletres (UIB, 1990). Premi extraordinari de llicenciatura. Master of Philosophy (University of Sheffield, 1993). Màster d’Estudis Orientals
(Universitat Oberta de Catalunya, 2008). Doctor en Filologia Catalana (UIB, 2000), amb menció de doctorat europeu. Premi extraordinari de doctorat.
Ha estat subdirector del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (19992004), degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB (2004-2007 i 2012-2016) i vicerector de Projecció Cultural d’aquesta universitat (2007-2010).
Tesi de Master of Philosophy (Sheffield, 1993): The Predictive Formalisation of Consonantal Contacts. Empirical and Theoretical Bases.
Tesi doctoral (UIB, 2000): Teoria fonològica i sil·labificació. El cas del català de Mallorca.
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Antoni Vadell i Ferrer neix a Llucmajor el 17 de maig de 1972. Estudia l’E.G.B. a l’escola
pública del seu poble, i el Batxiller i el COU el cursa al Col·legi Sant
Pere, fent part de la comunitat del Seminari Menor. Estudia filosofia
i teologia al Seminari Major i al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, i es ordenat prevere el 31 de maig de 1998.
Com a responsabilitats pastorals ha servit les parròquies del Beat Ramon Llull, de Sant Josep Obrer i Corpus Christi de Palma. Ha format
part de l’equip educatiu del Seminari de Mallorca, tant al Seminari
Menor com al Seminari Major. Ha estat responsable de pastoral dels
col·legis diocesans de Santa Magdalena Sofia, Sant Pere i Sant Josep
Obrer.
Durant tres anys va estudiar a Roma, a la Universitat Pontifícia Salesiana, concretament
Catequètica i Pastoral Juvenil.
Actualment forma part d’un nou projecte d’una unitat de pastoral a la zona del Raiguer,
juntament amb un equip de capellans i diaca, a les parròquies d’Inca, Selva, Caimari, Mancor, Biniamar i Lloseta, i col·labora en el Bisbat a la Delegació de catequesi i és el Delegat
General per a l’Evangelització.
Acomodats a la Sala de reunions del Seminari, fetes les presentacions respectives, en Toni
Bennasar, com a coordinador del que anomenam “Taula rodona”, planteja la primera pregunta i diu: Sa primera pregunta que se mos va ocórrer és aquesta: “És possible, en aquest
món d’avui, tan pragmàtic, tan positivista, tenir una fe? Ho veis possible?”
Guillem Muntaner. Jo ho veig possible, però amb moltes dificultats. Perquè es fet d’estar
en un món molt canviat, molt transformat, i de viure una època històrica completament
nova, promou un procés de canvi molt ràpid. Aleshores, ens hem de plantejar si allò que
hem tengut com a segur, serveix avui i si té un futur. És per tot això que crec que sa fe és
possible avui, però amb certes dificultats, especialment per a segons quines persones.
Noltros ja hi hem fet un llarg camí, però hi ha altres persones que hi poden trobar moltes
dificultats. Posem, per exemple, es joves, ses parelles, es científics, sa universitat, etc. En
aquest sentit hi ha determinats ambients, que han canviat tant significativament, que fa
que sa gent estigui retirada de lo que és en si s’ambient de sa fe.
Nicolau Dols. Jo m’havia mirat una mica ses preguntes i no sé si som capaç de donar no
una solució, sinó una resposta, però sí que m’ha interpel·lat molt sa pregunta quan diu
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“un món on no es creu en res”; jo crec que se creu en moltes de coses, no és ver que no se
cregui. Jo veig comportaments, per exemple de gent molt jove, molt més jove que jo, que
creu amb moltíssimes coses que noltros mos pensàvem que eren privatives de sa gent de
fe com sa nostra. Veig que ells han estat educats dins uns esquemes que no tenen res a
veure amb sa nostra pràctica de fe, però que tanmateix actuen de manera gens diferent
de lo que noltros demanaríem a un cristià. Crec que es nostre gran drama és que no sabem sortir a s’encontre. Per altra part, quan noltros feim grans lamentacions dient que
es nostre món s’ha acabat, ja no hi ha sa fe que noltros havíem conegut, és que tenim un
determinat model de pràctica de fe que per ventura ja no és vàlid avui.
De tot lo que vos he dit vos ne podria donar molts d’exemples. Com es cas de joves que jo
conec, no m’ho han contat, que aquest estiu han anat com a voluntaris a campaments de
refugiats de Grècia. No hi han anat per fe, perquè ells mateixos quan tu els interrogues et
diuen “jo som ateu, no en vull saber res de tot això”. Ningú els ha anat a cercar a aquests
joves. S’altre dia vaig llegir que un grup de joves de Mallorca que havien anat a Polònia
(a sa JMJ) se volien contar ses experiències i compartir-les amb altra gent, feren com una
assemblea. Jo me deman, per què aquest tipus de moviment juvenil d’Església no ha anat
a cercar aquests altres joves, que no tenen res a veure amb ells per ventura, però jo si fos
un jove de vint anys, com a cristià, intentaria saber què han fet aquests agnòstics. Crec que
hi ha una altra part de sa societat que actua d’una manera conseqüent amb uns principis
que no són molt llunyans des nostros, encara que no creuen en sa transcendència, que
això per noltros és bàsic i fonamental.
Guillem Muntaner. Això avui té es nom “d’humanisme exclusiu”, és a dir, es tracta d’un
corrent segons es qual sa gent es troba més fàcilment inclinada cap a participar en assemblees, anar a campaments i ajudar a llocs de pobresa i misèria, que entrar a àmbits de fe,
d’espiritualitat o de qüestions més profundament religioses. Interessa allò que té un sentit
humanitari, cosa que és un quefer ben positiu, però que exclou altres dimensions referides
a s’esperit. S’humanisme exclusiu és conseqüència d’un procés històric que comença des
de fa temps i pren es seu propi lloc i amb força en es nostres dies i promou una accentuada
sensibilitat vers sa gent que té greus problemes i on sorgeixen grosses dificultats a s’hora
de fer una passa cap a s’espiritualitat i cap a sa fe.
Llorenç Tous. Jo me planteig una sèrie d’interrogants. Primer, jo som molt conscient des
problema, a posta m’interessaria molt tenir converses amb tu (es dirigeix a Guillem Muntaner) perquè ets es qui pot situar es tema. Som conscient de que es canvi que s’està fent
en el món, encara no està paït i no sabem com acabarà. O sigui, me trob davant un canvi
tan profund i en marxa, que encara no està madur, davant el qual tot lo que jo duia o pensava s’ha de reestructurar totalment. Després pens que sa distància que tenc jo respecte
d’aquest canvi, no és més grossa que sa que tenia sant Pau quan va descobrir Jesús Ressuscitat i va entrar dins el món pagà. Són dues distàncies, crec que sa seva era més grossa,
encara. I això que ell va encetar s’assumpte des de ses sinagogues jueves, perquè ell havia
estat jueu i ja tenia un punt de partida. Per a mi sant Pau és un testimoni que dóna una
lliçó que me planteja molts interrogants.
En segon lloc, en referència a tot lo que heu dit des joves aquells que se’n van allà, en
aquests moments el Papa Francesc reforma l’Església en es sentit des compromís social,
des de Jesucrist, evidentment, però lo que sa gent accepta molt, es compromís social. Lo
que ha fet aquest darrer cap de setmana amb sos sense sòtil, aquesta gent que ha tengut
allà i lo que va fer sa setmana anterior amb sos presos. Però, parlant de fe, jo vull parlar de
fe cristiana; m’interessa molt sa fe cristiana, o sigui sa fe en Jesús Ressuscitat.
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culpa de l’Església en es meu entendre, és només parlar de culte, que és lo més sagrat que
tenim, l’Eucaristia, on precisament celebram sa resurrecció del Senyor, aquest empatx que
hi ha dins l’Església de misses, an es capellà li erosiona de tal manera sa possibilitat de
contactar amb lo que realment se celebra, que no ho celebra ni n’és conscient. Per tant
tampoc ho transmet. Aquí hi ha tot un filicomís de desastres, mal muntats des des fonament: com és que l’Església consent batiar a un que no és creient, consent casar a un que
no creu amb sos sagraments i que no trepitjarà pus l’església, no creu amb so matrimoni
cristià. Tot això l’Església ho mantén i des des moment que sa primera pedra, que és es
baptisme, està mal posada, tota la resta està mal muntat. L’Eucaristia no pot estar ben
muntada si no hi ha batiats, i lo que hi ha no són “batiats”. Ses primeres comunions, tampoc; un negoci més. I l’Església accepta que això s’estigui corrompent a nivell d’estructures
fonamentals, ho consent, ho mantén i clar, a posta sa generació que véngui darrera, això
és un fet social que no té res de sagrament ni res de dimensió transcendent.
Es tema de sa transcendència a mi també me planteja un problema. Aquests joves se’n
van allà, a Quios, i fan lo que han fet que és admirable, d’acord, així com a altres bandes.
Però jo crec que si noltros no salvam lo que és pròpiament sa identitat cristiana, és a dir,
que noltros creim en Jesús de Natzaret, que morí i ressuscità, i perquè ell va ressuscitar,
noltros ressuscitarem, i es nostros ressusciten. Aleshores, quan se parla de sa resurrecció,
tot lo més que hi ha dins l’Església és una memorització, “el tercer dia ressuscità d’entre
els morts i se’n pujà al cel”. El tercer dia és una formulació jueva falsa perquè, segons la
cultura jueva la mort pròpiament no succeïa fins al tercer dia quan l’ànima se separava
del cos. A més, la mort tampoc mai era total, diguem que quedaven amb un petit tant per
cent de vida, que els permetia “jeure”, no encara posar-se drets i en tal posició d’ajaguts

esperaven sa vinguda del Messies que els havia de ressuscitar. A posta sa formulació jueva
de sa resurrecció, empra el verb “egueiro, posar-se drets”. Entre tant es lloc on esperaven
sa seva vinguda era en el sheol, en es soterrani de sa terra segons sa cosmologia jueva. A
posta, per expressar que Jesús ressuscità, de la creu el suposen baixant al sheol per expressar sa “universalitat de la seva salvació”. És una manera plàstica i venerable d’expressar
que sa resurrecció de Jesús és una salvació universal. Això és tot, res des tercer dia; Jesús
va ressuscitar a la creu i mu mare va ressuscitar aquí on va morir. En es meu entendre
s’està perdent sa identitat cristiana de sa resurrecció. Clar, lo que dius tu (es dirigeix a Guillem Muntaner) és difícil creure amb sa transcendència, però jo pens que hem de trobar
una pedagogia per arribar-hi, perquè, si no, mos perdem lo millor. Allò que diu sant Pau
de “viure en Crist”, això de què en aquest món, mentre som peregrins a la terra, puguem
viure amb Crist, vivent; això és una transformació de s’existència d’una realitat, de tota sa
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perspectiva, de tot es futur, de tot es passat; és total; i d’això n’hi ha poca experiència, a
no ser un parell de místics.
Guillem Muntaner. Jo crec, Llorenç, que tot això ha de venir després: Hi ha unes clares
qüestions anteriors a tot això.
Llorenç Tous. A jo m’interessa saber quines? Perquè si no arribam aquí, no hem perdut
es temps, poc a poc, hem complit es nostres deures; però noltros hem de posar ses bases. Aquesta perspectiva ni tan sols existeix a dins sa programació que voltros esperau.
Programació de s’itinerari, que proposa sant Bonaventura “Itinerarium mentis in Deum”.
Es tenir una idea clara des mapa, des camí, això, aquí, dins sa programació no existeix.
Sa programació només consisteix a mantenir es sistema.
Guillem Muntaner. Però veus, Llorenç, sa nostra societat, actualment, no entra a això que
tu dius.
Llorenç Tous. Però això és es problema, com ho veus tu?
Guillem Muntaner. Un moment, idò. Jo crec que si en aquesta “taula rodona” ens hem
plantejat tant vivament parlar sobre sa fe en el món d’avui, és perquè existeix una certa
tensió en es nostre entorn. I es tracta d’una tensió forta. Es veu dins sa història general
i, també dins sa història de l’Església i dins sa vida cristiana, que cada vegada que hi ha
hagut una societat en semblants tensions, s’ha plantejat igualment amb preocupació el
tema de sa fe. És s’hora de tornar començar pes principi. És a dir, no ho podem fer sense
partir de sa mateixa realitat actual. Com és sa seva forma actual d’actuar, com es frena
o s’esborra allò que ja s’havia avançat. Per tant, ha arribat s’hora de posar sa vista sobre
s’actual realitat; ella és bastant dura ja que ha anat abandonant bastant de lo que ja s’havia construït. Com podem plantejar-nos qüestions de fe ara sense atendre sa realitat que
viu sa gent, saber què vol, què volen, per exemple, es joves, ses parelles, es polítics i economistes, es obrers i es estudiosos des nostre temps? En ses seves investigacions es científics
de ses diverses branques han pensat en qualque moment que en tot hi tenien sa darrera
paraula; ara alguns d’ells han assegurat que no ho saben tot. Jo entenc que sa realitat que
vivim es presenta molt complicada. No arribam a endevinar exactament per on van es tirs
i molt manco com pot acabar aquest procés transformador de sa vida en general. Pensem
amb el món de sa tecnociència, de sa informàtica, des sistemes de comunicació, de sa
globalització o des pluralisme exacerbat. Per tot això, ens hi hauríem de seure i tractar
d’aclarir, de sa manera millor possible, sa situació que ens ha tocat viure, per tal de poder
intentar canviar certs plantejaments ja gastats.
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Llorenç Tous. Jo no ho dic en pla de voler implantar, ho dic en pla de molta enyorança
perquè és una pena que, començant pes clero, una part des clero, mos perdem es sentit
de s’existència quan realment això, amb el Senyor Ressuscitat, com diu sant Pau, realment
està integrada, profundament aquí, després d’un procés de vida. No només quan en parlen amb sa boca. Sinó lo que diu sant Pau “si tu amb sa teva boca confesses el Senyor i
en es teu cor creus que Déu l’ha ressuscitat, té salvaràs”. O sigui, primer sa proclamació
des teus llavis i després creure en es teu cor. Primer s’ha de predicar. Jo, des de sa meva
ignorància, que reconec, i després d’escoltar-te a tu, me falta molt, i tenc molt d’interès,
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perquè sé es terreny teu quin és i m’interessa molt. Jo crec que és bàsic.
Jo veig que sa gent d’avui no va més que amb sa maquineta, fins i tot quan passen pes
pas de vianants, quan són a ca seva igual. No s’han mirat mai dedins, gent que no sap si
a dedins du res. Per altra part una gent, que contràriament a lo que fèiem en es nostro
temps que mos havíem d’esforçar per estudiar, aprendre, demanar; ara no, no, pitgen un
botó i tenen per internet tot quan vulguin. Lo primer de tot que a mi se m’ocorr: educar sa
sensibilitat espiritual que tothom té a través de sa bellesa.
Guillem Muntaner. Però veus, Llorenç, educar. D’acord. És que no podem esperar resultats
en tot allò que vols fer, si no comptes amb una bona direcció, digues-li educació. I ara no
tenim aquesta direcció.
Llorenç Tous. D’acord, tenc una resposta. Perquè sa fe cristiana és de pocs. Només una
persona se planteja en serietat voler pensar i cercar Déu quan l’han ferida fort. Si quan
l’han ferida fort aquesta persona canvia, llavors la pots guiar dins aquest episodi que sofreix , poc a poc aquesta persona, amb s’ajuda de Déu, a lo millor serà un creient, que
arribarà a trobar Jesús. Però si no hi ha hagut això, tot el món que mos envolta, precisament, no ajuda gens ni mica. A més, darrerament, amb sa ditxosa “religiositat popular”,
l’Església se posa un deu. A Medina de Rioseco, d’on jo hi estic a prop, hi ha ses processons
de Setmana Santa, declarades d’interès turístic internacional, i sa gent, vuit dies abans, a
sa xarcuteria, on jo vaig a comprar, ja no compra, perquè se prepara pes gasto que han de
fer per tot lo que envolta ets actes de Setmana Santa: confraries, vestits de confrares, es
dinar que han de fer amb motiu des Divendres Sant, etc. I ja està. I l’Església encantada.
El bisbe actual, president de sa Conferència Episcopal, passa com a líder de sa religiositat
popular. Jo conec sa religiositat popular perquè visc a pobles que la viuen.
Guillem Muntaner. Parles de pedagogia i jo hi estic totalment d’acord que comptem amb
ella com a mitjà bàsic. Sense ella ens fa falta un element imprescindible a s’hora d’iniciar
qualque empresa. Però hem de notar que lo que primer reclama tota bona pedagogia és
que partiguem d’ets interessos d’ets altres. Si volem arribar an ets altres, hem de partir
des seus interessos. I aquí val sa meva pregunta sobre es nostre tema: “És possible esperar
una fe cristiana d’aquelles persones que no hi tenen cap interès?”.
Toni Vadell. Jo vull comentar una cosa. A mi em sembla que a sa persona d’avui, i en
concret em referesc an es joves, hi ha una gran pluralitat, hi ha moltes sensibilitats. Hi ha
sa sensibilitat altruista, molt present. Avui hi ha molta gent, encara que vagin amb sos
aparetets i siguin gent d’internet, però és gent molt sensible. Dèieu d’educar sa bellesa,
molt bé. Però també hi ha una gran recerca. Tal vegada Mallorca és petit com a camp de
mostra. Crec que hi ha molts de joves amb molta sensibilitat i n’hi ha que tenen una sensibilitat cristiana. Lo de JMJ és una realitat, d’aquí n’hi anaren un bon grup i contaren una
experiència molt interessant de lo de Polònia. Lo que passa és que després, degut an es fet
que moltes vegades —no sé si és molt correcte lo que diré i ho vaig comentar an en Teodor
Suau- a vegades pareix que estam en es desterro de Babilònia. I ell em digué: “jo a vegades pens que estam en es moment que ja retornaren i no trobaren res de lo que havien
deixat”. Bé, és igual. En aquesta situació de desterro trobam molta pluralitat; aquells joves
que intueixen una vivència de vida cristiana, de fe. Se manifesten molt anònims, perquè a
sa universitat n’hi ha.
A mi m’ha agradat com has formulat lo de viure en Crist (es dirigeix a Llorenç Tous) i que
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en sa celebració hi ha una assignatura molt pendent. Lo des sagrament sense fe, això me
pareix de jutjat de guàrdia, crec que se necessita una pastoral molt sèria. Ara a mi me
sembla que a vegades es detecta molta set, però lo que passa és que a lo millor, aquesta
manca de referents, manca de cultura religiosa en aquest moment que vivim, és difícil trobar sa font. Jo crec que lo que ara insinuaves de s’experiència des que han estat ferits, de
sacsada forta, té necessitat de testimoni. En aquest moment, per ventura, una clau molt
important, no sé si pedagògica, o no sé què li diria, és testimoniar sa fe; és a dir, com tu
deies abans, quan qualcú se sent ferit necessita que qualcú li ajudi a descobrir aquest Jesucrist viu i que s’ha sentit salvat. Hi ha una clau que a mi me dóna molta esperança, crec
que sa clau està aquí, viure en Crist. És ver que vivim en un món molt complex que no sabem per on anirà, però jo veig, des d’una sensibilitat molt present, una set i una pluralitat.
Jo, en aquest moment, no m’atreviria per res a dir que es joves d’avui són tots no creients.
Hi ha molts de tipus de joves, moltes pluralitats i sensibilitats, com he dit abans.
En Toni Bennasar, avançant un poc, planteja la qüestió següent:
“Bé, i lo que oferim, interessa? motiva? Què ofereix sa fe a sa gent?
Aquests joves que comentàvem abans que acudeixen a trobades, se senten realitzats?”
Nicolau Dols. Jo crec que es problema és que s’objecte de lo que noltros
podem oferir és que no seríem aquí si no mos fonamentàs a tots noltros,
per separat i conjuntament.
Això és s’objecte, sa fe. Ara bé, com és sa manera com noltros mostram
aquesta fe? Aquesta és sa font des problema. En Toni ho deia: aquests joves que tenen set, lo que noltros els podem oferir és sa nostra fe, això és lo
millor que els podem oferir. Lo que passa és que noltros ho feim molt malament. Quin és es nostre objectiu? Quan deim l’Església té una crisi, quin
és es nostre objectiu? Tornar a tenir ses esglésies plenes de gent que va a missa i combrega
i, com deia en Llorenç, devaluen es sentit sagrat que tenim; perquè se devalua, —crec que
sa missa sempre és vàlida— però de quina manera ho reben? Com anar a una funció teatral mirant lo que diran o deixaran de dir. En canvi aquest sentiment, aquesta necessitat
interior des qui s’ha sentit ferit. Això és lo que noltros no sabem fer. A més, si aquest és es
model que noltros cercam, és a dir tornar a omplir ses esglésies com estaven abans, vol dir
que no hem entès res.
Estam a punt de creure que l’Església ha fracassat ; si això és lo que noltros cercam , ha
fracassat i fracassarà, perquè així com estaven plenes ses esglésies fa quaranta anys, aquí
això no ho tornareu a veure, això s’ha acabat. Aquest model s’ha acabat. És una vivència
íntima, que se pot fer col·lectiva, en grups de gent que se coneix i que s’estima, no amb
desconeguts que s’asseuen devora jo, me donen sa pau sense saber ni què nom jo. Això
fora! I si estam disposats a tornar an aquell model que amb moltes coses era abominable,
vol dir que no hem entès res.
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Quina és sa situació de l’Església i quina és sa situació de sa gent? Jo hi pens de vegades.
L’Església abans donava a sa gent uns serveis; per exemple, l’Església ha creat un model
educatiu. Hi ha una educació pública que en bona part és filla d’un pensament cristià. Ho
reconeguin o no ho reconeguin. L’Església ha donat un sentit d’ètica i avui en dia ho ha
assumit sa societat civil. Molts des avanços de sa societat civil provenen des avanços de
l’Església. Molt bé, sa societat civil ho ha heretat. Per tant no podem dir que hàgim fracassat. Aquest model de fer ses coses per ventura no ha donat es fruit que havia de donar. I
ara, què cercam? Què és lo que podem afegir a totes aquestes coses? Un sentit de trans-
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cendència i de descoberta de Jesús. Si això no és íntim, si això no se fa d’en un en un, no
anam enlloc. Ja m’agradaria que se pogués fer lo que deia en Llorenç. Però si es model és
tornar a allò, ho podem deixar anar.

Jaume Sancho. Jo voldria fer dues petites observacions. Sa primera és que
això de què estam parlant —em sap greu que en Sebastià Salom no sigui
aquí— ell sempre deia que l’Església ha de complir rols de suplència. És a
dir, cercar avui quins són aquests rols; és una de ses coses que s’haurien
de fer amb urgència. Càritas, per exemple, en co������������������������
mpleix un. No hi ha monges, però ses de la Mare Teresa en tenen a voler, perquè compleixen un
rol nou que és necessari. L’Església n’ha complit molts i ara en va perdent
i pareix que té una sensació de pèrdua, quan possiblement hauríem de
tenir una sensació d’èxit quan sa societat mateixa els recull com a propis i
necessaris. Es nostre problema és que no descobrim, ni ja cercam els nous... quan sempre,
desventuradament, n’hi haurà.
S’altra cosa que vull dir —pareixerà que a l’Església la critic; jo l’estim però li vull dir lo que
trob— és que jo quan he de parlar de Jesús o he de donar un testimoni de Jesús, trob que
l’Església em fa nosa. És a dir, per darrera de lo que jo dic hi veuen l’Església, la que veuen
ells, no la que manifesta a Jesús. Per a mi avui l’Església no transparenta Jesús. L’Església,
en sa mesura que s’ha fet extensa, ha deixat de ser intensa...
Llorenç Tous. Pot parèixer un poc teòric lo que diré, però a mi m’aclareix idees. A s’Antic
Testament ja se manifesta Déu a Moisès a aquell poble, li parla des seus valors, pacta
amb ells: Si estàs d’acord amb aquests valors “jo seré es teu Déu, tu seràs es meu poble”.
Aquest inici de relació, amorosa, se va corrompent perquè una vegada s’assenta es poble,
s’organitza es comerç, sa convivència, ses relacions internacionals, s’economia, etc. Sa llei
se va estenent, estenent, va prenent força, de tal manera que qui estava bé amb sa llei
considerava que ja estava bé amb Déu i no passava més endavant.
L’Església neix de s’experiència del Senyor Ressuscitat i a mesura que ses comunitats s’estan estructurant, formant i estenent, s’organitza com a sistema. Aquesta organització sistemàtica va prenent força i en es moment actual que estam, és un sistema tan poderós,
tan girat cap a si mateix, tan ben reestructurat que és un centre de poder espiritual, si vols,
però un poder d’una dimensió universal, etc.
Toni Vadell. A Mallorca tot això cau, vull dir s’estructura actual de l’Església. Sa sensació
que tenc és que això a Mallorca, afortunadament, va donar un temps de purificació molt
important, i ha anat caient. Entenc perquè ho dius, però això, a Mallorca, no s’aguanta. Es
tinglado no el podem mantenir.
Llorenç Tous. Aquest enderrocament des tinglado certament que és una purificació que
Déu està fent a l’Església. Això és evident, perquè Déu no és sord, o el fa, es demanen vocacions i no en dóna ni una.
Jaume Sancho. Lo que dius tu és una cosa que a noltros, o a mi, me va calar a ses classes
d’Antic Testament a Comillas. Va ser es concepte i experiència de “desert”. Jo crec que estam en aquesta fase d’experiència de desert.
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Llorenç Tous. Mira, així com a s’Antic Testament sa llei perd i ve Jesús Salvador, se personifica sa relació amb Déu a través de Jesús, és una cosa personalitzada, que en es moment
actual, a mesura que es tinglado va caient més, lo que queda és sa relació personal d’un
convertit, gràcies a sa predicació de l’Església i a l’Esperit Sant, amb una relació personal
amb el Senyor Ressuscitat. Aleshores, per arribar a aquesta nova reestructuració de sa
salvació, se requereix que es tinglado vagi perdent, perquè es tinglado t’atura per arribar
a Déu.
Toni Vadell. Es drama, baix des meu punt de vista, des de sa meva situació i de sa meva
edat, és que hi ha molta resistència.
Llorenç Tous. D’acord. Però quan agafam un cotxe hem de saber primer sa carretera per
on va. Si parlam de resurrecció i parlam de fe cristiana, lo primer de tot que hem de saber
és distingir entre l’Església i el Senyor Ressuscitat. Entre l’Església i es seus orígens, entre
l’Església i es tinglado, perquè, si no, sa gent s’atura a l’Església, que és lo que ha fet es
poble cristià i no en té cap culpa. Jo visc a un poblet de 200 habitants i dic missa a un altre
de 42, que és s’única missa que dic es diumenge, i des 42 diumenge passat en vengueren
15. I són bona gent, però és que don Dario va ser trenta anys rector d’aquell poble i com
molts de capellans, no en sabien més. Jo sempre he fet aquesta reflexió: es capellans de
Capdepera, amb tots es defectes, no en sabien més. L’Esperit Sant se va servir d’aquesta
pobra i bona gent per sembrar llavors. Aquestes llavors després depenen de noltros, i de
tots ets inconvenients que hem hagut de passar tots i passam, perquè aquesta llavor vagi
creixent i arribi a un moment de maduresa i arribi a donar fruit.
Jaume Sancho. Toni, (dirigint-se a Toni Vadell) quan jo he dit que me sobrava l’Església,
me referia an es tinglado, no me sobra l’Església en so sentit més profund de sa paraula,
al contrari.
Toni Vadell. Sa qüestió és que tots som Església i cadascú de noltros, cada comunitat parroquial té es seu tinglado, saps. A tots mos va bé que sa purificació véngui des veïnat. Ara,
quan me toca a mi, me costa, és clar, però el Senyor mos ajudarà.
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Nicolau Dols. A Mallorca i a Espanya en general i a l’Església catòlica de l’Europa occidental mos ha passat que ho confonem tot. M’ha agradat molt lo que ha dit en Llorenç
sobre es Déu de s’Antic Testament i es fet de Jesús. Una cosa és que noltros ho creim, que
Déu sigui etern i immutable, i s’altra és que se passi a s’altra part. És quan començam a
confondre-ho tot. Però què mos passa a Mallorca? I per què noltros serem es que patirem
més? Mos passa que Mallorca i Eivissa són puntes de llança de societats dessacralitzades
més que qualsevol altra banda d’Espanya; i a noltros s’estructura mos regeix amb una
mentalitat que ja comença a fallar, però encara va bé a molts de llocs d’Espanya. Sa qui ha
de prendre ses decisions és sa Conferència Episcopal; els que dirigeixen s’estructura, quan
se’n temin, quan els entri dins es cap, quan ho visquin, quan això arribi en es pobles petits
de Valladolid o de Conca, noltros ja haurem patit tant que ja no mos ne recordarem de res.
És que ja no quedarà res quan ets altres reaccionin. Aquest és es problema. Diuen què voldria jo? Que mos vengués un bisbe de Bèlgica. Aquest no entendria res, estaria totalment
desculturitzat; però almanco tendria aquestes vivències d’adaptació no des missatge, sinó
de sa manera com s’ha de transmetre es missatge.
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Guillem Muntaner. Podem respondre a aquesta pregunta sobre què ens ofereix sa fe. Lo
primer de tot hauríem de pensar què ofereix es sentit de sa vida. Lo que passa és que es
sentit de sa vida no és lo mateix per a tothom. Aquí sorgeix un gran problema. Jo crec que
lo que ha passat històricament és que hi ha hagut, sobretot darrerament, un buidament
religiós generalitzat des de ses institucions fins an es poble. Així és que predicam coses
que no entren, no arriben a sa gent, perquè van an es buit. Abans, generalment tothom
entenia, captava es missatge i el portava a sa pràctica. I, per què ara no? Segurament deu
ser a causa d’aquest buidament religiós, gairebé total. Tenim sa llibertat de poder pensar
que es tracta de circumstàncies des nostre temps, de s’esperit des temps, però es procés
històric de sa buidor religiosa és real. I es fet és que, quan el món ha quedat buidat de religió, succeeix s’abandonament normal d’allò que és desconegut.
Es resultat final des procés es dóna quan sa vida de fe religiosa es converteix en una elecció
personal com qualsevol altra. Per a mi això voldria dir que haurem de tornar començar
des de baix, coneixent sa realitat que viu ara molta gent, posant fonaments abans de començar sa casa per ses teulades. Moltes accions nostres no tenen sentit ni èxit, perquè no
hi ha en elles un treball d’iniciació, fet des de baix. Tal volta sigui per això que avui hagi
desaparegut sa vida religiosa de ses famílies, des pobles, de ses institucions polítiques i
arreu de sa vida, llevat de a grups reduïts o de persones concretes.
Jaume Gual. Jo crec que si ara mos n’anam a sa gent major veurem que té
una fe fonamentada damunt unes pràctiques religioses totalment obsoletes i anacròniques; i a dins s’altre estament més jove crec que lo que falta
és, sobretot, lo que deia en Llorenç damunt aquesta identificació amb sa
necessitat de fe. Sa gent no pensa, no raona, no entra en es seu interior,
per a poder fer aquesta conversió. Molt bé, aniran a Polònia i faran de voluntaris i altres activitats, però no s’aturen a reflexionar.
Guillem Muntaner. No hi ha una forma identificació, com no hi ha una manera identificació amb sa figura des capellà per part des joves i no sé si n’hi ha amb sa persona de
Jesucrist.
Jaume Sancho. Jo volia demanar una cosa perquè per ventura donam moltes voltes.
M’agradaria que parlàssim de com podem avui donar a entendre de qualque manera
pràctica sa fe en Jesús Ressuscitat?
Guillem Muntaner. Jo crec que lo més difícil que té sa nostra Església se centra en s’acció
pastoral: en endevinar què feim pastoralment i com ho feim. És realment sa qüestió difícil
des moment.
Llorenç Tous. Jo començaria per predicar quan hi ha es moment de sa mort, que encara
s’usa això. Aprofitaria aquest moment per parlar de sa meva fe, de sa fe sobre sa mort i
sa vida eterna, però ben content de poder-ho fer i ben convençut. A mi, tot un vicari episcopal de zona em digué que ell mai parla del cel i de la vida eterna en es funerals, perquè
sa gent que va en es funerals no ho entén. Tot lo contrari, ara és s’hora de parlar-ne, si
n’estàs convençut. Jo crec que una gran majoria de capellans, teòricament hi creuen tots,
però de fet, no tenen, no han integrat sa visió de vida eterna, perquè l’Església no s’ha
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dedicat a això, ni s’hi dedica. L’Església se dedica a mantenir un sistema però no a lo que
se dedicava sant Pau i ets apòstols. Jesús va morir però va ressuscitar i sant Pau va dir que
mos va obrir sa porta per a ressuscitar noltros. Es sentit cristià de sa vida no és pes setanta
o vuitanta anys que puguis viure, és sentit cristià de sa vida és per sempre. Es problema
des cos, ja hi ha una explicació ja, en vaig parlar amb en Biel Amengual, és més segur que
lo que jo pensava i havia llegit. Aleshores, no se mantén es cos, però així com Jesús que va
tenir un cos, una vegada ressuscitat, dins sa seva estructura de persona, té sa corporeïtat
integrada perquè va viure trenta-tres anys amb un cos i això no li ha fuit de sa memòria,
i es nostros cossos igual; per lo tant es morts són “corporis”. No tenen cos, d’acord, però
tenen sa corporeïtat, sa humanitat, glorificada, es nostros igual. Això que és tan ver teològicament, a un funeral, per exemple, en es moment des dol, que sa persona està ferida,
cal parlar d’aquesta realitat, sa fe farà lo demés.
Jo no me resign. Jo estic desenganyat del sistema, perquè en es meus anys me n’han passat ja un parell. Sa reflexió sobre aquesta realitat m’ha ajudat a posar l’Església en es lloc
que li toca i fer lloc a Jesús. Permeteu-me una cita de sa carta des Gàlates. Sant Pau diu:
“Si sa justificació mos ve per sa llei, Jesucrist ha mort debades”. És clar, aleshores si a noltros sa salvació mos ve pes sistema de l’Església no has arribat a connectar directament,
personalment, amb Jesús Ressuscitat, aleshores què fa Jesús en sa nostra vida? L’Església
no te pot salvar. L’Església te prepara, t’encamina, es seu testimoni t’ajudarà si compleix
sa seva missió, però l’Església no te salvarà. És Jesús que t’ha de salvar.
Toni Vadell. És un poc lo que deies abans. De vegades amb sa pobresa, amb sa precarietat
des testimonis que hem tengut i que som, el Senyor s’ha servit d’aquestes condicions,
d’aquella persona, d’aquella comunitat, d’aquella parròquia per cercar sa possibilitat de
Jesús.
Llorenç Tous. Això és ver, però mira : no podríem estalviar aquests esforços a l’Esperit
Sant, una mica? Es clar que fa miracles, n’ha fet amb noltros, tots es que estam aquí. Record molt alguns capellans de la meva infància i m’encoman a ells.
Guillem Muntaner. Jo crec que sa gent llegeix aquests llibrets, (mostra el llibre “El porvenir de la religión”). I si sa gent llegeix plantejaments com es que proposa aquest llibre, per
exemple, possiblement no podrà creure lo que tu dius, Llorenç. Es tracta d’un altre món i
això és, precisament, lo que llegeix molta gent avui, sense saber escoltar lo que tu ara dius.
Llorenç Tous. Aquesta és sa pena. Aquí hi ha una altre tema. Davant sa informàtica actual
i es sistemes actuals de comunicació, un des deures que té l’Església és aprofitar això.
Guillem Muntaner. Si sa nostra acció pastoral va equivocada, és perquè es fa anant per
camins vells, tal volta ja superats i que avui ja no serveixen. S’hauran d’emprar altres sistemes; haurem de cercar altres camins.
Jaume Sancho. S’evangelització avui com se fa? En aquest sentit? O ja se va a cercar altres
camins?
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Guillem Muntaner. N’estam enfora. Vas a una empresa qualsevol i veus que va per lo
efectiu, per lo ràpid, per sa posada al dia des seus sistemes. Jo crec que noltros encara
actuam sense tenir eines en ses nostres mans adequades per acompanyar a sa gent en
aquests moments. Gilles Lipovetsky acaba de publicar un nou llibre amb es títol estricte:
“De la ligereza”. Sa gent té avui una forma lleugera de viure. En ella tot resulta ser “Light”.
Aquest és un des llibres que ara més llegeix sa gent i l’entén, perquè retrata sa seva manera de viure. Mentre que noltros mos esforçam per donar-nos a entendre sense poder-ho
aconseguir massa, tenint en compte que es nostres missatges suposen compromisos més
exigents de cara a sa gent i que requereixen un major esforç de presentació de part nostra.
Nicolau Dols. Jo crec que hi ha dues coses. Si el món ha tornat així, noltros què hi farem?
No hem de tornar així, però ho hem d’entendre i comprendre; hem d’aplicar alguna tècnica. A mi m’ha agradat molt es discurs d’en Llorenç. Tu has parlat que quan un està ferit,
en es moment des dol, és un moment molt adequat per donar a entendre es fonament de
sa nostra fe, que Jesús va morir i va ressuscitar i que mos ressuscitarà a noltros. No hi ha
pastoral si no és tractant individu a individu. I és això lo que hem d’anar a cercar.
Guillem Muntaner. N’hi ha més de fórmules de pastoral. Aquesta que dius segurament
és molt bona, però de totes maneres hauríem de veure més clarament per on hauríem
d’anar, què i com ho hauríem de fer avui.
Nicolau Dols. Si ha de ser experiencial ha de ser d’en un en un. Per això es muntatge anterior que se donava per segur, sa militància de tothom, socialment, potser perquè sa
societat ha evolucionat cap aquí, sigui bo o sigui dolent, o ha anat per altres camins, no
funciona, i ja els hem d’anar a cercar d’en un en un. A través d’aquestes experiències límit
segurament.
Llorenç Tous. Jo es que estic molt d’acord amb tu (es dirigeix a Guillem Muntaner). Jo
m’apunt, i ja només me queden dos dies de vida. Jo estic d’acord amb sa informàtica i
amb totes se noves tecnologies. Replantejament de tot. Jo lo únic que puc aportar, de
bona gana, és sa meva fe revisada, i millorar-la; però de segons què no en sé. De fe en sé
qualque cosa, que és lo que vull aportar. Llavores es que ho sap transmetre i té sa tècnica
té molt guanyat.
Guillem Muntaner. Es sistema que normalment empra l’Església no deu ser es més bo i
això sembla ben clar, quan essent tant important es sistema de sa comunicació a través de
sa paraula, no obstant no hem pres en consideració altres recursos verbals i comunicatius,
a s’hora de parlar a sa gent.
Llorenç Tous. S’�����������������������������������������������������������������������
únic�������������������������������������������������������������������
a cosa que podem esperar és que mori pes seu pes, noltros no el matarem an es sistema, ha de morir tot sol.
Toni Bennasar. Mos han d’entendre. Jo a vegades vaig a missa i quan es capellà predica
desconnect. S’empra una terminologia caduca i que no s’entén.
Guillem Muntaner. Sa comunicació és molt important i imprescindible, però per això
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mateix ha de poder arribar a tothom i estar a l’abast de qualsevol auditori. Haurem de
saber com comunicar millor. Haurem de començar per aquí.
Toni Bennasar. Bé, donam una passa més? Passem a una altra qüestió plantejada. A dins
sa religió hi ha es concepte de Déu. Es Déu que teníem noltros era aquell Déu que ho feia
tot, tot depenia de Déu, però ara sa ciència fa moltes coses que abans es creia que feia
Déu, a sa gent això l’embulla molt. Per tant sa pregunta seria: “En quina classe de Déu se
pot creure avui”? Aquesta pregunta està molt relacionada amb s’altra pregunta que segueix, crec que les podem adjuntar, diu així: “El Déu de Jesús, és un Déu creïble?”
Guillem Muntaner. Jo pens que, en principi, tot és creïble, però sempre depèn d’allò que
deim i de com ho presentam. Hi ha persones que encara creuen en ses bruixes. És més fàcil
creure aquestes propostes i altres consemblants, que fer-ho en temes més difícils d’assumir. Sí que és ver que es pot creure en Déu. Depèn de com el presentem.
Llorenç Tous. Sa dificultat que té aquest Déu, diguem nostro per entendre’ns, és que no fa
miracles, se va encarnar, i es fet de l’encarnació ho vull creure però no ho entenc, jo tampoc no ho tenc paït. Es fet d’un Déu normal, un Déu que perd, un Déu que fracassa, un Déu
a qui li poden fer totes ses injustícies que els dóna la gana, un Déu que du ses de perdre
en aquest món pràcticament sempre. Ell calla. Fins que una determinada fe arriba a veure
per on van es tirs, i això no és fàcil ni tampoc es veu de tot d’una. Un món
que s’estima més creure amb bruixes. Creure és moure tot Palma per anar
a veure es vuit de la Seu? Tot aquest tipus de coses que, més o manco,
rompen s’avorriment i sa monotonia un poc singular, això els basta. I clar,
una gent que no ha guaitat aquí dedins, una gent que té unes aspiracions
molt immediates, molt concretes i molt egoistes. Com parlar de Déu a
aquesta gent? Fins que no aconsegueixes educar-la i pujar-la a un altre nivell fent-li veure que és més que un animalet que va pel món, no hi ha res a
fer. Per educar —això jo ho he trobat—, pens que, dins es procés educatiu,
per entrar dins aquesta dimensió a mi me sortia, sa bellesa és un caminet breu. S’educació,
educar es gust, ensenyar s’esforç des de s’interior i sobretot un esforç per pensar. Sa gent
no vol pensar, començant pes capellans. Es que comanden dins l’Església, en general, no
s’atreveixen a pensar, perquè, si s’hi atreveixen, sa cosa és massa sèria. Sempre he pensat
que sa dimissió del Papa Benet XVI obeí a que no se va atrevir a afrontar es pastel que va
veure, en Gabrielito li va mostrar. Un altre camí, es de sa solidaritat crec que és un camí
que encamina cap a Déu perquè te fa aterrar a sa realitat, t’obliga a viure amb austeritat
per justícia, t’obliga a cuidar, ecològicament, sa casa de tots.
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Una altra cosa, crec jo, que pot educar cap a Déu, és esser ben conscient de sa gran corrupció que hi ha en el món. S’altre dia, un advocat molt important de Palma em deia: “Sa
meva dona és a Madrid per feina, i ahir em va telefonar una al·lota, que sabia que sa meva
dona no hi era, per colgar-se amb mi”. També sa corrupció econòmica dins certes parts de
l’Església, sa corrupció moral, política que hi ha dins ses institucions. Quan arribes a conèixer un poc això, sa corrupció de sa misèria humana, sa pròpia la saps, però sa corrupció de
s’espècie humana encara n’hi ha més i de pitjors. Arriba un moment que dius, una de dues,
o Déu té misericòrdia de noltros o aquí no hi ha perdó. Cerques sa misericòrdia de Déu i
crec que és una manera d’anar a Déu, cercant sa seva misericòrdia. Crec que això és un
camí que molta gent el trepitja, perquè molta gent hi topa amb sa corrupció. Amb aquesta
resposta no vull dir que se pugui arreglar, però que se pot viure des d’una altra dimensió,
amb un altre sentit de viure en Crist. Recordau com va conèixer sant Pau sa corrupció i es
desastres dins ca seva i en es seus voltants, tot lo que va passar i de quina manera, però
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va sobreviure.
Guillem Muntaner. Jo crec que hem de pensar molt això de sa situació actual en què es
troba es nostre món. Hi ha hagut un llarg procés religiós d’encantament del món amb rares processons, dimonis i tantes altres formes de creences arcaiques, per una banda, i per
s’altra, un desencantament del món que va cap a un altre extrem d’ignorar fins i tot ses
qüestions religioses més bàsiques. Que seria bo avui un encantament del món fet de bell
nou? No ho sé. No ho crec del tot. Jo crec que simplement es tracta de sortir a s’encontre
des problemes actuals que viu sa gent. Discutir tot lo dia, queixar-nos constantment per
no tenir tanta gent o de no haver-hi vocacions a casa nostra, etc., no funciona i cansa.
Ja que hi ha en Toni aquí, posem s’exemple de sa Catequesi. En general, funciona bé sa
Catequesi? És creïble el Déu presentat an es nins? Es bon secret en aquest tema es troba
en es catequistes. Si es catequista té un camí catequètic ben clar i, a més, presenta es seu
bon testimoni de vida intel·ligible pes petits, podrà iniciar bé es nins a sa fe cristiana. Jo hi
crec amb es mitjà pedagògic de jocs i de contarelles, per exemple. És aquesta una eina ben
valuosa per ets infants. Però no és suficient. Es mecanismes actuals per aquest quefer han
d’estar en revisió constant i a fons.
Toni Bennasar. A mi lo que m’ha agradat molt és una cosa que ha dit en Llorenç i que a mi
m’aclareix molt, és que Déu no fa miracles. Sa concepció que té sa nostra gent des pobles
és que Déu cura, Déu farà ploure, això és es seu Déu. Déu no fa miracles. Aquest concepte
que tenen els ho hem de canviar. Els hem de presentar un altre Déu.
Nicolau Dols. Es Déu que jo veig és un Déu viu i creïble. Jo crec que és creïble per mor
de tot lo que hem dit i per s’evolució que ha fet sa nostra societat, com és d’individual sa
persona. Avui en dia jo crec que és més creïble que mai, lo que passa és que noltros no el
sabem mostrar. Un Déu que diu a Natanael: “t’he vist a davall sa figuera”. Ha dit es meu
nom! Ell sap quin és es meu nom! Un Déu que te parla a tu, “vénga, davalla”, com diu a
Zaqueu. No és un Déu que fa miracles, és un Déu que t’acompanya a tu quan pateixes,
quan te sents ferit. Aquest és es Déu que voldria sa societat actual; però aquest és es Déu
que noltros no estam disposats a mostrar; per què? Perquè volem 300 persones a dins
l’església. No, sinó al contrari, celebracions petites, acompanyament des dol, etc. Jo crec
que aquesta crisi que pateix l’Església mos pot venir bé.
Jaume Sancho. Lo que ha dit en Nicolau que Déu coneix es nostre nom és clarificador. Avui
a un capellà d’una parròquia —jo dic un capellà perquè és es representant de l’Església
davant sa gent— li diuen: hi ha un mort, qui és? Probablement no l’ha vist mai. Ha de dur
tres o quatre parròquies perquè no hi ha més capellans. Jo no sé si aniria millor que aquest
capellà estigués a un petit poblet i en conegués mitja dotzena...
Toni Vadell. Alerta, jo crec que en aquest moment no ho tenim gens fàcil
perquè venim d’uns esquemes i anam cap a uns altres. Aquesta lectura
de vuit parròquies amb tres capellans, és excessiu; depèn, lo que passa és
que mos trobam amb una estructura que sa mateixa gent reclama, i reclama sa presència des capellà però amb uns altres esquemes. Jo aquest
plantejament d’en Colau quan dius de tu a tu, d’acompanyament, sa clau
de s’evangelització és sa clau de sempre, és es tu a tu, es testimoni; és sa
clau que jo m’ho cregui, que jo ho visqui, que hi hagi una comunitat dins
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una societat on no tot gira entorn des campanar. Aquella comunitat viva que viu el Senyor
i no se queda tancada. Des d’aquesta clau, aquestes vuit parròquies, a la pràctica, en es
futur, tal vegada no seran vuit comunitats, només seran dues. Jo veig es futur amb esperança. A vegades dic que ses nostres generacions són ses generacions mosaiques perquè
no veurem res.
Jaume Sancho. Jo crec que és important plantejar-s’ho ja amb certa urgència.
Toni Vadell. Això passa per una gran incomoditat. Jo vaig començar amb en Manolo Haro
a Son Cotoner. Què passava? Que jo no podia celebrar cap funeral perquè tothom el coneixia a ell. Ell celebrava tots es funerals perquè tothom el coneixia. Això, en aquest moment,
a mi m’encantaria anar en es cafè i poder alternar amb tothom i que poguéssim parlar,
però no tenc temps.
Jaume Sancho. En es darrer número de sa nostra revista hi havia, per cert, un article d’en
Saturnino Pesquero; deia una cosa que a mi me va impactar. Va contar una anècdota de
quan va anar a Sencelles amb tu (es refereix a Toni Bennasar) —en Saturnino de seminarista vivia allà— i feien sa festa a es vells des poble. Diu que es capellà va entrar tot de
quatres, venia a dir sa missa i ja hauria d’haver començat i no havia començat, no va tenir
temps de saludar ningú, va dir sa missa i se’n va haver d’anar sense poder dir, en acabar sa
missa, ni tan sols unes paraules a aquella gent que feia sa festa. Què pot fer aquest home,
si no coneix ningú ni ningú el coneix a ell?
Tenir “massa” feina vol dir “mala” feina. Hi haurà un moment que s’haurà d’elegir.
Jaume Gual. Aquesta situació i sobretot aquestes estructures de què hem parlat, pot ser
que un dia arribin a caure, però crec que hauríem d’accelerar sa seva caiguda. Que caiguessin més aviat. Està passant es temps i no cauen ni neix res darrere.
Nicolau Dols. Jo vull dir una cosa a favor d’en Toni (Vadell). Tu que has parlat de sa catequesi (es dirigeix a Guillem Muntaner), es darrer esforç lloable que s’ha fet a favor de sa
catequesi, ha estat sa catequesi familiar. Això és un invent d’en Toni. Una altra cosa és que
funcioni. Noltros, a Andratx, ho feim, jo me qued amb sos pares i es nins se’n van amb sos
catequistes i catequistes mascles, en tenim, és com un miracle.
Guillem Muntaner. A Alemanya es practica sa Catequesi familiar com un sistema magnífic. També a sa Pobla es fa sa Catequesi familiar amb molt bons resultats.
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Domingo Mateu. Jo no comprenc per què l’Església, com deia en
Jaume, no accelera aquest procés perquè hi ha situacions que és
veritablement urgents que se resolguin. A Bunyola hi ha una rectoria, que la varen modificar fa poc, preciosa, que està buida. Allà ve
en Toni Cañellas, una excel·lent persona, però que ve únicament en
es moment de dir sa missa; ha de fer via perquè ha d’anar a Santa
Maria i també a Sant Felip Neri perquè és es responsable d’aquella
comunitat religiosa. Aquest home no ha pogut quedar ni un sol
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vespre en es poble, ni pot tenir una relació amb sa gent.
Toni Vadell. Venim d’aquest moment, que teníem molt interioritzat, començant per sa
gent des poble, on sa presència de l’Església a Bunyola era es capellà. Jo crec que en
aquest moment s’esforç que hem de fer, a treballar a anys vista, és que sa presència de
l’Església no és sa presència des capellà, és sa presència de sa comunitat, d’aquella petita
comunitat viva que hi pugui haver. Això a alguns llocs ni serà possible a lo millor.
Domingo Mateu. Aquest esforç immens que fa aquest home per venir el podria dedicar
a conèixer més sa gent i es poble, si no tengués altres obligacions que tothom avui pensa
que són més necessàries i no és així.
Jaume Sancho. No estam preparats: ni hi podem entrar, ni s’hi vol deixar entrar. En Toni
(es refereix a Toni Bennasar) és testimoni que ell ha suplit a vegades es capellà perquè sa
gent tengués almanco una celebració i li han aturat ses cames. S’altre dia que parlàvem
d’això, d’aquesta situació on podrien intervenir es seglars, pareix que, quan s’ha presentat
s’ocasió pràctica de fer-ho, els han tallat ses cames.
Toni Vadell. Quan jo parl de comunitat no me referesc a que no hi hagi l’eucaristia, jo crec
que és molt important l’eucaristia.
Domingo Mateu. Jo lo que crec és que es bisbat hauria de reunir i parlar seriosament de
lo que és possible.
Toni Vadell. Es horaris de misses que tenim responen a un altre moment, però a sa gent li
costa molt es canvis que puguin venir, però an es capellans també.
Nicolau Dols. Deixa passar 20 anys. L’eucaristia no se pot devaluar, perquè l’eucaristia és
indevaluable en si mateixa, però sa vivència de l’eucaristia sí que s’ha devaluat i aquest és
un problema, és un problema greu. O ha de ser viscuda o no té gaire sentit. O sigui, o se
diu missa per a una dotzena, que és lo que toca, o deixau-ho córrer.
Guillem Muntaner. S’ha d’accentuar molt es sentit de comunitat. I és bo dir-ho perquè
darrerament coneguts sociòlegs han escrit llibres sobre es tema de sa comunitat, mostrant que sense es sentit comunitari de sa vida, fins i tot dins sa vida normal de cada dia, el
món es va desfent. És d’apreciar es fet segons el qual sociòlegs de prestigi, que no tracten
es tema religiós en si mateix, fonamenten es bon quefer de sa gent en sa vida de comunitat. Zygmunt Bauman, que és un des més significatius sociòlegs des moment present, té un
des seus llibres amb es títol rònic de “Comunitat”. En contra de sa societat que ell li dóna
es qualificatiu de “líquida”, s’ha de potenciar sa comunitat com a sa millor forma de viure.
Nicolau Dols. Entre líquid i marmori hi ha molts estats de sa matèria diferents.
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Llorenç Tous. Jo tenc una experiència d’allà i crec que és extrapolable a Mallorca. Es meu
rector que és un capellà encara jove, que deu estar entre es quaranta i cinquanta anys, en
aquest moment té sis parròquies. En es principi jo deia dues misses es diumenges i ajudava, després, per dir-ho clar i no perdre més temps, perquè tenen gelosia i se senten que els
trepitjam o els llevam autoritat, o no sé què he de dir. Aquestes sis parròquies, entre totes
no arribaran a 400 habitants, perquè tota sa zona té 81 ajuntaments i un poble de 5.000
habitants, entre aquest i tots ets altres sumen 21.000 persones. Aleshores, tots aquests
ajuntaments es dimecres, que és dia de mercat, —es que és més important és es de Medina de Rioseco— tots ells van an es poble per comprar, per arreglar coses en es banc o anar
an es notari, lo que sigui.
En quant a s’educació, en es poble aquí on jo visc, hi ha hagut una escola amb seixanta
nins; ara hi ha nou nins, gràcies a que des de República Dominicana n’han vengut tres i
també des nou n’hi ha dos que són búlgars. Això ha salvat s’escola, si no l’haguessin tancada. En ensenyament, per anar a Medina de Rioseco no tenen cap problema, es govern, sa
Junta de Castilla i León, ha adjuntat ses escoles a un lloc cèntric; lo mateix que sa sanitat,
està molt ben atesa sa sanitat, en es poble ve tres pics per setmana es metge i dos dies
un ATS, i si tens una urgència vénen a sa casa sense cap problema. Aleshores tota aquesta
cosa social, civil, s’ha organitzat. Lo eclesiàstic no hi ha hagut manera. Cada poblet vol
sa seva missa i prou. Per què? Perquè, si no, es diumenge s’han de canviar sa roba, han
d’anar a missa, després han d’anar en es bar a fer “la partida” de ses cartes i han de rompre sa monotonia. Però no hi ha manera, el bisbe, es capellans i tot, volen mantenir això.
Toni Bennasar. Podem donar una altra passa, seguint es guió. Crec que sa pregunta formulada en es número 5, està bastant contestada, però, per si hi hagués qualque coseta,
la llegiré: “L’Església actual, sa nostra Església té una línia creïble quan presenta sa fe?
Com s’ofereix avui? Interessa s’oferiment? Podria interessar si se donàs amb unes altres
condicions?”
Llorenç Tous. Jo crec que dins l’Església hi ha grups i hi ha persones que la fan creïble. Són
minories, però molt vàlides. Ara, en general, no; se’n van a missa i molts de capellans,
quan prediquen, ses persones s’absenten, ara ja no surten a fumar un cigarro però espiritualment tots s’absenten, com si no hi fossin.
Toni Bennasar. A mi moltes vegades m’ha passat anar a missa i fer-me ràbia lo que diu
aquell capellà; però si ara és un moment per aprofitar! I se’n va per ses rames.
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Guillem Muntaner. Fa uns dies vaig anar a una llibreria i hi vaig trobar
un amic que feia estona que no ens havíem vist i ell em va dir: ara estic
content de veure’t, perquè et podré contar que s’altre dia vaig anar a un
funeral, celebrat per un capellà jove. A s’hora de combregar es capellà va
dir: “Només poden combregar es qui no estan en pecat. Es qui estan en
pecat, per favor, que no combreguin”. “Jo vaig quedar fred, deia s’amic, i
ja no vaig tenir ganes d’anar a combregar”. Sa nostra pregunta que ara
tractam de contestar diu així: “Està l’Església actual en una línia creïble?”
Sempre hi hauria d’estar l’Església, dins una línia així, però si hem de contar fets com es que ara hem retret, sa pregunta és molt mala de contestar favorablement.
Més que mai, ara mos trobam en un moment en es que convé tenir en compte sa nostra
situació a s’hora de dirigir-nos a sa comunitat, present a ses nostres celebracions o actes
religiosos. I sempre. Sense visió de sa nostra responsabilitat amb vistes an es present i an
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es futur, el món se mos escapa de ses mans.
Toni Vadell. A mi me sembla que, un poquet sa qüestió està en lo que cadascú és cadascú,
saps. A mi és un bon jornal intentar viure sa fe cristiana. Crec que això és es jornal que
hem d’intentar viure, amb veritat. A lo millor hi ha coses que després les hem de relativitzar. Però a mi m’agradaria molt això, no me qüestionaria tant es número, ni per molt ni
per poc, viure molt seriosament es seguiment de Jesús, entorn de l’eucaristia, entorn de
sa paraula de Déu. A mi, personalment, me costa molt, no per l’Església, sinó per mi mateix, perquè és una fidelitat constant. De totes maneres aquí hi ha sa clau de cada dia: dir,
viurem molt bé a prop del Senyor i jo vull viure amb Ell. Ho dic perquè això m’ajuda molt.
Després, es vespre, quan faig examen de consciència he de dir que amb algunes coses no
m’ha anat bé, i ja està. Continuam es pròxim dia.
Llorenç Tous: Jo crec, Toni, que tu estàs en es punt de sa vida de ministeri alt, tens molta
responsabilitat i fas moltes coses. És heroic, amb circumstàncies així, és molt difícil. Però
és un preu, que una de dues, o te salves o te converteixes en un robot. Resulta que quan
tens anys de distància, com jo, analitzes coses i veus que vares anar de tres qui n’agafa
quatre, i que per lo tant en vares fer dues a mitges, una de mal feta i una de fatal; llavors
no te n’adones. Que Déu mos perdoni a tots! Però jo crec que l’Església té obligació de
cuidar es seus. Una empresa té obligació de cuidar es seus venedors des seu producte. Es
producte nostro és de primeríssima qualitat perquè l’Esperit Sant és es qui el dóna. I ara,
un venedor d’aquest producte, parlem amb termes de vins, perquè realment vengui vi ell,
primer de tot, no ha de beure aigua, i segon, ha d’haver tastat una sèrie de vins; a s’hora
de vendre es vi ha de vendre u producte que ell conegui a fons i que ho pugui contagiar.
Llavors, es qui l’escolta haurà de pagar un preu i a lo millor no beurà vi perquè serà massa car. Això és lo que mos passa a noltros. En aquest moment es producte, l’Esperit Sant,
diguem, Jesús Ressuscitat, no falla. En aquests moments d’enderrocament des tinglado de
l’Església, està summament actiu, no hi ha dubte, summament actiu, fa hores extres, ets
àngels no li donen abast. Ara, gent que capti aquesta dimensió, i que en aquest moment
de l’Església tengui temps per connectar això amb això, no són molts, perquè tenen un
tinglado armat per aquí que van esclata-butzes, és que no tenen temps, no tenen temps,
fan miracles, perquè a un capellà, bon home, que li fas dir dues misses es dissabte i tres es
diumenge – anant bé, que a qualcun encara més –. Jo vaig estar a un funeral que un, en
vint-i-quatre hores, no sé si n’havia dites vuit o nou, i se’n desfeia la mar de bé, dignament.
Sa gent no sabia res.
Ara jo crec – i rep es consell, humilment, d’un pobre home, que és més vell que tu (es dirigeix an en Toni Vadell) – : Si, a pesar des tinglados que tens, i que són importants, si pots
tallar en qualque moment i pensar en tu mateix, no ho dubtis, allà digui el bisbe lo que
vulgui, allà sa gent protesti, que se quedin sense missa, que no hi hagi qui confessi, encara
hi sortiran guanyant.
Guillem Muntaner. Això és ver. Jo crec que ara mos trobam a un moment favorable: podem parlar, sabem més coses sobre sa realitat de cada dia, podem veure més clarament
com va el món i com seria millor que anàs. Ens reunim per pensar una pastoral renovada
segons ses noves necessitats. Tal volta, més abans, tot això no era tan possible.
Jaume Sancho. Per què no ho podíem fer abans?
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Llorenç Tous. En es nostre temps, es professor de Filosofia arribava tard, se llevava es
capell, se torcava sa suor, resava “O doctor optime ...” i després mos deia: “No me hagan
preguntes que me hagan pensar”.
Jaume Sancho. Jo quan vaig a missa i me sent un extern, no hi ha comunitat, cadascú va
al seu aire, a la seva bolla, i ja està. Jo no m’hi trob bé: és com acudir a un mal espectacle.
Toni Vadell. Crec que és interessant que descobreixis l’eucaristia i l’incorporis.
Llorenç Tous. Puc intervenir? Mira jo crec que un cristià madur, consider que tots noltros
ho som, un cristià madur necessita saber que en aquest món se celebra a qualque banda
que Jesús va ressuscitar. Jo només dic una missa cada diumenge, afortunadament. Jo seguesc molt Itàlia, a través de televisió, tenc una parabòlica. Cada dia a les vuit i mitja hi ha
una missa que ara la diuen a un santuari de Nàpols i és molt digna, està molt bé. En s’estiu
en diuen a sa capella de Castelgandolfo, que està feta p’en Bernini, és una església preciosa, s’església del Papa des temps de vacances, dedicada a sant Tomàs de Vilanova, que
va morir en terra perquè es matalàs seu el va donar a un pobre i el Papa posa sant Tomàs
de Vilanova com a model de ses seves vacances. Hi ha una missa molt digne. Jo no la veig
cada dia, però bastants de dies. A vegades quan es fa es sermó, no m’agrada i aprofit per
fer es meu llit, perquè no m’interessa. Es moment en què tu t’uneixes amb altres cristians,
amb més o manco fe, amb més o manco cultura, vius es moment transcendental perquè
celebram, dins una església catòlica que el Senyor morí i ressuscità.
Si ho vius espiritualment a n’això,
no importa que ho facis a una parròquia o s’altra, en diumenge o
dia feiner. Jo crec que un cristià ho
necessita. I això, avui dia, amb ses
tècniques informàtiques que tenim, això és possible. Cadascú fa
amb sa seva pietat es seu sistema,
es seu temps o sa seva devoció.
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Guillem Muntaner. Per a mi lo que s’ha de mantenir fort, s’ha de revisar constantment i
s’ha de donar a sa gent és sa paraula, s’obra i sa persona de Jesús. Crec que per aquí hem
d’anar sempre i hem d’anar amb molta de força. Sa paraula seva, es seu compromís, sa
seva vida, sa seva persona i tot lo que és Jesús. Si fugim d’aquí, tot lo altre es superficial,
tot lo altre mos fuig de ses mans, no val la pena i sa gent no s’entusiasma, només ho farà
si presentam un Jesús amb convicció i amb vivència personal. Per aquest camí, crec que
podrem fer qualque cosa. Ens hem de comprometre molt fort.
Toni Vadell. Jo no estic d’acord i me sabria greu que mos n’anàssim amb una manca d’esperança. A mi me costa molt parlar en general de s’home d’avui, de sa societat d’avui,
precisament dins sa pluralitat que vivim. Jo conec gent que són molt bons receptors, que
tenen molta set, gent jove. Fins i tot hi ha experiències com sa de la setmana passada. Jo
vaig anar a unes convivències amb al·lots i adolescents i vaig quedar commogut de sa seva
sensibilitat. D’aquí a fer es pas de sa fe hi ha una distància, però a mi ja me commou trobar
adolescents de tercer d’ESO, que tenen 13 i 14 anys, i són sensibles.
Crec que dins es receptors hi ha de tot. Però a mi me sembla que Jesucrist i es sentit de
resurrecció, aquesta apertura, aquesta vida per sempre, me fascina. Hi ha una cosa que
m’agrada molt pensar, es primer alè de vida, que el Senyor te va regalar, te’l va regalar per
sempre. Res ni ningú podrà aturar aquesta vida.
Guillem Muntaner. Jo crec que predicant aquesta persona de Jesús podem donar esperança a sa gent, ja que aquest Jesús és s’únic que mos pot donar esperança. Vos contaré una
cosa personal meva. Fa poc que va morir es meu germà i vaig aprofitar per escriure un
llibret petit que se diu: “La llum de l’esperança en temps d’obscuritats”. Temps d’obscuritat
que no sabem què passa, que ja hem arribat a un final de tot un procés. En temps d’obscuritat lo que mos ve és s’esperança, perquè, si no, mos quedam amb aquesta fosca. En es
pròleg d’aquest llibret parl de testimonis de gent que ha parlat d’aquesta buidor, d’aquesta
obscuritat i fosca. També cont aquell fet de la Madre Teresa de Calcuta que a la pregunta
d’un periodista que li demanà què considerava que era lo primer que havia de canviar en
el món, li va contestar: “Allò que primer ha de canviar en el món som jo i ets tu”. Això t’obri
molt ets ulls, perquè si no començam per noltros mateixos, amb il·lusió i esperança amb
tot lo que vengui, no farem res. En temps de problemes lo millor és fer reviure s’esperança.
Si no hi ha esperança, no hi ha res.

Jaume Sancho. Però tu que m’estàs parlant d’anar a missa o participar de sa missa?
Llorenç Tous. Jo te parl de celebrar sa resurrecció del Senyor amb altres cristians.
Toni Bennasar. Ja duim molt de temps i n’hi ha que se n’han d’anar, però abans podem
analitzar, encara que sigui breument, una pregunta, que va plantejar en Domingo quan ja
havíem fet les preguntes que hem vist. Diu així: “Quins continguts de sa fe cristiana pensam que són més urgents de revisar?”
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Domingo Mateu. Tenint en compte sa buidor i sa deixadesa que hi ha, no hi ha un element
constructor que sigui capaç de poder entendre aquest missatge de sa fe i sobretot viure-la.
Demanaria quins elements de sa nostra fe hauríem de revisar per poder creure, per poder
tenir fe?

Jaume Sancho. Jo crec que tenim una cosa bastant en comú, compartim unes mateixes
creences. Veim molt ses dificultats però tots tenim esperança. O sigui, malgrat tot, això
no mos crea un pessimisme destructor de dir, això no té adob. Amb sa mateixa força que
tens una fe, també tens una esperança, no saps en què, ni saps com, a lo millor; però s’esperança hi és.
Guillem Muntaner. Sa gent ha tornada dura. Vaig llegir s’altre dia que hi ha hagut una
època dins sa història en què sa gent era porosa, tot li entrava, tot li anava bé. Ara sa gent
s’ha tornada impermeabilitzada, no li entra res, llavors li entrava tot. Si anam per aquest
camí de s’esperança, tal vegada podríem fer qualque cosa.
Jaume Sancho. Jo vos vull donar ses gràcies a tots, perquè m’heu fet molt de bé, a mi personalment, compartint ses vostres conviccions i ses vostres vivències.
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La fe

Llorenç Tous. Està molt bé, el mos feim tots, es diàleg mos enriqueix.

COM VIURE LA FE, AVUI

Domingo Mateu. No hem acabat de concretar, a mi m’agradaria, perquè també em donarà esperança, una resposta a la pregunta següent: a dins l’Església hi ha grups minoritaris
que per tu és gent que viu sa seva fe, però tal vegada un poc tancats.
Llorenç Tous. Jo crec que això, com t’ho diria, jo en conec poca. Crec que Déu se serveix de
ses nostres miserables llavors, això no ho dubt. Sí que crec que dins l’Església mos fa molta falta una dimensió mística, una dimensió contemplativa de s’evangeli, llegir s’evangeli
cada dia una estona amb el Bon Jesús. Estic llegint una cosa del Pare Orbe S.J. no sé si vos
sona, va ser es millor professor d’història de l’Església que hi va haver a sa Gregoriana i
té un llibre “Elevaciones sobre el amor de Cristo”, ara el torn llegir i és un místic. Aquesta
cosa d’enamorar-te, perdonau sa paraula, jo no m’atrevesc a dir-la segons a on. Però que
Jesús sigui tan important, tan important que casi puguis dir que és lo més important per
sa persona, davant la vida i davant la mort. Si arribes a aquesta dimensió, tot te canvia,
ja no estàs més tot sol. Lo que mos donaren en es seminari, que jo quan vaig anar a Roma
se’m va esbucar tot, vaig tenir una crisi terrible, no sé com vaig seguir. Me vaig ordenar
amb molts de dubtes, va ser don Juan de Zabala que me va empènyer. Era aquell director
espiritual que tenguérem en es seminari, després de don Pedro Sureda, que va venir per
cuidar-se de can Tàpara. Aquest home estava a Roma quan jo me vaig ordenar.
Una cosa des seminari sí que per jo ha estat sa salvació. Ja a Capdepera don Gabriel “S’as
d’oro” i don Melcion, a sa primera comunió mos digueren: “Vols ésser un amic del Bon
Jesús?” Idò sí, ara som amic del Bon Jesús. Això amb pujades i davallades ha anat creixent
i creixent. Jo també he procurat regar aquella llavor. Jo, per això, don per ben emprat es
seminari, encara que el consider una conculcació des drets humans en aquella època. Jo
crec que el Bon Jesús en cerca d’amics. I quan un vol ser amic sé cert que li ajuda a trobar-se amb Ell.
Acabàrem la trobada i tots vàrem manifestar que trobades com aquesta se n’haurien de
fer més sovint. Havíem parlat molt de fe i acabàrem reconeixent que no podem abandonar l’esperança amb Jesús Ressuscitat que ens ha salvat a tots. El compromís d’amistat
amb Ell ens obrirà el camí per emprendre la millora del nostre món i de l’Església.
Fins una altra, amics, i moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres la vostra fe.

Gabriel Amengual Coll
El títol és massa ambiciós, simplement em limitaré a assenyalar algunes pistes,
tant sobre la fe com sobre la seva situació en la nostra cultura i com és possible
viure-la i fins i tot fer qualque cosa per a la seva transmissió.
Per parlar de la fe, convé començar pel començament. Quan estudiàrem
teologia ja ens ensenyaren que primer s’ha de veure la tesi i els seus diversos
arguments i només després es poden contestar les objeccions i tractar els scholions pertinents.
I per començar pel començament voldria recordar dues definicions clàssiques de la fe. Això vendrà a ser com la formulació de la tesi.

La fe: confiança i esperança
La primera és aquella de la carta als Hebreus (11,1) que diu: “Creure és
posseir anticipadament allò que esperam, és conèixer realitats que no veiem”.
La fe cristiana és una fe feta de confiança i teixida d’esperança. El creient viu de
l’espera i ja viu allò que espera. La fe és una anticipació, que apropa el futur i
ens el fa apropiar.
De tot això no hi ha proves; la fe no és la conclusió de cap raonament
o resultat d’unes investigacions, tot i que inclogui totes aquestes accions intel·
lectuals humanes, perquè la persona no es fracciona, sinó que en la fe hi ha de
ser sencera.
Però aleshores quina mena de saber és la fe? Es tracta d’un d’aquells sabers que els positivistes solen inscriure dins de l’àmbit subjectiu, que responen
a les creences, opcions, gusts de cadascú. En aquest sentit no és un saber totalment objectivable, neutralitzable, com ho és la fórmula de l’aigua. En definitiva
és una convicció.
I què hem d’entendre per convicció? Per convicció s’entén “una espècie
de seguretat que impregna la vida d’una persona, però que no es demostra
[...], una espècie de seguretat sense garantia. Aquesta absència de garanties
s’accentua quan la convicció és d’índole religiosa. [...] És seguretat interior amb
pobres recolzaments externs.”1 La manca de recolzaments externs s’explica per
l’autonomia de la religió. Internament es pot arribar a un estat de seguretat
subjectiva fermíssima, però, en canvi, mai es tractarà d’una seguretat objectiva,
neutral, científica; més aviat la religió és reticent a dites proves que serien tan
1
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Fraijo, Manuel, “Racionalidad de las convicciones religiosas”, in: José Gómez Caffarena (ed.),
Religión, Madrid: Trotta 1993, p. 165; Jossua, Jean-Pierre, Cuestión de fe, Santander: Sal Terrae 1990, p.
55.
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espectaculars (Hanson).2 La fe més tost ens adverteix que “si comprehendis, no est Deus”
(si ho has comprès, és que no es tracta de Déu) (St. Agustí). En aquest sentit “la convicció
religiosa es prohibeix a ella mateixa severament convertir-se en certesa”.3
El llenguatge de la fe no és el científic, sinó el del testimoniatge, en el qual el testimoni compromet la seva paraula i fins i tot la seva vida a favor d’una part en una causa
discutida, en conflicte. El llenguatge de la fe és un llenguatge compromès, tant pel qui
l’empra com per a aquell al qual s’adreça.
La fe és una actitud davant la vida i el món. És més, és una forma de vida que s’inaugurà amb la vocació i la resposta d’Abraham. La crida a Abraham i l’obediència retuda
per aquest en una absoluta confiança en el qui l’ha cridat com única garantia crea una
forma de vida basada en la confiança i que es viu de cara al futur promès. Podríem dir que
per primera vegada en la història de l’experiència humana s’estableix una forma de vida
que se viu de cara al futur en la confiança de que es complirà. Front a la vida sedentària
s’estableix la itinerància, en comptes de la primacia de l’espai fix s’hi estableix el temps
en tensió entre la crida rebuda i la promesa esperada. S’estableix una nova forma de viure
el temps, un temps lineal amb records viscuts i novetats esperades, una nova manera de
viure les relacions humanes i les relacions amb Déu, el qual no comença per ser el legislador, sinó el que crida i envia, detentor de la promesa i que s’ha guanyat la confiança del
cridat a una tal aventura.
Així que en Abraham podem veure el paradigma de la mateixa definició de la fe de
la carta als Hebreus: ell ja ha començat a posseir allò que se li ha promès i coneix la meta
que no veu; no la coneix per haver-hi anat, però sí per la confiança en la paraula del qui li
ha promès.
Aquesta connexió entre la definició de la fe i la figura d’Abraham no és casual, essent un escrit dirigit als hebreus i on de fet aquesta definició és l’inici d’una mena d’història de la fe d’Israel, que és recordada als cristians d’origen hebreu, per tal de donar-los
coratge i per tal que siguin conscients de saber a quin llinatge pertanyen i dins quina història viuen. La fe insereix els creients en un llinatge. Així que aquí trobam de fet un altre
aspecte de la fe: la fe implica pertinença a una comunitat de fe. Tota creença, fins i tot tota
ciència, requereix una comunitat. En teoria de la ciència, una manera de definir la ciència
consisteix a afirmar que ciència és allò que és tingut per tal per la comunitat de científics,
com també és veritat allò que és tingut per tal en la comunitat científica, almanco a llarg
termini (in the long run). És el que els sociòlegs anomenen una comunitat cognitiva, en la
qual es comparteixen les creences i des de les quals es comparteixen les interpretacions
del món i dels esdeveniments de tota mena. I en teologia deu tenir qualque cosa a veure
amb el sensus fidelium i la comunió dels sants, entesa en el sentit de comunió en les coses
santes.

La fe: adhesió personal
Una altra definició, aquesta provinent del gran teòleg catòlic, Sant Tomàs d’Aquino,
és aquella que la presenta com adhesió personal al Crist. Textualment diu: “El creient
assenteix a les paraules d’altre, així que allò que apareix com a principal i com a fi de qualsevol
2
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La prova més espectacular, empírica, és la que exigeix Russell Hanson: “Suposeu, tanmateix, que dimarts que
ve el matí, immediatament després de berenar, tots els que vivim en aquest món som abatuts per un tro imponent. La neu
s’arrombolla, les fulles cauen dels arbres, la terra esbufega, els edificis s’esfondren, les torres es desplomen, el cel s’abrusa
amb una paorosa llum argentada. En aquest moment, quan tot el món mira cap a dalt, el cel s’obre i entre els núvols apareix
una figura com un Zeus radiant i increïblement immens, que s’alça per damunt de nosaltres com cent Everests. I mira amb
ulls torbs, mentre els llamps creuen les faccions de la seva cara, que sembla tallada per Miquel Àngel. Llavors me senyala
a mi -¡a mi!- i exclama per tal que tots, homes, dones i nins, ho puguin sentir: ‘Ja n’he tingut prou de les teves subtileses
lògiques i dels teus jocs de paraules en assumptes teològics. ¡Tingues la completíssima seguretat, Mr. Hanson, que jo
certíssimament existesc!’”. N.R. Hanson, “Lo que no creo”, in: Id. et al., Filosofía de la ciencia y religión, Salamanca:
Sígueme 1976, pp. 32 s.
3
Fraijo, o.c., p. 166.
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acte de creure és aquell en l’asserció del qual es creu; són, en canvi, secundàries les veritats
a les quals s’assenteix creient en ell” (STh II-II, 11,1).4
D’acord amb aquesta definició la fe és primordialment i bàsica una adhesió personal
a una persona; la resta és secundari. És clar que tota afirmació es pot estirar més cap a un
costat o cap a l’altre. Perquè certament no es pot deslligar l’adhesió personal al Crist de
tot allò que això implica, tant en el pla pràctic i ètic (i sobretot en el monoteisme bíblic,
que se’l caracteritza com a teisme moral) com en el pla teòric i de creences, precisament
perquè aquesta adhesió configura una determinada actitud davant la natura, el món i la
història, els altres i la societat. Però no facem rebaixes a l’afirmació de Sant Tomàs: allò
que és principal i el fi de tot acte de fe és l’adhesió personal a una persona.5
Aquesta altra definició de la fe posa en relleu la relació personal que estableix la
fe, així que d’una manera lliure es podria definir la fe com una relació d’amistat. Podríem
dir que es mou més tost en la línia de Sant Joan quan posa en boca de Jesús: “Vosaltres
sou els meus amics si feu el que jo us man. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap
què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he
sentit del meu Pare” (Jn 15,14-15). El condicional “si feu el que jo us man” és una mena de
tautologia, perquè com explica a continuació el que mana és que estimem i ens estimem,
una tautologia, atès que sense amor no hi ha amistat; en tot cas allò nou de l’amistat amb
Jesús és que implica l’amor fratern: “Això us man: que us estimeu els uns als altres” (Jn
15,17). El mateix Karl Rahner afirmarà que la fe cristiana és una amistat, de tal manera que
hi ha cristianisme on hi ha amistat amb Jesús.
Aquesta referència és una indicació d’on s’hi troba l’essencial i d’allò que és secundari. Això es fa necessari recordar-ho precisament en temps de crisis o de canvis. És una
manera de dir quins són els mobles que, sigui com sigui, cal salvar.
I de bell nou es fa present la fe com a confiança, com a relació personal d’amistat.
Però hi ha un altre element de gran interès: som cridats, som elegits: “No m’heu escollit
vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar pertot
arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre” (Jn 15,16). La fe cristiana no neix de
pràctiques d’introspecció, de buidament de la ment, de posar la ment en blanc ni de tants
exercicis que provenen de pràctiques religioses orientals, sinó que prové de l’exterior, de
l’altre, de l’Altre. És ben pròpiament una vocació. I d’aquí la importància de l’escoltar.
La fe cristiana és altruista, no sols en el seu sentit corrent del terme, per la importància de la relació amb el proïsme, sinó també perquè s’origina en l’altre, i això comporta
que el cristià comença per escoltar. Amb tota lògica, per tant, s’ha de parlar d’una prioritat de l’escoltar. S. Pau ens dirà que la fe prové de l’oïda, la fe ve de l’escolta (Rm 10,17:
Fides ex auditu). De manera semblant arranca la fe jueva, que té com una de les seves
expressions més importants el “Xema Y’israel” (“Escolta, Israel”), que és confessió de fe i
pregària, record i síntesi de tots els manaments (Deut 6, 4-5: “Escolta Israel: el Senyor és
el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor el teu Déu amb tota l’ànima i amb totes
les forces”). Parafrasejant l’evangeli de Joan, podem dir, “al principi hi ha l’escoltar”, precisament perquè “al principi existia la Paraula” (Jn 1,1), una paraula que no és “paraules,
paraules”, sinó la crida i la comunicació i autocomunicació, donació de Déu.
En definitiva la nostra vida, i també la vida de la fe, no comença amb nosaltres, sinó
en un Déu que ens precedeix i excedeix, és a dir, obra prèviament en nosaltres. Aquesta
4
5

S. Tomas de Aquino, Suma de teologia (II-II, q. 11 a. 1c), vol. III, Madrid: BAC 1995, p. 125.
Potser molts de nosaltres recordarem aquest escrit, perquè durant els anys d’estudi de teologia fou novetat, tot
i que l’original tenia ja uns quants anys: Jean Mouroux, “Structure ‘personelle’ de la foi”, in: Recherches de Science
Religieuse, 29 (1939) 59-107. Editat com llibre de butxaca sota el títol Je crois en Toi. La rencontre avec le Dieu vivant,
Paris: Cerf 1965 (Foi vivant, 3) (Vers. cast. resumida: “Creo en tí. Estructura personal de la fe”, in: SelecTeol núm. 8, año
2 (1963) 237-244); ed. cast. completa com a llibre amb el mateix títol, Juan Flors editor, Barcelona 1964.
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idea sol sortir en les històries de les vocacions bíbliques amb aquella imatge que Déu els
ha cridat abans de néixer, des del ventre de la mare. És el caràcter previ de l’amor de Déu
a tot obrar per part nostra.

Situació de la fe avui ¿desaparició de la fe?
Vista la tesi, passem a la consideració de l’scholion sobre l’avui de la fe.
El 1943 Martin Buber ja escriví un llibre que, a grans trets, ben bé podríem prendre com un diagnòstic de la situació d’avui, de fet és un llibre que es reedita actualment;
aleshores ell parlava d’Eclipsi de Déu (aquest és el seu títol). Fins i tot es podria dir que,
des de la Il·lustració, la fe en Déu està en crisi. Crec que el procés de transformació de la
religió o del Sagrat en general és de molt llarg abast, molt bé en podem situar els seus
inicis al final del Renaixement i començament de la Modernitat amb el gir antropològic i
l’exigència que tot ha de passar pel sedàs de la pròpia raó amb la conseqüent restricció
de la raó que deixa de ser la que dóna el sentit de tot per reduir-se a la racionalitat de les
coses i dels processos, tant físics com socials.
Però no mirem enrere, sinó fixem-nos en l’actualitat. La constatació primera és
que sembla que la fe estigui desapareixent del nostre món, sofrint un eclipsi total. Tot es
mira de teulada cap avall, només interessa viure el dia a dia. Una de les més encertades
descripcions de la societat actual, almanco sota el punt de vista cultural, és la del sociòleg
Gerhard Schulze, que la defineix com a “societat de la vivència”. En aquest cas s’entén per
vivència el que és contrari a experiència, atès que aquesta es forma al llarg de la trajectòria de la vida, de la professió, de la vida de matrimoni o de família, etc., mentre que la
vivència és viure el moment cercant només la gratificació immediata i la satisfacció instantània; la vivència sol venir provocada per un xoc que prové de l’exterior i produeix un fort
impacte momentani. La vivència es mou dins el camp semàntic del carpe diem dels estoics
i del ‘que campi qui pugui’. Em sembla d’interès recordar aquest context més ample, perquè no és solament la fe la que desapareix sinó tota la forma de vida i l’ambient espiritual
i intel·lectual que la feia possible i li donava el sentit.
Aquest procés de desaparició de la fe el podem considerar en un doble pla: l’individual i el social.

¿Què es pot fer a nivell individual?
En el nivell individual en vénen a la ment unes paraules que, com a comiat de professor
de teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya, pronuncià J.I. Gonzàlez-Faus. La seva
darrera classe va concloure amb el consell de seguir estudiant teologia tota la vida, altrament -va dir als estudiants- a la llarga o bé us convertireu en uns carques aferrats a
unes formes o fórmules que ja seran obsoletes, o bé, a través d›un procés de progressiva
indiferència, arribareu a l›agnosticisme i a la increença. ( M’imagin que aquestes dues
sortides possibles permeten variants i matisos, però en tot cas fan pensar i situen l’estudi
de la teologia en el si de la fe i amb la finalitat de mantenir-la viva, flexible, adaptable als
diferents ambients de vida i acció. La primera opció (la de ser carques) es pot convertir en
el seu contrari, en comptes de ser un rellotge aturat, les agulles poden córrer sense parar,
cercant sempre la darrera novetat, queixant-se que l’Església encara no ha fet la descoberta que un mateix ha fet.
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Per tant, la primera cosa que cal és un cert estudi de teologia; no ens podem quedar amb l’apresa per a la primera comunió ni amb l’apresa amb aquells manuals neoescolàstics. Si hem crescut en altres aspectes de la vida, també en coneixements teòrics i
crítics, cal posar a una alçada semblant els coneixements de la fe, és a dir, la teologia. I no
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dubteu que hi ha bons teòlegs i bons escrits per a tots els nivells i sobre totes les qüestions. I quan dic teologia em referesc també a espiritualitat, bíblia, litúrgia, biografies de
gent significativa en la història de la fe, etc., és a dir, tot allò que pot ajudar a comprendre
i a viure la fe.
L’altra referència que em ve a la ment és aquella pregunta tan inesperada, radical
i enigmàtica que sant Lluc posa en boca de Jesús: “Quan el fill de l’home torni, trobarà
fe a la terra?” (Lc 18,8). Aquesta pregunta tan frapant i desconcertant la planteja Jesús al
final, com a conclusió de la paràbola de la pobra viuda que no es cansa d’acudir al jutge
que no té temor de Déu ni respecte als sers humans, i per exhortar als deixebles que “cal
pregar sense defallir” (Lc 18,1). Resultat: que per mantenir la fe, cal pregar. La fe és un
do de Déu, una gràcia que s’ha de demanar amb humilitat i perseverança. Si la fe és una
relació personal d’amistat amb Crist, com tota amistat, cal cultivar-la, i fer-ho amb l’escolta, la presència, la confrontació, etc. De fet la fe no es transmet amb el llenguatge de
la ciència, ni amb l’inductiu o empíric ni amb el deductiu o axiomàtic, sinó pel llenguatge
del testimoniatge, pel llenguatge de la vida, un element de la qual és la pregària. La fe es
transmet amb la pregària, té com element decisiu la pregària. Això és especialment vàlid
en les famílies: transmeten la fe aquelles en les quals es prega. Perquè el parlar sobre Déu
pressuposa i s’alimenta del parlar a i amb Déu i escoltar Déu, atès que la fe és una relació
personal amb Déu, una relació que cal viure i cultivar per tal que es mantingui viva.
En resum, en el pla individual dues bones eines per fer que la fe no desaparegui de
les nostres vides és llegir teologia i pregar.

La situació en el pla col·lectiu
En el pla col·lectiu, cultural, no hi ha dubte que ens trobem immersos en un llarg i profund
procés de canvi, que podem considerar que va començar amb la Modernitat i no sabem
quan ni com acabarà, però de cada dia que passa sembla ser més radical i universal. En
termes generals es pot definir con la conclusió de la revolució del neolític, que comportà
la implantació de la vida sedentària i la primacia de l’agricultura i una vida humana seguint els ritmes de la naturalesa: dies-nits, hivern-estiu. Darrerament s’ha traduït el llibre
La era secular de Charles Taylor, un filòsof canadenc, gran coneixedor de la modernitat;
en aquesta obra es planteja la qüestió de com hem passat “d’una societat en la qual la fe
en Déu era inqüestionable i, en veritat, estava lluny de ser problemàtica, a una societat
en la qual es considera que aquesta fe és una opció entre altres, i sovint no la més fàcil
d’adoptar” (I, 22). O dit amb altres paraules: “¿per què en la nostra societat occidental
era virtualment impossible no creure en Déu a l’any 1500, per exemple, mentre que en el
2000 això no sols és fàcil per a molts de nosaltres, sinó fins i tot inevitable?” (I, 55).
No es pot excloure una desaparició de la fe en el món europeu (occidental). Tenim
exemples de regions que foren cristianes i que actualment no en queda pràcticament res
de la comunitat cristiana; com és el cas del nord d’Àfrica. Sempre podem pensar i anhelar
que almanco restin grups minoritaris en les nostres ciutats i viles i pobles, que es mantinguin feels a l’aliança i que visquin la fe cristiana en la diàspora, mantenint el caliu de la
fe en un ambient en el qual són ignorats, encara que, precisament pel compromís de la
seva fe, els faci més actius i compromesos. Uns cristians, a més, oberts a tota manifestació
religiosa, amb un cor obert a tota guspira de l’Esperit, véngui d’on véngui, sigui de la confessió o religió que sigui o de la laïcitat; comunitats molt minoritàries però vivint sempre
la seva dimensió universal per la seva obertura a tota causa justa i solidària.
Tal com està posant en relleu el Papa Francesc, l›Església té pertot arreu molt de
camp per créixer: hi ha moltes perifèries a les nostres ciutats i viles, molt de camp on
exercir les diverses ‹obres de misericòrdia›; per això no cal anar a Àfrica, ja n›hi hauria
prou en atendre bé els que vénen i viuen aquí i potser no sigui prou, però una bona passa
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endavant.
Tant en el sentit de repte i com a company de recerca, en el diagnòstic de l›actualitat
cal esmentar un element que certament és nou: la recerca d›espiritualitat des de la ciència i des de l›ateisme. Per molt estrany que soni hi ha propostes d›espiritualitat laica.
S›és ben conscient que l›ètica ja no és un problema (no el seu compliment, sinó la seva
fonamentació racional i el seu desplegament, encara que certament hi ha camps borrosos
i qüestions frontereres poc clares), en canvi l›ètica no té resposta davant les qüestions
humanes més bàsiques com la mort, la malaltia, la culpa, etc. Per tot això es reclama una
espiritualitat; alguns proposen inspirar-se en els mites grecoromans clàssics o en idees
cristianes secularitzades. La sociologia de la religió sol afirmar que en la religió regeix la
segona llei de la termodinàmica, segons la qual l’energia no es perd, sinó que es transforma, per tant el sagrat no desapareix, sinó que pren noves formes.
Tant el rebuig de la religió com la demanda d’espiritualitat se situa en un context
molt ample, que entre altres coses es defineix per una més intensa afirmació de l’individu: vivim en un estat de profund individualisme i en un procés de progressiva individualització, que també es pot caracteritzar per una major personalització, de les formes
de vida, de les relacions, la qual cosa comporta com altra cara de la medalla una intensa
desinstitucionalització. Aquest és el denominador comú de fenòmens com el sorgiment
de nous partits polítics que pretenen presentar-se com a més flexibles, més propers als
ciutadans i al carrer i als problemes de la vida de cada dia i menys institucionalitzats; en
les noves versions de les unions que abans haurien estat matrimonials; es tracta sempre
d’una desafecció a qualsevol institució, la qual es troba sempre sota sospita, mentre que
a l’individu se’l considera creïble.
Aquesta situació hauria de comportar un alleugeriment de la càrrega institucional
per tal que es mostri propera a la vida del ciutadà i, per altra part, requereix uns nuclis des
dels quals es pugui irradiar això que els individus necessiten: els esquemes o conceptes
claus interpretatius des d’on entendre la realitat i la vida, com per exemple una presència
de la fe en la cultura, per tal que pugui ser inspiradora per a grups que no hi tindran cap
contacte directe.

Conclusió
Crec que poc valen les propostes que es fan a base d’estratègies pensades des de fora
de la fe, per exemple des de la psicologia o des de la sociologia, sense negar que puguin
aportar molt. A la fe només se la pot pensar des de dintre, tant en la seva vivència i exercici com en la seva transmissió. La fe, si es viu, es comunica.
Dit això, de seguida convé afegir que comunicar-la no vol dir convertir la gent.
S’ha dit que els dos grans fars per a l’Església del segle XX i XXI són dos sants que passaren totalment desconeguts al seu temps: Santa Teresa de Lisieux i Carles de Foucauld:
la primera, declarada patrona de les missions, i al segon, Pau VI a la Populorum Progressio el declarà model de missioners. Per a aquest darrer, el model d’evangelització és la
visitació de Maria a la seva cosina Sta. Elisabet. En aquesta visita hi ha un contacte per
amistat en el qual Maria hi aporta el Crist, precisament perquè el porta dintre; en aquest
encontre l’única cosa que ella fa és fer companyia i servir a la cosina i cantar l›alabança i
l›acció de gràcies a Déu: amistat, servici i cant.
Sens dubte hi ha tota una tasca per a cada un. Però els resultats estan en mans de
Déu, que és el Senyor de la vinya i de la història.
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La fe
QUÈ EM PROPORCIONA A MI
LA FE QUE TENC EN JESÚS
Tomeu Català
En primer lloc he de dir i reconèixer que el que diré no es pot entendre sense
acceptar la pròpia història i el present. La història des de la més petita infància
i el present que és la meva vida, el meu treball i també la tasca pastoral. I crec
que la millor forma de respondre a la pregunta que m´ha fet en Toni Bennasar
és dir una sèrie de fets-vivències – sempre dins i en un procés - que han marcat el camí de la meva fe en Jesús i al mateix temps l´expressen.
I començaré parlant d´una crisi de fe en Jesús i en Déu. Era al finals de tercer
curs de filosofia, en el Seminari. Jo havia posat molta il·lusió a poder estudiar
teodicea. I ho vaig fer amb molta intensitat. Volia convèncer-me de l’existència de Déu, i com a conseqüència també del fet de Jesús, el Crist, home i Déu
vertader. Com més estudiava les vies de S. Tomàs, manco em convencien. De
tal manera que al final vaig pensar i creure que no hi havia cap raó seriosa per
estar segur de l’existència de Déu, i per tant creure en Jesucrist era en va.
Vaig de vacances a La Vila amb el convenciment que no tornava al Seminari. La
pregària, els sagraments, tantes coses que havien estat importants en la meva
vida i en aquell moment les veia inútils i ridícules.
Crisi de fe i crisi de vida.
Aquell estiu mon pare comença un negoci amb altres dos socis. Estava relacionat amb la construcció, i al començament de l´estiu mon pare té el primer
infart, just quan començaven. Jo vaig haver de fer costat al meu pare constantment; i això me donava molt a fer i sentit també, momentàniament, a la
meva vida. Per altre part m´havia compromès a estudiar nou hores diàries
sobre pensadors i filòsofs contemporanis. I ho vaig fer, especialment autors
ateus, per tal de convèncer-me de la inutilitat de creure en Déu. Cada dia m’aixecava a les quatre del matí, per poder estar durant el dia amb el meu pare.
Cal dir també que vaig deixar les pràctiques religioses, manco una. Moltes
vegades durant el dia i la nit pregava així: “Déu meu, si és que existeixes, fes
que ho vegi”
Un estiu potent, contradictori, dur i viscut intensament.
Quan faltaven dos dies per començar el curs vaig tenir una profunda experiència. Vaig sentir que Jesús hi era, que Déu existia, i que valia molt la pena
dedicar la vida al seu seguiment i al que Ell m´indicava. I així vaig anar al Seminari de bell nou a començar el primer de teología i seguir el procés per esser
capellà.
És clar que això me feia relativitzar certes coses del Seminari, i especialment
segons quines classes. D. Sebastià pareixia que en sabia molta de teologia,
però quina classe de teología; D. Bartomeu podria voler imposar una autoritat
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que per a mi no tenia. I… bono, tanta sort que en aquells temps va començar el Concili
amb tota la moguda que va suposar, esperançadora, engrescadora, encara que a vegades
sense entendre moltes coses – record llegir llibres dels que no n’entenia ni la meitat –;
però l´esperit d´obertura i d’una vida més compromesa per a mi eren clars.
Una altra època important pel que es refereix a la pregunta va esser la meva estada a
Alcúdia, com a sacerdot-vicari d’una parròquia i com a persona. Varen esser els primers
dies, mesos, anys de capellà fent un servei a una parròquia i a un poble. I va tenir de tot.
Des de resar el rosari fins a fer el salpàs, des de la missa primera fins a la gran festa del
Sant Crist i de la Mare de Déu de la Victòria amb el sermó del P. Reynés, protestat i cridat
dins la petita ermita de la Victòria pel mateix rector, i que tot, d´una forma o altra, havia
de passar per la rectoria.
És clar que la meva vida no sols era lo que havia de fer en la parròquia, sinó especialment
tot el treball a nivell de poble. Des de les classes a Ca Ses Monges, la creació del Col·legi,
els equips de futbol, les reunions de joves, les festes que organitzàvem…
Vull recordar per damunt la realitat de la direcció de la diòcesi. Les reunions de capellans
joves i no tant joves, els desitjos de fer grups entre noltros, la resposta de la “diòcesi”, els
articles al “Qué pasa” de Madrid, els anònims, l’actitud de la Guàrdia Civil – durant dos
mesos me varen seguir pertot, dos membres de la benemèrita de informació –, la sintonia
que tenia el rector amb els poders establerts….
I així als quatre anys i tres mesos d’estar de vicari a Alcúdia me’n vaig anar al meu poble
de Vilafranca – dient per telèfon al bisbe Rafel que quan volgués un capellà per fer de
capellà que digués coses – amb el suport de molts de capellans de la diòcesi, dels joves
del poble; però també amb el sentiment de rebuig clar i fort d´altres d´una forma de fer
i ser. Poc temps després l´arxiprestat de Lluc me demanen per anar a Mancor, ja que en
Toni Bennasar acceptava deixar la parròquia perquè jo hi anàs i ell seguiria fent-se càrrec
de Santa Llucia.
En tot això vaig viure moltes contradiccions; però hi ha una cosa que m´ha quedat clavada:
el convenciment segos el qual tot el que passa pot esser per a bé. I així vaig començar a
viure amb una profunda esperança que ja mai l´he perduda. Seguir a Jesús i fer el que
creguis des del més endins d´un mateix, pot dur problemes; però no importa massa; pot
dur fer errades i equivocar-se molt; però no importa massa… en el fons som massa poca
cosa per poder fer molt de mal a qualcú o que mos nefacin a nosaltres. I poc a poc un se
dóna compte que el que val la pena és estimar, aprendre a perdonar i a perdonar-se, i viure entregant la vida per fer el bé i per estar bé. Ara ho pens així. En aquell temps no ho sé.
El que sí sé és que el millor que me va quedar es el convenciment que la darrera paraula la
té Déu, i aquest convenciment m´ha donat molta força en molts de moments de la meva
vida. No deixes de passar-ho malament, però sé que al final es farà el que convengui. Hi
ha tantes coses a les quals he donat importància i després he vist que eren tant relatives!
Un altre moment important en la meva vida va esser, quan essent president de la “Asociación Proyecto Hombre”, un bon grapat de bisbes i la Conferència Episcopal varen voler
apropiar-se del Projecte. Noltros teníem molt clar que molts de grups eclesials estaven
donant suport i possibilitaven el Projecte, però que Projecte Home no era ni partidista ni
eclesiàstic o confessional. I això no ho entenien des de la Conferència Episcopal. Hi va haver, no sé com dir-ho, però sí, “lluites” molt fortes i pressions de molts de tipus. Fins i tot
varen arribar a dir a D. Teodor que me “cuadrase”, ja que era capellà “seu”. Jo vaig tenir la
gran sort de tenir a D. Teodor com a bisbe de Mallorca, però el sofriment que me suposava
la disjuntiva entre el meu amor a l´Església i al Projecte va esser molt gran. Jo no sé si era
exactament aquesta disjuntiva o no, però jo la vivia així.
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Jo estim molt i me sent molt Església, però no de segons quina forma, i per altra part estim
el Projecte perquè veig cada dia la salvació que suposa per a tantes persones excloses i

Què em proporciona a mi la fe ...

molt destruïdes. I el Projecte com l´hem anat creant, no com certs bisbes volien. Va durar
temps i va esser molt difícil.
El que crec que vaig aprendre és que l´Església no sols són la “cúpula”, sinó també els qui
cada dia estam en la base i anam creant Església i Comunitat. Noltros som pecadors, però
els de dalt també i uns i altres necessitam del reconeixement de les limitacions i del perdó.
Estic convençut que per tenir un càrrec no ens allibera d’un treball constant de creixement
i de maduració. Record que un bisbe deia, davant mi, a un capellà de la seva diòcesi que
era el responsable de “Proyecto Hombre”: “Tu me juraste obediencia, por tanto tienes
que hacer lo que yo te mande”. I jo li vaig respondre: “Perdone Sr. Obispo, M. dijo que sí
al “promittis mihi et succesoribus meis obedientiam et reverentiam”. Promesa, no juramento”. “Es igual, me contesta, tiene que hacer lo que yo le diga”. Què trist i quina pobra
autoritat!
I així puc entendre les dificultats que els primers anys vaig tenir amb D. Jesús, i que quasi
al final de la seva estada a Mallorca me demanàs perdó per haver-se fiat de certes informacions i haver-se equivocat amb mi.
Vaig reafirmar una forma de pertinença a l´Església i d’esser Església, amb amor i amb
llibertat. Més enllà dels capricis momentanis de certs personatges, o que al manco s´ho
creuen; fins i tot més enllà també de les meves equivocacions i decisions equivocades.
Pens que he de dir també un fet-situació que me va passar ara fa catorze anys. Era en ple
moment de tensió degut al que acab de dir, i per altra part amb molta feina per fer des de
la “Asociación” i a partir d´aquí peticions que me feien, com per exemple anar, en nom del
“Plan Nacional de Drogas”, a posar en marxa un Pla similar al d’Espanya a un dels països
que havien sorgit de l’URSS. I per descansar vaig anar a cercar esclata-sangs per la muntanya, a Puigpunyent. I vaig tenir un infart de cor.
Només vull explicar el que vaig sentir i viure el temps – més o manco una hora, no ho
puc dir amb precisió – que vaig estar dins el cotxe, a casa meva, esperant si venia o no
l´ambulància.
Hi ha dues coses que m´han marcat tots aquests anys posteriors. Tenint molt de mal en
el pit i amb la consciència que probablement me moria, mai en la meva vida havia ni he
tengut tanta pau, profunda, confiada, segura. Estava tan bé! I la segona cosa és que vaig
pensar: “si me mor jo vull anar al cel, per tant he de demanar perdó”. I no vaig poder fer
memòria de res, per tant tampoc vaig poder demanar perdó. Me sentia be, i en bones
mans.
Sens dubte, en qualsevol moment posterior amb facilitat record pensaments, paraules
i obres en les quals he obrat malament; però en aquell moment no. Només hi veig una
possible explicació: “quan Déu perdona, oblida”. No sé dir res més.
Sí que vaig tenir l’experiència de sentir que l´únic que val dins la vida és estimar i fer el bé.
Record persones del Projecte que vaig veure en aquells moments i va quedar molt dins mi
aquesta afirmació que acab de fer. Tota la resta importa tan poc! Ni obres, ni institucions,
ni premis – m´acabaven de donar la “Encomienda de Isabel La Católica” –, ni èxits ni fracassos. No vaig tenir present res de tot això, sols a persones molt concretes.
És clar que al llarg de la meva vida podria dir altres situacions o fets. Com tots. A vegades
d’un sol moment – jo crec que tota decisió profunda feta en un plis plas, s´ha estat
preparant amb moltes petites decisions; o a vegades situacions que han durat dies,
mesos, anys.- He dit aquestes quatre perquè crec que expressen el camí de fe en Jesús.
Vida, reflexió, pregària, actuacions, protestes, alegries, esperances, decepcions, són el
“caldo” de cultiu allà on s´ha anat fent, i s´està fent, el que puc dir la meva fe en Jesús.
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La fe
L’HOME D’AVUI I
EL MISSATGE DE LA FE

El fill de l’home, quan vengi, trobarà fe a la terra?
V. Jasso Garau
No puc escriure res sobre la fe prescindint de la definició, que ens dóna la
carta als Hebreus: “Creure és posseir anticipadament allò que esperam, és
conèixer realitats que no veim” (Hebreus 11, 1). Unes línies més avall es fa
una puntualització importantíssima: “[...] sense la fe és impossible de ser-li
agradable, perquè el qui s’acosta a Déu ha de creure que existeix i que recompensa els qui el cerquen” (Hebreus 11, 6).

Emperò per continuar, necessit fer dues observacions. En primer lloc, no
puc plantejar aquest tema tan transcendental a nivell d’opinió personal. En
segon lloc, he de recordar aquell intent de sant Pere de caminar sobre les
aigües i la seva fallida, quan “començà a enfonsar-se i cridà: —Senyor, salva’m! / A l’instant, Jesús estengué sa mà i va agafar-lo dient-li. / —Home de
poca fe! Per què has dubtat?” (Mateu 14, 30s.).
Crec que aquests dos textos conjuguen, ben clarament, les dues vessants de
la fe: el misteriós assentiment intel·lectual i la confiança en Jesús.

La qüestió que se m’ha presentat és esbrinar què espera l’home d’avui de la
fe. Ampliant la pregunta, podríem dir què espera de la religió en les seves
tres dimensions: el dogma, la moral i el ritu, les quals no es poden desvincular de la fe.
Les categories del temps i de l’espai no canvien la naturalesa humana. Els
primers deixebles del Bon Mestre gaudien d’uns aparells cognitius, afectius
i volitius iguals als nostres. L’home d’avui és el de sempre.

La literatura popular i culta i els medis de comunicació ens ofereixen una
munió de dades sobre l’home d’avui; parlen, adesiara, de les seves creences
(incloent la delicada qüestió del seu nebulós abandonament), dels costums
(molts d’ells al marge de la tradició cristiana) i de les pràctiques religioses
(cada vegada menys usuals).

Els qui deixen totalment les nostre velles tradicions religioses es poden
classificar en tres grups centrats: l’ateisme total, l’agnosticisme imprecís
i la formulació de noves teories afins al concepte de transcendència, que
podrien portar-nos (o ja ho han fet) a l’adveniment de nous i sorprenents
vincles amb els éssers transcendents.
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Em referiré, en primer lloc, als qui no accepten cap vincle amb la divinitat.
Anys ha, una tesi de teodicea em va deixar parat: afirmava que l’ateisme
podia ésser conseqüència de l’educació feta totalment al marge de la idea
de Déu. Aquestes persones no necessitaven el suport de la creença en la
divinitat; semblava que llur sensibilitat religiosa era de mínima radiació.
L’ateu pensa que la fe és una il·lusió, que l’home arribarà a abandonar totalment.

En relació als agnòstics es sol posar de manifest que la seva passió per la veritat no els
permet superar el mur infranquejable de la transcendència; addueixen que, sense arguments racionals, no poden internar-se en l’àmbit de realitats simplement raonables
o en un món de fantasies irracionals. L’agnòstic pensa que ja ha intentat trobar una
sortida al tema de la fe; no havent aconseguit una solució satisfactòria, creu que ja pot
restar, nit i dia, tranquil. Per contra, adesiara es pondera llur altíssim nivell d’honradesa i altruisme i la limpidesa i sinceritat dels seus sentiments.
Les noves formulacions religioses les podem trobar en les persones que s’interessen
per la possibilitat d’unes entitats superiors i/o paral·leles a les de la nostra realitat. Al
capdavall no poden dissimular l’ànsia de la fe.

La formulació de la religió natural, que es presenta meravellosament a la Confessió
del vicari savoià de l’Emili de Rousseau, es centra en tres punts, que coincideixen amb
el que llegim a la carta dels Hebreus: la creença en Déu, en la providència i en la supervivència. Cal tenir ben en compte que Rousseau mai va deixar d’ésser cristià: era
calvinista i quasi a la força es féu catòlic, i va tornar a la seva primera religió. A les
Confessions, una de les millors autobiografies que s’han escrit, assegura: «Em vaig fer
catòlic, però mai he deixat d’ésser cristià».
Al segle XVIII les ments il·lustrades volien aconseguir la convivència entre catòlics,
protestants, jueus i ortodoxos en els estats multiconfessionals europeus. Un bon camí
per evitar, en el futur, les guerres de religió i els fanatismes comminatoris era ensenyar, a les escoles, la religió natural, denominador comú de les creences monoteistes,
les quals també es podien impartir als centres educatius.

Pel que fa als que es consideren cristians, no seria fàcil establir una classificació,
d’acord amb el contingut de la seva fe; encara seria més difícil formular una relació
d’ordre entre els nivells de vivència religiosa, segons el grau d’adhesió intel·lectual a
la creença, la repercussió en la vida moral i la confiança i vinculació afectiva amb el
Bon Mestre.
Bé sabem que hi ha dues maneres d’assimilar el que ens ofereix la religió: la llei de
l’embut i un procés selectiu semblant al bufet en un convit gastronòmic.

Segons la llei de l’embut, les proposicions mentals, conductuals i rituals es presenten
de tal manera que hom es veu obligat a acceptar-les globalment. Cada nou graó o glop
va acompanyat de l’expressió: «I això, per què no?», i d’un torrent impetuós de vàcua
retòrica i d’enganyívola dialèctica.
En el cas de l‘analogia del bufet, cada un pren el que més li agrada i troba adequat a
la seva vida. Prendre prim no serà adient ni suficient, i prendre massa provocarà una
indigestió. Les circumstàncies de l’home perenne, que viu en aquest moment, fan que
s’inclini pel bufet o per un servei a la carta; són pocs els qui es declaren partidaris
d’escollir la llei de l’embut.

En aquell temps de la immobilitat arribàrem a pensar i creure que la fe, amb diversos
nivells d’imposició mental, s’anava acumulant, any rere any, en el Denzinger (Enchiridion simbolorum), cada vegada més extens i inassolible (anava a dir pesat).

La moral es condensava en aquell promptuari que el professor llegia abans de la classe, i que tenia obert i seguia al llarg d’aquells interminables minuts de monòtones
proposicions intimidatòries. El seu discurs denotava una infal·lible seguretat, de la
qual els pares conciliars del Vaticà Segon haguessin gaudit. Nosaltres havíem llegit el
manual complet i en aquell llibret petit hi era tot. Hores d’ara em recorda el llunari
d’en Tià de sa Real i d’altres personatges de les rondalles, perquè en ambdós llibres
hom trobava la solució a totes les preguntes i a tots els enigmes. En aquell llibretó
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es consignava la relació dels pecats i de llur gravetat, dels que s’havien de confessar i
dels que no importava fer-ho. Era el resultat d’una jurisprudència d’origen indefinit,
la codificació de la qual començà en temps de la imposició de la confessió auricular.
Tunc temporis els confessors havien de consultar unes llistes, en les quals es donava
una relació, més o menys precisa, de les desviacions greus de la llatzerada humanitat.
Una cosa més: el promptuari era acumulatiu i selectiu: el més significatiu eren els pecats més usuals, relacionats amb la dimensió sexual del pobre home; de moltes altres
coses, la gent no se’n confessava; la restitució era tan difícil i inacceptable com en els
nostres dies.

Pel que fa al ritual, restava ben precís tot el que es referia a llur obligatorietat, temporalitat i participació. De la mateixa manera també restava ben definit el que havien de
fer els qui exercien el ministeri.
Un refrany mallorquí que parla dels consells ens pot ajudar a fer una selecció de creences, moral i ritu: “De consells no en vagis fart, però pren la millor part”. Ara bé, no
ens quedarem sense resposta, perquè el Bon Mestre la va donar un vespre a Betània,
ja fa molts d’anys: “Marta, Marta, estàs preocupada i ansiosa per moltes coses, quan
només n’hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part, i no li serà presa”
(Lluc 19, 41s.). Aquesta millor part és la paraula del Bon Jesús: un tresor que no
es troba a cap altre lloc del món. L’hem de servar en les instàncies impenetrables i
incomprensibles de la fe; l’hem de paladejar, ulls clucs, confiant que Jesús va venir a
aquest món per obrir-nos un camí al més gran i formós dels projectes: donar sentit a
la vida i esperar la futura estada a la mansió eterna. El «non omnis moriar» d’Horaci
no es circumscriurà a les nostres obres, sinó que salvarà el nostre jo de l’anihilació.
Sols resta afirmar amb sant Pere: “—Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida
eterna” (Joan 6, 68).
A més de l’adhesió personal a Jesús, la fe té unes conseqüències culturals i socials, que
cal descriure breument.

La religió té una repercussió en la vida política, social, econòmica i cultural dels qui la
professam. No vull ressuscitar el tema de la Cristiandat, amb les seves repercussions
en l’ordinació de l’estat, dels codis legislatius, dels programes escolars (avui diuen
currículum), de la censura... Simplement vull dir que en aquestes accions i activitats
just ara esmentades, els creients no podem prescindir dels principis religiosos. Les
paraules de Crist aporten sàvies aportacions a la nostra laïcitat.
D’altra banda, la religió atorga cohesió als pobles. Els estudis d’antropologia consideren que la religió ofereix unitat als grups humans; és un important focus cultural com
la llengua (si s’eliminen aquests focus o altres es produeix un canvi en la cultura); és
un dels definidors sociològics del concepte i la realitat de la nació. L’estat laic o aconfessional no resta importància o efectivitat a aquestes aportacions de la religió.
La dimensió ètica de la religió ens ofereix una certa seguretat de la manera d’ésser i
d’actuar de les persones, que la professen. Anticipen i ens donen seguretat sobre la
possibilitat i bon succés de les relacions que podem dur a terme amb els qui tenen una
determinada fe. El cristianisme hauria d´ésser la nostra millor carta de presentació.
La religió té una dimensió estètica, que s’afegeix a les notes definitòries de l’ens: unitat, veritat i bondat. Si no trobam aquestes notes definitòries en una religió, caldrà
dubtar de l’adequació del nom a l’essència, i desconfiar de les projeccions existencials
d’aquest entitat.
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Si aquestes tres notes es manifesten amb tot el seu esplendor, descobrim la bellesa
de la religió en llur construcció mental, plena d’harmonia interna, i en les seves projeccions estètiques en totes les dimensions de les lletres i de les arts, des de les més
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sublims i enlairades fins a les més senzilles i humils.

No oblidem que la dimensió ètica i estètica de la religió estan connectades. El que no
és ètic (definit per la justícia i la bondat) no pot ésser bell.

Tot el que he afirmat fins ara són corol·laris de la nostra fe, que no es poden menysprear; però què pot demanar l’home a la fe en aquest moment?

Li pot demanar el que hem llegit a la carta als Hebreus: començar a assaborir en
aquesta vida la substància d’unes coses que no podem veure, amb la certesa que les
rebrem en una existència futura.
El que ens dona la fe és la seguretat bàsica: no hem estat llançats a aquest món sense
demanar-ho ni poder alliberar-nos d’una obscuritat colpejadora, que ens fa caminar a
les palpentes, tot angoixosos, sense trobar la sendera, ni entreveure el destí.
La nostra vida té sentit des del primer moment.

Déu m’estima, som una persona important per al meu Pare. Jo he de correspondre a
aquesta dilecció estimant a Déu i als germans.

Jesús, el meu germà, m’ha ensenyat el camí mitjançant la seva paraula, la seva vida i el
misteri de la mort i de la resurrecció.
L’Esperit Sant és la força divina, que m’ajuda en aquest camí cap a la veritat i la vida.

El misteri profètic de les paraules de Jesús ens porten a la memòria el dia del nostre
traspàs, i evoquen la vinguda del Fill de l’Home en el final del temps. Amb l’ajuda de la
humil Verge Maria, com augura la Sibil·la la nit de Nadal, esperam que el Fill de l’Home
ens trobi il·luminats per la fe.

La fe

LA FE ¿ES UN RECURS?

Sebastià Salom
Un dels dies en què, hospitalitzat a Son Llàtzer per la leucèmia, em trobava
més decaigut físicament, més deprimit i més baix de moral, em visità el metge
per comprovar el meu estat, i, abans d’anar-se’n, amb un to enèrgic i amable
al mateix temps em va dir: “¿Tu no ets capellà?” Jo li vaig respondre que sí.
“Idò -replicà ell- te toca tenir més recursos per superar aquesta situació”. I a
mi, que em pensava que jo era un home fort, em caigueren dues llàgrimes.
Diu el Diccionari de la llengua catalana de l’I.E.C. que “recursos” en plural són
mitjans de reeiximent, especialment de subsistència.
Aprofit aquesta ocasió per agrair als condeixebles i als altres molts amics la
seva preocupació, la seva assistència o el seu oferiment per estar amb mi a
l’hospital.
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La fe
LA FE, ARA I AQUÍ

Sebastià Mesquida
Permetreu.
D’aquesta en sobresurten dos vessants principals: el del
sentit o contingut de la fe i el de la relativa assumpció que faci la
societat d’aquesta fe. Ens haurem de referir a un i altre.
UNS FETS SOCIALS
És obligat fer present de bon principi el fet, ben conegut,
que les generacions més joves de la nostra societat s’allunyen
-pot parèixer que de forma massiva- de l’Església. Hi cabrien moltes interpretacions, però pareix que el fet mateix és suficient per
donar compte del problema. En termes generals podem entendre,
probablement, que aquestes generacions –i, naturalment, part de
les altres- avui recorren uns camins sens dubte absorbents que
difícilment passen per l’Església. Seria com el cos de la qüestió.
També vull senyalar altres fets del nostre temps que, per
la seva novetat i pel seu pes històric, crec que també demanen la
nostra atenció. Me referesc a l’anomenada “Gihad”, alguns comportaments de la qual han ferit la medul·la de la humanitat. No
seria just, però, ometre que aquesta actuació, segons alguns, vol
ésser resposta a certs comportaments “occidentals”, i en particular a la interessada invasió -i destrucció- de tot un país, Irak.
Encara afegiria un altre fet d’abast general però més silenciós, i és
l’actuació d’una economia altament unificada que, perseguint les
seves conveniències, pot crear situacions extremes a qualsevol
part del món.
Pareix un panorama per a tenir en compte en tota perspectiva de futur.
UNA PROPOSTA?
Convé dir que en els papers de l’Església no hi manquen
propostes. Segurament hi són totes. El que passa és que l’Esglé-
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sia, quant a manaments o instruccions per a la bona marxa de la història,
un pensa que s’ha limitat a parlar d’enfora, mentre ella es movia o vivia
diguem “a una altra part”, atenta a altres indrets de l’existència (per precisar més la idea, diria que l’Església tendia a ignorar el que en diríem la
“qüestió social” i es limitava a ajudar, com podia i sovint amb innegable
mèrit, a les víctimes).
Com ja s’ha dit en altres ocasions, en acceptar l’Església ser quasi
absolutament afavorida, de bon principi, per l’intocable poder polític, s’hagué de distanciar de la real història de la gent; i per paregudes circumstàncies, o ja per poders propis, seguí llavors travessant els segles en una
espècie de “plataforma” que l’ha mantinguda separada d’aquella història
de tots. I aquesta seria la situació a superar, per a un missatge que es
presenta en nom de Déu.
Si un no s’equivoca, doncs, el que ara cal és reintegrar-nos en aquesta història. Seria el pas d’una polarització per la “vida interior”, dimensió
sempre bàsica que hauria absorbit amb molt avantatge l’atenció de l’Església, a la vida integral i unitària de l’home. S’afegiria, així, una perspectiva concreta i definitiva per al missatge cristià, limitat sovint a uns
termes merament abstractes. També és de notar que, en aquesta perspectiva històrica, poden aparèixer realitats que en ella hi siguin especialment
visibles. Els contrasts socials, per exemple, únicament són detectables en
la història viva... Hi ha un terme que me pareix especialment sensible a
aquests contrasts, i és el de “desenvolupament”. Més encara: me pareix
un terme summament ampli i significatiu, que resulta directament afectat
tant pels béns com pels mals de la nostra història. Fins pot representar,
ben entès i veient-lo al Servei de la creació de Déu, el bon camí de tota criatura. Vull dir que, en determinades situacions, el terme desenvolupament
podria valer com a criteri.
I bé. Si això és la proposta que un pot fer, queda parlar del subjecte
que l’hauria de dur a terme.
L’ESGLÉSIA, EL SUBJECTE PER A LA HISTÒRIA?
El distanciament de l’Església respecte a la història en general, ja
anotat, lògicament caracteritza els creients d’avui i, particularment, els
capellans. Crec que ens convé notar, sobretot en el clergat, circumstàncies que a la vegada són factors i mostra de la situació.
Una d’aquestes circumstàncies vindria donada pel Seminari, i accentuada per l’existència del seminari menor. El que sembla que cal anotar
és que aquesta secció acollia aspirants que, al marge dels seus sentiments,
ja per l’edat desconeixien problemes universals com l’anomenada “qüestió
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social”, per exemple, juntament amb tot el gruix de la història. Així se’ls
feia iniciar i, després, superar la llarga preparació al sacerdoci sense que
mai aquells problemes de la història apareguessin com elements, diguem,
condicionants de la seva perspectiva.
Circumstàncies reveladores d’aquesta inhibició de la història n’hi
deu haver moltes, i una d’elles, d’importància creixent en temps de canvi,
per a mi és la falta d’un diàleg obert i constant, entre el clergat tocant a la
nostra situació, idees i opcions –i més enllà, vull dir, de les meres qüestions de procediment-. Però això encara no s’ha fet mai i accentua la idea,
almanco en qui haurien de fer la convocatòria, que la projecció substancial
i coneguda de l’Església no necessita fer cas de la història. I aquí he de dir
que no he posat aquest exemple per casualitat, sinó perquè, en els temps
recents, davant el fet sagnant d’anar-se secularitzant fins a la meitat dels
preveres de la diòcesi, aquesta trobada tampoc no ha tingut lloc. Això m’ha
sorprès molt. I pens que, de conversar tots, en el seu moment i com calia,
tant els qui se n’anaven com els qui quedaven ens hauríem pogut trobar
amb un altre panorama. En lloc del silenci indigest, uns i altres hauríem
pogut topar amb un camp remogut, però no mancats dels camins, les relatives fonts i els habituals obstacles que, també per a tots, les paraules i
el sentiment poden crear. Però això ja ha succeït.
Ens trobaríem amb pocs camins oberts, doncs, cap a la història.
Certament no hi tenim la mà trencada, però en principi ningú no ens pot
negar, en el camp de les nostres conviccions, una responsabilitat.
I pens, doncs, que proclamar en el món d’avui que l’home, cada
home, en la seva integritat demana ser centre insubstituïble de la història
pot ésser una convicció absoluta amb moltes i clares derivacions. El creient
pot veure aquesta veritat com una cosa sagrada, i el no creient, com una
prioritat innegable. Les derivacions, en aquest cas, diguem que s’estenen
a quasi tot, i que són qüestions tant per a seglars com per a capellans.
Descobrir els eixos de la història real pot exigir una particular atenció o fins demanar, en algunes circumstàncies, la llum d’especialistes. La
sociologia, la psicologia i l’economia, per exemple, poden ajudar a donar
compte del lloc que es concedeix a l’home en la història.
No tenim les coses fàcils, però també és cert que no les hi té ningú.
Jo he dit més o manco el que pens, i he de donar gràcies per permetre-m’ho.
Salutacions a tots.
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Margalida Nadal Bonnín
Un bon amic m´ha demanat una opinió envers un tema molt important per a
mi com és el de la fe.
Sóc conscient de la meva pobresa... i ho faré servint-me de la meva experiència personal viscuda, lluny de teories i coneixements teològics, (aquets tots els
tenim al nostre abast).
¿És possible avui tenir una fe dins el nostre món actual?
Sí, l´home des que neix es fa preguntes envers el sentit transcendent de la
vida, i molts cercant respostes han fet una opció: per una religió, per una filosofia, per una forma personal de vida... que poden ésser molt vàlides.
Els cristians optam pel Déu de Jesús. I sembla, en aquets moments, una opció
en crisi. No tenim el camí clar, desencís i foscor conformen un desert espiritual. El materialisme consumista i l´individualisme dificulten recobrar espais de
solitud i de silenci, de trobada en Déu, on definir la nostra línia de comprimís
dins el món.
K. Rhaner afirma “el cristianisme del futur serà místic o no serà cristianisme”.
La meva opció és per la fe en Jesús. Decisió actualment més difícil i complexa
que abans. Sobretot perquè sovint no té un inici en el sí de la família, a foc
lent, com el que tinguérem els que ja marquem un temps respectable en el
calendari.
Això són els meus primers records. Vaig veure un exemple de fe i viure el valor
de compartir.
Vaig acumular pregàries, vivències, trobades, participació al llarg de la vida
en diversos moviments d´Església i voluntariats (aquí el llistat és massa llarg).
I tantes i tantes pistes rebudes formaren en mi un substrat que aflorà després. En el qual té cabuda aquest Jesús que me segueix fascinant. Puc dir, com
Ghandi, que la fe m´ha salvat la vida.
A mi m´ha servit el que vaig rebre, si bé, no repetiria el model, perquè els
temps són diferents. I, donat que no servia, s´ha eliminat, no s´ha substituït
ni adaptat.
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La fe és un do, però també és un acte humà i lliure. Exigeix resposta.

El Déu de Jesús, repetesc, és creïble. Tal volta sovint, està fora del temple.

He tingut la immensa sort de tenir al meu costat referents, amics, dels que m´he pogut
fiar, que m´han ajudat incondicionalment, dedicant-me temps, en moments molt crucials
de la meva existència, on hi hagué temporades de recerca, de crisi o de túnel.

Està dins el cor i està vora els oblidats, vora els que pateixen descarnadament, abandonats
a la seva sort i a la seva injusta mort. Basta escoltar les notícies. I Jesús segueix cridant
pels nostres carrers, demanant ajut en nom dels que no tenen veu i oferint esperança ...
encara que molts estam sords.

Són molts i no faré un llistat, oblidaria, injustament, noms. Però sí, recordaré alguns que
segueixen dins el meu pensament, perquè en un moment donat tocaren el meu cor i això
ja no s’esborra.
Curiosament, la majoria sacerdots, (estament poc considerat actualment).
En la meva adolescència fou S. Planes, un bon amic, que m´ajudà molt, fins i tot va aconseguir que el meu pare me deixàs anar a estudiar a Barcelona. Cosa impensable en aquell
temps. Sempre l´hi agrairé.

És possible creure en la nostra Església actual ?
Jo segueixo creient en l´Església, ella m´ha transmès Jesús. I l´estim.
També sent una gran tristor i sovint somnio unes altres maneres. L´Església Institucional
no me diu res, fins i tot me molesta. Voldria que una forta ventada s´endugués totes les
mitres, bàculs, randetes ... i quedàs despullada de riqueses i de formes tancades en un
passat que l´allunyen del poble. Una Església en la qual tots, homes i dones, tinguéssim
el mateix protagonisme. I units la féssim més evangèlica.

He passat èpoques de fe intensa i altres de fredor i buidor absolutes en què he abandonat
perquè m´ha semblat una quimera absurda, un impossible. Formada en Humanitats, i
tancada dins una fe immadura, infantil: això no quadrava ...

Sovint ens ha presentat la fe com un precepte, no com una opció alliberadora.

Com les he superat?

L´Església actual no arriba als joves, no parla el mateix llenguatge ...

La nostàlgia de l´alegria que havia trobat en la fe, i la topada amb amics que han estat
amb mi, com si fos en dedicació exclusiva, ajudant-me en la recerca més profunda de
noves respostes dins la foscor. I aquí, indubtablement, el meu profund agraïment a Joan
Planes, que segueix viu en el meu pensament. Quantes experiències viscudes al seu costat, quants camins oberts als meus dubtes, evangeli en mà! Quants moments compartits
amb la meva família! Foren molts d´anys. Record un pensament seu que compartíem i que
encara me serveix: “Tanmateix necessites i necessitaràs sempre una ermita per pregar, un
despatx per estudiar, una rotllada per desengavatxar i una garriga per passejar”.

En l´Església casolana, de petites comunitats que celebren la fe des de la vida i per donar
vida, sí que hi crec molt seriosament. I tinc la sort de participar en vàries d´elles. La fe és
per compartir, la celebració és per posar en comú tot el que portam de fora, per pregar
per les persones amb les quals compartim el dia a dia, per celebrar els seus encerts i per
plorar amb ells quan hi ha un motiu. Així ens ho ensenyà el Mestre. Perquè el missatge
de Jesús és una gran notícia, és de rabiosa actualitat.

N´estic convençuda, la fe en el Déu de Jesús és possible avui, però no és màgica. Necessita
cuidar molt, necessita pregària constant i confrontació amb la Paraula... Déu sempre hi és
si li deixam espai i el cercam amb sinceritat. Les persones que més endins m´han calat, són
(o eren ) persones de pregària.
La meva fe s´ha convertit en evidència en alguns dels moments més durs de la meva vida.
I en vull destacar un: la mort del meu fill Alfons, d´una forma tràgica i sobtada als vint-ivuit anys. Record l´angoixa, la impotència i la desesperació. Vaig rebutjar pastilles, volia
estar conscient. Sovint ve al meu pensament la nit tràgica, en vetlla, entre plors i pregària,
en un banquet de Taizé. Demanava a Déu que, si existia, es fes present i repetia entretant,
versets de l´evangeli que tantes vegades havia memoritzat, sense el sentit ni la urgència
d´aquell moment.

El Papa Francesc és una porta oberta a l’esperança, és una bavarada d´aire fresc. És clar
i creïble. Calen molts d´altres que s´apuntin a les seves pautes. Com m´agradaria parlar
amb ell!!!

Sent la responsabilitat de fer una crítica constructiva i de posar el meu gra de sorra dins
aquesta Església en la qual crec i que m´ha ajudat a esser feliç. Sent el deure de transmetre tot el que he rebut. D´acompanyar els que sofreixen i de riure amb els que estan
contents del meu entorn. Tal com ho han fet amb mi. De cridar que l´esperança i l´amor
són possibles ara i aquí.
En ve a la memòria una frase de Pere Casaldàliga que diu:

“Al final del camí me demanaran: has viscut? has etimat? i sense dir res, obriré un
cor ple de noms”

Al matí, jo tenia una pena infinita, però un consol desconegut ... una força inexplicable.
Déu, a més a més, envià a la nostra família, un reforç personal, en Jaume Rovira, a qui
feia poc temps que coneixíem... Va fer-nos costat des del primer minut, d´una forma molt
propera, incondicional i amiga. Fou i és, dins la meva fe, un punt de referència. Ja sempre
serem amics.
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Jaume Gual

El passat dia 28 de desembre, dia dels Innocents, com ja s’ha convertit en tra·
dició, ens reunírem els condeixebles a Monti-sion de Porreres.
Aquesta vegada fórem 19. A��������������������������������������������������
més dels que ens han deixat, només 2��������������
no hi pogue·
ren ésser, en Mateu Buades i en Biel Rosselló.
Quan n’arribàrem quatre residents del Raiguer, que tot sigui dit, sempre som
molt puntuals, trobàrem allà dalt el bon amic Sebastià,
rector de Porreres, que com sempre, ho tenia tot preparat.
Amb un tres i un no-res, varen arribar tots els altres. No
cal dir l’alegria que es reflectia a les mirades de tots, quan
ens topàvem amb en Sebastià, un poc més amagrit, però
totalment rejovenit i amb una millora molt substancial de
la seva malaltia. Ànim, Sebastià!
Passàrem a l’interior del Santuari, a la cel·la del Rector.
Acomodats formant un cèrcol, començàrem el diàleg.
Era ben clar que el primer en parlar havia de ser en Sebastià per informar-nos
un poc del procés de la seva malaltia. Ell va contar tot el procés d’ençà del mes
de juliol passat. Que havia tengut moments molts durs de foscor i incertesa en
el procés. Com li afectà el tractament oncològic en els diferents períodes que
ha passat. Ara bé, des de fa més de dues setmanes es troba molt bé i pareix que
no ha tengut res. Encara està pendent de dos períodes més de tractament.
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A continuació, degut que hi era present en Joan Suñer, resident a Cuba, va donar la seva
opinió sobre la situació del país després de la mort de Fidel Castro, donant a entendre que
tot continuaria igual perquè els dirigents no han canviat.

Col·laboracions

Seguidament va prendre la paraula en Jaume Sancho i va parlar de la situació de la nostra
revista en un doble aspecte. Primer, degut que en Biel Rosselló deixa la responsabilitat que
tenia en la maquetació de la revista, va dir que l’equip de direcció s’havia posat en contacte
amb en Macià Llabrés, membre del grup d’Amics del Seminari, que estava disposat a assu·
mir la tasca que feia en Biel. En aquest aspecte va dir també que sense fer un canvi sobtat,
possiblement anirem canviant els aspectes que considerem adients per tal de millorar la
publicació. En segon lloc, va donar relació de les despeses ocasionades en la publicació
durant l’any 2016. Distribuirem la quantitat i entre tots aportàrem el cost.

LES MEVES ETAPES EXISTENCIALS
Antoni Bennasar
La vida és una realitat complexa, polièdrica. Impossible estudiar-la sense
simplificar-la. I dependrà del moment que estiguis vivint la percepció del
contingut i el significat de la pròpies vivències.
Sempre que parlam feim abstraccions. Ningú no pot captar tota la realitat. Som enormement limitats i selectius.
La finalitat d’aquest escrit és contemplar els 74 anys que he viscut, dividint-los en etapes, amb la certesa que aquestes etapes mai no són compartiments estancs, perquè l’evolució mai no és lineal. Dins el creixement
psicològic es donen freqüents regressions a etapes suposadament superades. I mentre alguns s’hi queden a causa de la por, altres, vencent-la,
obren portes que els permeten veure el camí a seguir i es disposen a seguir-lo. Els primers dediquen la vida a “tenir”, creient que les possessions
els redimiran d’aquesta por. Els segons, amb una confiança productiva en
les pròpies forces, anhelen “ser” en comptes de tenir. Dues actituds existencials possibles dins la vida, com explica brillantment el filòsof-psicòleg
Erik Fromm.

Després d’un poc de xerrameca, i essent ja l’hora d’anar a dinar, passàrem per l’església i
cantàrem la Salve mallorquina de Rafel Vich. En Tomeu Moll mos va passar una fotocò·
pia on hi havia la cançó i l’acompanyament per a orgue. Mentre cantàvem, en Tomeu ens
va corregir en dues o tres ocasions. Això mos va despistar un poquet i jo vaig pensar a
veure si la fotocòpia estava bé, però nosaltres havíem agafat uns defectes propis, de
quan una cançó es canta de memòria o si era l’amanuense que havia copiat la partitura malament; bé en Joan Parets ja mos ho aclarirà en una altra ocasió. Així i tot cantàrem
molt bé.
Passàrem al menjador i donàrem bon compte de l’arròs de peix i dels escaldums que a
la cuina ens havien preparat. Tot amarat amb un bon vinet, dolços i una copa de cava
per desitjar-nos les bones festes i bon any 2017.

Tenint en compte que en el mes de juny celebrarem el 50è aniversari de la nostra
ordenació, acordàrem que el dia 19 ens tornaríem trobar al mateix lloc per celebrar
l’esdeveniment amb un dinar i una Eucaristia i que, igualment que ho férem ens complir-se el 25 aniversari, convidarem també a assistir-hi al bisbe o administrador apostòlic. Esperam que accepti la nostra convidada i passi aquest dia amb nosaltres.
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Quan una persona vol tractar i profunditzar algun tema, el primer que fa
és cercar un mètode apropiat. Jo aquí utilitzaré el mètode dialèctic : tesi,
antítesi i síntesi.
Molts identifiquen aquest mètode amb la teoria marxista. És veritat que
Marx utilitzà aquest mètode per estudiar el procés històric, però el descobriment del mètode no és seu. Abans d’ell l’utilitzaren altres filòsofs de
la categoria de Plató, Aristòtil, Hegel, etc.
A mi aquest mètode m’és útil aquí perquè estic ben convençut que en
la meva vida els processos de canvi no haurien estat possibles sense els
condicionaments del meu passat. Res no sobra dins la meva vida.
Dividiré doncs aquest procés en tres etapes:
La primera correspondrà a la tesi. La segona suposarà la seva antítesi i la
tercera (l’actual) representarà la síntesi.
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Tesi
Aquesta etapa omplí la meva infància, joventut i alguns anys de ministeri sacerdotal.
La seva característica definidora podríem dir que era la “seguretat”.Tot estava perfectament clar i l’harmonia entre les meves idees era total.
M’havien ensenyat la resposta adequada a qualsevol pregunta possible. (Em referesc a les preguntes existencials, no a les culturals ni científiques, és clar). Fins i
tot puc dir que ja disposava de les respostes abans de conèixer les preguntes. (En
aquells moments “fer-se preguntes” podía ser considerat una prova de raresa o fins
i tot d’un cert desequilibri).
Però aquesta claredat tenia un preu: una absència total de capacitat crítica. Quina
importància podia tenir el que jo pensàs? El propi pensament no era altra cosa que
“renous” que dificultaven la percepció de la “veritat”.
La formació que rebíem no era una autèntica “educació” amb el sentit etimològic
(educere: treure defora el que ha dedins). Al contrari: tot procedia de l’exterior, evidentment de la tradició. (“Nihil novum sub sole”). Quina necessitat tens de pensar
si tot ja està dit i aclarit? (Aquí em vénen a la memòria aquelles paraules que el
rector del seminari dirigí a l’amic Benet Crespí: ”Ah! Tu penses!!!”)
Els meus pares, amb la més bona intenció i pensant que era el millor que podien
fer, iniciaren aquest adoctrinament, però quan trobà la màxima intensitat fou en el
Seminari, estudiant filosofia i teologia amb el mètode escolàstic.
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Vaig dedicar moltes hores i molts d’esforços intentant convèncer, fins que arribà el
moment que vaig comprendre que aquest no era el mètode adequat. A més, Jesús
no l’havia emprat. Es tractava d’oferir, no de convèncer.
Un altre tret característic d’aquesta etapa era un desconeixement quasi total del
meu “jo” a causa d’una mala interpretació d’alguns passatges bíblics, com la frase
de St Pau. ”No som jo que visc, és Crist que viu en mi”. I altres sentències lapidàries
del rector Sureda, com: ”Non tu, sed Ecclesia”. Tot això comportava la sensació que
cultivar les teves quimeres i qualitats no feia altra cosa més que destorbar la missió
encomanada.
Però a poc a poc s’anava acostant una nova etapa manco segura i indubtablement
més fosca.

Antítesi
He de circumscriure el moment d’aquesta etapa en els darrers anys que precediren
la meva secularització i els primers que la seguiren.
Aquella seguretat minvava. Ja no tot era tan clar. I aleshores s’inicià un cert rebuig
de la primera etapa. Un sentiment d’inutilitat de tot el que havia après i fet anteriorment.
Una sensació d’haver perdut el temps i energies estudiant uns temes que no responien a cap de les meves preguntes ni a les de molta gent. La impressió que havia
treballat un camí que ben poca gent transitava i d’haver descuidat tot allò imprescindible per dur una existència “normal”.

Dins aquell àmbit la paraula “veritat” era paradigmàtica. No es tractava de cercar-la perquè ens era evident. La coneixíem perfectament. Ens l’havien mostrada
les autoritats en el tema: Sagrada Escriptura, Sants Pares de l’Església i Sant Thomàs
d’Aquino. Tots els que s’atrevien a discutir la “veritat” eren considerats “adversarii” i
ocupaven un espai reduït en el llibre de text (i amb lletra petita), que ordinàriament
se saltava donada la seva poca importància i “perillositat”.

I, per suposat, la consciència d’un desconeixement quasi total dels meus sentiments
i emocions, considerats tan perniciosos en l’etapa anterior, al temps que donava entrada a nous interessos i sentiments que indubtablement entraven en conflicte amb
la imatge idíl·lica anterior.

Naturalment això no convidava gaire a una actitud de recerca. Què havíem de cercar si ja ho teníem? El més important era entendre i recordar. No cercar.

Síntesi

En tot cas si volguéssim parlar de cercar ens hauríem de referir no al “què” sinó al
“com”. Vull dir que l’únic que calia cercar era la manera d’expressar allò que sabíem a fi de convèncer que l’única veritat era la que nosaltres posseíem i preteníem
escampar.

Vull començar a explicar aquesta etapa amb una afirmació prèvia: estic convençut
que tot el que he viscut anteriorment ha estat un preàmbul necessari per al que
visc actualment. I també tenc la convicció que l’etapa que visc ara no és la definitiva
perquè la vida no és estàtica. El canvi és constant. “ Mai no nedam dues vegades
en el mateix riu”, com digué el filòsof grec Heràclit. “Les coses no són, esdevenen”.

Dins aquesta filosofia era molt poc important l’actitud d’escoltar. El vertaderament
important era posseir un esperit apologètic que ens capacitàs a utilitzar estratègies
convincents.

Visc aquest moment amb l’esforç de compaginar aspectes de la primera amb la segona. La seguretat ja no és tan completa i la foscor tan exagerada.

Jo record haver omplit quaderns amb moltes d’aquestes estratègies, algunes d’elles
copiades de persones que jo considerava convincents. Només, per citar-ne una,
diré que el que més m’ensenyà en aquest tema fou D. Jaume Bonet, fundador de
l’Institut Verbum Dei, la persona més convincent que he conegut.

En definitiva, una sensació d’haver de tornar començar la vida amb la tasca de desaprendre tot allò après. Una etapa de foscor i dubtes a balquena.

He descobert que el camí és el que importa. A la meta mai no s’hi arriba. L’únic que
tenim és el present. En ell hi ha condensat tot el que ha deixat el passat i també les
nostres previsions i il·lusions de futur.
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No responsabitz ningú de les meves decisions per més que algú em predisposàs a
fer-les. (Sempre que es decideix qualque cosa és perquè en aquell moment et reporta algun benefici). Per això puc dir que visc reconciliat amb els meus formadors i
també hi estic amb mi. Hagi fet el que hagi fet, ho consider un escaló necessari per
ser el que avui som.
I encara vull afegir que tot el que he fet i viscut, conscientment o inconscientment,
és present en el meu actuar i viure actual. I per refermar aquesta convicció al·ludiré
a unes paraules que no fa gaire em digué un bon amic meu, de nom Jaume.
Per entendre-les correctament he de dir que últimament ha hagut de patir algunes
contrarietats i circumstàncies dures. Circumstàncies que serien considerades força
negatives i desestructurants per a molta gent.
Les paraules del meu amic foren aquestes:”Toni, em sent millor ara que abans que
em passàs aquest infortuni i la gent que em coneix m’ho diu. Però jo en conec la
causa: tot el que vaig viure a la meva joventut ha retornat a la meva vida i em dóna
força i llum per seguir endavant”.
Aquesta és la “síntesi” existencial de l’amic Jaume. Res no es perd del que s’ha viscut.
Però ara he de continuar parlant de la meva “síntesi”. Per això vull afegir que la
meva actitud és de recerca, alegrant-me davant qualsevol trobada, per petita que
sigui.
De cada dia som més conscient del que ignor, però això no m’entristeix. La claror
que tenc és suficient per seguir caminant, encara que a vegades ho hagi de fer a
palpes.
Si durant l’etapa de sacerdot i professor sobresortia la idea d’ensenyar, ara predomina la d’aprendre. I aprendre, com diu el psicòleg Maslow, és descobrir. Aprendre
és una experiència que et modifica. Cap aprenentatge et deixa igual. Les coses que
“patinen” no s’aprenen.
L’actitud d’escoltar, abans innecessària, ha esdevingut primordial perquè la “veritat” no es troba a un sol lloc. Està escampada.
Abans d’acabar aquest escrit vull manifestar que visc la meva situació de jubilat,
no com una etapa menor. La consider tant o més productiva que les anteriors. I si
hagués de distingir-les diria que aquesta possiblement és més rica perquè té més
matisos, malgrat disposi de manco energia física i rapidesa mental.
Com a final, manifest que la fe en Jesús ha estat present en les tres etapes, encara
que de forma ben diferent.
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Col·laboracions
EL MÚSIC MIQUEL PERELLÓ (1930-2008)
I LA SEVA ESCOLANIA
Bartomeu Rosselló
Jo comprenc que escriure en aquesta revista és molt arriscat. Tothom
parla d’unes vivències, unes teologies i filosofies amb una serietat a vegades
desacostumada per a un servidor. Però a l’article dedicat a la capella del seminari i al Marquès de Comillas restà sense publicar allò que feia referència a
l’escolania parroquial de Felanitx i al seu director en Miquel Perelló ja que el
tema estava fora de context. Em suggeriren que en fes un altre. Aquí està.
Simplement, i basant-me en el record dins la meva vida i amb allò que
m’han pogut contar, vaig a descriure la relació que tingué en Miquel amb
la música aquí a la Vila. Perquè si hi
havia una cosa que el movia, era la
música. Així mateix he de comentar
la seva particular visió de l’evolució
de la mateixa dins la història. Més o
manco deia: En principi els primitius
feien la música a base de tam-tam;
tot s’anà perfeccionant fins que arribà al màxim: el barroc; a partir
d’aquell moment tot ha anat degenerant i ara tornam a ser al tam-tam.
En Miquel havia arribat al
seminari devers l’any 1941 i havia
estudiat filosofia en el moment en
que se’n sortí. Dins la seva trajectòria musical afegirem que cantà la
Sibil·la a la Seu els anys 43 i 44. Però
resulta que un altre felanitxer, D. Sebastià Gayà Riera es canonge moix,
professor seu en aquells moments,
l’estrenyia de passos. Sempre li deia:
com tu saps jo som moix, es moixos
rapinyen i sempre te rapinyaré. En Miquel en no poder aguantar més agafà els
tapins i deixà el seminari.
De tornada a la Vila se li encomanà la feina d’escolà major de la parròquia. I bé que ho va fer! En aquell temps la parròquia de Felanitx donava
per tenir dos escolans majors, campaner i també una plaça d’organista. Tenia
esment a l’escolania que cada diumenge cantava a l’ofici, que servia les misses diàries, que anava a cercar els difunts en processó i cantava als funerals.
Ensenyava la sibil·la (1) i tots els càntics propis, i a vegades feia tot el possible
per corregir els vicis que dins els mateixos havia anat incorporant el Reverend
Comú de Preveres. Érem una quarantena de nins. Que en Miquel tenia la
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vocació ben arrelada, no en teníem cap dubte. Noltros, escolanets de 8 i 9 anys, havíem
sentit dir i comentàvem que en Miquel volia anar-sen cap a les missions, però per sort
nostra no se n’arribà a anar. I amb això ja està dit tot.
Hi havia una sala al costat de la sagristia que empràvem per fer temps i esperar per
anar a cantar. Allà s’havien organitzat taulers d’escacs i dames, es podien tocar guitarres, harmòniques, etc. Dins aquesta sala hi havia anotades les funcions que cada un de
nosaltres tenia encomanades. Com a remuneració teníem durant l’estiu, fent torns, unes
vacances pagades a Sant Salvador. Els ermitans ens feien el menjar i noltros jugàvem fins
a l’infinit.(2)
La Parròquia de Sant Miquel se n’orgullia de l’escolania que havia posat en marxa
en Miquel Perelló després de sortir del seminari i era la més primcernuda de Mallorca.
No tenia por a ningú i les altres escolanies de l’illa estaven ben lluny de poder-li banyar el
nas de saliva. Ens adonàvem de la nostra importància en veure el lloc privilegiat on ens
situaven als Congressos Eucarístics que organitzava el bisbe Enciso.
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caiguda, i aquest que diu:
.- Avui a migdia no he tengut temps de prendre sa rasca (3). I l’hauria de prendre.
.- No hi ha temps, ja es hora de sortir per sa funció.
.- No i l’he de prendre.
.- No vagis de bromes i anem.
.- Si no puc beure una rasca no sortiré.
Caparrut com era aquel bonjesús! En Miquel anà a can Rosa, un bar que hi ha encara ara just al costat de la parròquia, vestit amb els hàbits per dur-li sa rasca.
En visqué d’altres però només per apuntar-ne una altra direm que al Rector Antoni
Móra li tocà anar-se’n d’aquest món. I ja ens tens tota l’escolania mudada i tots els capellans de la Vila en processó cap al comellar de Son Quelles per enterrar el Rector. Però es
donà el cas que aquell cos suava i no el volgueren enterrar. El sendemà els capellans interessats de com ho podien fer, i per prendre les decisions oportunes, tornaren a veure’l.
El Rector continuava suant i D. Cosme Bauçà, capellà de ca seva, historiador i medalla de
la Ciutat, que no llaurava pel mateix tornall que el Rector, enrevoltant el taüt li deia: Toni,
Toni, això és el foc de l’infern que t’encalenteix.

En Miquel aregà una temporada llarga, dins la sagristia parroquial, vàries tongades
de Cavallets (cavallers) que ballaven i encara avui ballen l’oferta a les festes grosses de la
Vila i acompanyen les autoritats d’anada cap a l’Ofici. Uns cavallets que els frares agustins
havien vist néixer dins el claustre del convent. En realitat són balls aquests, on es representa la disputa entre sis cavallers per tal d’aconseguir la dama.
Férem concerts i cantàrem per tot allà on fou menester. Precisament un d’ells fou el que
donàrem al Marquès de Comillas a la seva residència de Cala d’Or. Record d’aquell concert, n’és la fotografia que ens feren darrera una mata. En aquell temps a Cala d’Or n’hi
havia de mates, en comptes de moltes cases. De tornada cap a la Vila el motor del camió
d’en Costurer s’encalentí i de per ca ses Soleretes vàrem haver d’arribar a peu quasi fosca
negra, passant pel costat del cementeri. Sobresortint de la paret que el tanca hi ha una
escultura d›un gerro amb un mantell que l›envolta. Tots el miràrem de coa d›ull per si era
un mort que guaitava.
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En Miquel al llarg de la seva estada per la parròquia hagué de veure i fer front a
situacions una mica especials com és ara la d›un dia del Ram horabaixa just abans de
començar els dotze sermons: Imaginau-vos el clergat parroquial dins la sagristia revestit
per a l›ocasió. El qui havia de fer de Bonjesús (el campaner) amb una alba blanca, perruca
postissa que li tapava la cara, corona d›espines, carregat de cadenes per fer renou a cada

Un s’imagina que el sou que li pagava la parròquia no devia ser massa alt perquè el
complementava amb la dedicació d’arreglar rellotges. En aquell temps els rellotges encara
s’arreglaven. Jo record el rellotge de peu de cas padrí, que en aturar-se o retardar-se, en
Miquel venia i el posava bé. També feia una mena d’escultura per mobles obrats per a ca
un escultor.
Amb la desaparició de les misses de tres dominicals i la sumptuositat dels funerals, l’escolania decaigué i restà sense objectius. El Concili havia canviat coses i ja no calia
mantenir-la, per la qual cosa desaparegué com a servidora parroquial. També decaigué el
nombre de fidels.
Però sorgí una altra classe de música. En aquell moment uns quants conjunts mixts
de ball, mig roqueros que havien sorgit per allò d’entretenir estrangers i mallorquins, rodolaven per la Vila. I Es Regent ens ginyà per tocar a la missa de 12. Allà anàrem Marblau,
Acroamas, Ciclones, Trovadors... Per damunt aquell escenari parroquial s’escampaven
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fenders, ludwigs, vox, farfisas, i tota casta de distorsionadors i amplificadors. Durant la
celebració, nosaltres, a ritme de fox-trot cantàvem allò de “Dau-me la fe dels meus pares,
dau-me la fe dels meus pares...” No he sabut mai l’opinió d’en Miquel, però la m’imagin.
El cert és que una bona temporada l’església s’omplí que vessava i no hi cabia ningú més.

Més tart en Miquel posaria en marxa una altra tongada de cantadorets. En tenia no
sé quants de grups que anaven alternant cada diumenge. Els pares i padrins d’aquells nins
assistien a missa per veure i sentir cantar els seus. La clientela també estava assegurada.
Aucellets els deien, i cada grup prenia el nom d’una espècie diferent. Amb ells es presentava als concursos de villancets a Porto Cristo que organitzava Mn. Ramis. Sempre duien
cap a casa el primer premi en alguna especialitat. D’aquesta temporada són unes senzilles
composicions seves.
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En Miquel moria fa uns anys, i un grapat d’aquells cantadors primers que ara formen el Quintet de Son Pinar (4), tinguérem l’acudit de fer-li un homenatge. S’hi uniren
totes les tongades de nins que havien passat per les seves mans. Uns ja vells carregats
de néts, els altres més joves, ja pares de família... La parròquia s’omplí. Fou emotiu. En
Miquel s’ho mereixia.

_________________________
NOTES
(1) Un servidor mateix anant a primer, vaig estar a punt de cantar-la a la Seu, però me guanyà en
Pere Reinés. Gràcies a Déu!
(2) A l’estiu és molt mal de fer reunir per a un funeral escolans suficients per quedar bé. I a vegades
feien davallar als que hi havia a Sant Salvador per complir l’expedient. Es donava el fet que el bisbe Enciso
passava temporades al santuari i l’havíem vist passejar per Crist Rei. En certa ocasió havien quedat allà
dalt només dos escolans que es toparen amb ell que feia la passejada diària. Estranyat de només veure’n
dos, s’interessà pels altres. La reposta, genuflexos, fent la traducció simultània fou: Han ido a cantar a un
muerto.
(3) Rasca: mescla de cafè i beguda espirituosa: A fora de la Vila també l’anomenen rebentat, ponxet, perfumat, cigaló, ronquim i a la península l’arriben a conèixer per “carajillo”. Hi ha llocs on han degenerat la rasca perquè han arribat a posar-hi brandi, cazalla, whisky i qualsevol porqueria. Però aquí a
Felanitx coneixem tres classes de rasques:
A) Rasca felanitxera: S’agafa la botella de rom Amazona amb una mà i la botella de canya Valls amb
l’altra. S’aboca dins la tassa de cafè, tant d’una com de l’altra a gust de cada un.
B) Rasca de capada: Després de fondre el sucre, es procedeix a fer la rasca felanitxera però posant
més quantitat de licors fins que la tassa estigui a punt de vessar. Com que el líquitd s’escamparia si la tocàssim, inclinam el cap (capada) fins a tocar els llavis la tassa per succionar-ne els primers glops.
C) Rasca de caçador: Arribes a la caseta i allò que no hi ha en aquell moment és aigua bona. Llavors
agafes directament la botella de canya i ompls la cafetera. El cafè que en surt ja és la rasca.
(4) Grup de cantaires, que ara són vuit, que el darrer diumenge de cada mes canta a la missa de
Sant Salvador. També canta per tot allà on el sol·liciten. Enregistraren les músiques compostes per Bartomeu Bennàssar quan tenia 14 anys i estudiava llatí amb D. Pepito.

76

77

ADMINISTRACIÓ Balanç 2016
Atès que ja es va convertint en costum vostre d’aquests darrers anys fer-vos càrrec de tots els
costos de la revista, em toca a mi presentar-vos espinzellat altra vegada l’estat de comptes dels
costos o despeses que s’han produït aquest darrer any.
He anotat totes les despeses de cada número així com el superàvit de l’any passat.
Com que enviam un exemplar imprès no sols als condeixebles sinó també a cada un dels que
escriuen o col·laboren en cada número concret de la revista, no sempre en feim el mateix nombre
d’exemplars, ni tots els números tenen el mateix nombre de pàgines en color i en negre, etc., això
fa que les despeses no siguin homogènies per a cada número ni tampoc a cada any. El costos de
cada apartat de materials emprats i de les còpies no han variat substancialment de l’any passat a
enguany.
Vet aquí el balanç global de cada número d’enguany:
Nº 40 ( 30 exemplars de 78 pàgs.) …………. 126’10 €
Nº 41 ( 33 exemplars de 82 pàgs.) …………. 138’60 €
Nº 42 ( 36 exemplars de 98 pàgs.) …………. 158’80 €
Total costos any 2016 ............................ 423’50 €
Superàvit any 2015 ...... 84’00 (Sup. any 2015: 24 € + 60 € de T. Perelló i J. Sunyer)
Total a pagar any 2016 339’50
Total recollit a la reunió de condeixebles (28/12/16) ... 360 € / Superavit... 20’50 €
*****
Aquest any passat no sé qui va ser l’eminent que va fer els comptes i li sortiren a pagar per cada
un dels que érem a la reunió 30 euros i així a mi me sortiren 510 euros, quan només n’havien de
sortir 486. Quedà, per tant, un superàvit de 24 euros, i tampoc se tracta que jo hi hagi de fer un
negociat, així que aquells 24 euros se rebaixen en aquest balanç d’enguany, així com també les
aportacions que feren posteriorment en Toni Perelló i en Joan Sunyer.
S’ha de fer constar que enguany no hem editat calendari, la qual cosa ha minvat també el cost.

No importa repetir que ningú s’ha de sentir obligat o empès a fer cap tipus d’aportació.

MOLTS D’ANYS i moltes gràcies a tots.
Nadal 2016.

Confidencialitat.
MODÈLICS i modelicons és una revista privada i els escrits que con·
té 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 caràter privat i confidencial.
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Cavil·lades
d’un desenfeinat
SAXA LOQUUNTUR
Jaume Sancho
Un dia, parlant amb en Toni Perelló, li vaig dir: “Toni, a sa nostra edat i p’es
temps que mos queda, que es pernil ja sigui de Jabugo !”. Hi va estar d’acord.
No sé si ho ha fet tenir ver, però jo – per poc descuidada que trobi la meva dona
– procur fer-m’hi prop.
Dic tot això perquè, seguint aquesta filosofia, un dia em vaig fer Confrare.
Jo anava tort i pensava que això de confraries era cosa de Setmana Santa o cosa
semblant. No hi ha tal ! Jo som confrare de EL SOLAR DE SAMANIEGO (La
Guardia, Àlaba) i no passa any que no m’enviïn una caixeta de bon vi de La
Rioja alabesa. No sé com ni quan me feren confrare, però el fet és que ara ho
som i no he dat ordres què m’esborrin: massa bé em va així.
Us parl d’això perquè dins aquest món del vi és allà on tal volta millor es ma·
nifesta el tema que us volia comentar i que em té mig al·lucinat: És l’exagerada
grandiloqüència que avui s’usa per magnificar qualsevol cosa. Primer, deies “vi
de Binissalem” i el personal ja aixecava les celles, o deies “mel de s’Ermita” i
la gent se llepava els morros i feia salivereta. “Aquest parla de coses serioses”
– pensaven – i ja te posaven esment perquè amb això ja havies dit tot el que era
necessari per a parlar d’un bon vi o de la mel millor de Mallorca. Ara no: ara has
d’entrar ja en explicacions “tècniques” que ningú entén però que tu penses que
qualque cosa de bo deu tenir quan ho beneeixen amb tant d’entusiasme i tant
pròdigament. Hi ha gent que s’hi guanya les sopes amb aquest ofici.
Posaré sols un exemple, d’aquest vi que cada any m’envien en acostar-se Nadal.
En lloc de conformar-se en dir-te que és un bon vi vermell, del millor de La Ri·
oja (o de Ribera del Duero, si fos el cas), vos llegiré ara el que posa cada botella
per tal d’assabentar-te del què vas a beure i t’ho prenguis amb tot el respecte que
fa al cas, que no és cosa de rialles.
Parau esment al que diu:
- Vista : Rioja Alta Gran Reserva 2004 es de capa media con una pálida
tonalidad rojo cereza con ribete rubí apuntando a teja; lágrima fina
poco coloreada.
- Nariz : Un buen trabajo de crianza junto a una excelente cosecha ofrece
una profunda intensidad aromática, elegante y compleja; afloran dulzones matices especiados de vainillas, cocos y cacao, sensaciones de tabaco y un fino recuerdo de cuero viejo junto a frescos apuntes balsámicos;
de fondo aparece una fruta muy madura, pasificada y tonos confitados.
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- Boca : Asentado, elegante, muy equilibrado, redondo, con una delicada expresividad y tacto sedoso; el recorrido del vino es largo, entre sensaciones golosas
e intensas, con retornos aromáticos de confitados entre finos matices de crianza
con cremosos torrefactos y especiados; aterciopelada tonicidad y elegante acidez.
(Això toca ser un pecat mortal !!)
- Final : suave y muy persistente con un amplio retrogusto.
Com veis, després de parlar de vista, nassos i boca, només li manca parlar d’orelles... com
és ara: “El seu ‘gleg-gleg’ és viu, afinat i alegret, entre Mozart tirant a Tschaikovsky... ”
Si aquest vi no és per a tirar-s’hi de cap, ja me direu vosaltres què més se necessita. A la
vista de tot això de “dulzones matices especiados de vainillas, cocos y cacao, sensaciones
de tabaco y un fino recuerdo de cuero viejo” – i malgrat sempre et quedi el dubte de si parla
de vi o d’un pastís del Forn de Plaça – a tu no te’n queda d’altra que dir: Duis això aquí !
A mi el que realment me motiva és això de “sensaciones de tabaco” i el “cuero viejo”...
I, si us he de dir la veritat, encara m’estim més que em vulguin motivar amb tot aquest enfi·
lall que si m’hi posassin una foto d’una al·lota guapa – descalça fins al coll – amb una copa
de vi... perquè al final tu ja no saps ben bé si el que vols és el vi o l’al·lota guapa escotada
fins al llombrígol... malgrat arribis prest a la conclusió que – amb aquests preus que posen
– ben bé hi podrien entrar les dues coses... En aquest món estam tots pirats!
Jo no dic que tot això que posen no sigui ver - Déu me’n guardi - perquè hem de deixar fer
el qui sap, però em costa creure que hi hagi ningú en aquest món amb un nas tan fi com
per a trobar en el vi “un fino recuerdo de cuero viejo” i “sensaciones de tabaco”, o amb una
vista tan primmirada que hi trobi un “rojo cereza con ribete rubí apuntando a teja”... El
que sí, en tot cas, aconsellaria a aquest geni de nas tan fi és que no s’acosti per ca nostra,
perquè llavors sí que sabria de veres el què vol dir “sensaciones de tabaco”...
¿No hem tornat de veres un poc massa exagerats amb tot això del llenguatge publicitari?
A falta de conceptes, posem imaginació!. Ni el gongorisme havia arribar mai tant lluny...
Aquell afectava a fons i formes... però és que això d’ara ja ataca directament el dogma!
A mi tot això em sembla surrealista. Tal volta ja hi hem arribat sense dar-nos compte. A
mi el món sencer ja em sembla instal·lat dins un surrealisme d’allò més desbordat: El que
prest em sorprendrà és que el meu despertador no s’allargui en xiclet, com el de Dalí.
Per això ja em vaig preparant poc a poc amb aquestes etiquetes del vi de la Confraria, que
me semblen definitivament instal·lades dins aquest món psicodèlic que ens ha tocat viure.
I, per acabar-ho d’arreglar, ara m’avisen els de la Confraria que enguany m’envien també
un vi que es diu “Saxa Loquuntur ”, en llatí i fora més voltes !, perquè avui – ja es sap – la
gent està ben posada en llengües clàssiques... El que no m’han aclarit del tot fins ara és si
amb aquest vi les roques han parlat clar, donant-li tot el seu pes i consistència, o si vol dir
directament que fins i tot les pedres ja en parlen per places i carrers fent-se’n ressò... Així
com s’han posat avui les coses, qualsevol de les dues opcions podria ser ben bé la vàlida.
I com que ja aprenguérem fa temps que “dura tamen molli saxa cavantur aqua!” a aquest
vi ben alerta aniré a mostrar-li aigua. Si hem d’anar de llatí, tots hi podrem dir la nostra...
Perquè de vi no en sabrem, però de llatí... qualque mica n’aprenguérem per Son Gibert.
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