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EditorialEditorial

Ben prop de complir-se els vint anys d’ençà de la humil eixida, en el gener del 
2003, d’aquell primer número venturer de la nostra revista Modèlics i modelicons, 
qualificat d’imprevist i esquifit pel preclar fundador Jaume Sancho, ens complau, 
amables i gentils lectors, oferir-vos ara, satisfets i joiosament envanits, l’assaonada 
maduresa d’aquest exemplar d’Amics del Seminari, que porta a la coberta l’orgull 
de l’exuberant rodona plenitud del número seixanta.

Sobre la suggeridora diversitat boirosa de la cruïlla de camins que mostra la 
portada, Macià Llabrés, el nostre mestre dissenyador, ha volgut destacar, en relleu 
i acolorida, la repetida grafia original de la paraula grega sínodos per fer visible 
el seu significat etimològic: caminar junts. És el que pretén la convocatòria del 
papa Francesc adreçada a tots els creients cristians a qui encomana de caminar 
junts en la recerca urgent de les propostes que s’han de consensuar en el Sínode 
de l’any que ve per a la conformació de l’Església del segle XXI a l’essencial de 
l’Evangeli, tramès amb fets testimonials i llenguatge adequat al tarannà de l’home 
d’avui. En el número precedent de la nostra revista, maig de 2022, ja es van inserir  
innovadores propostes del grup «Gent Cristiana Aporta» per tal d’aconseguir la 
transformació evangèlica, referida de manera concreta a l’Església de Mallorca.

L’aprofundiment i l’argumentació més acurada i sòlida d’algunes de les 
anteriors propostes, seleccionades per la major urgència i prioritat a aplicar-les 
des d’ara mateix a l’Església de Mallorca a fi de garantir-ne la supervivència, 
formen el primer de cinc blocs temàtics que hem bastit d’acord amb la matèria 
exposada en els molts i magnífics articles aportats pels amatents col·laboradors. 
Els apropiats comentaris d’aquest primer bloc s’agrupen entorn de les següents 
propostes sinodals:

La dedicació primera i prioritària de l’Església mallorquina ha de ser la 
d’acollir, ajudar, atendre i servir els pobres, immigrants, marginats i 
exclosos.
La sensibilitat democràtica s’ha de manifestar en l’elecció, de baix a 
dalt, dels responsables dels organismes oficials de la diòcesi: laics, homes i  
dones en igualtat, preveres i en la desclericalització de les esglésies locals.
La celebració de l’Eucaristia no ha de ser l’única opció dels fidels 
practicants. Cal connectar l’Evangeli amb la vida. La missa ha de ser 
sobretot Eucaristia: compartir i donar gràcies.

RECÓRRER JUNTS CAMINS DE VIDA
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El recull d’articles i poemes del segon bloc testimonia la cordial adhesió dels 
Amics del Seminari a la digna i honorable commemoració  de la mort del nostre 
més insigne poeta, Miquel Costa i Llobera, esdevinguda de sobte, mentre feia el 
panegíric en lloança de la Santa d’Àvila a la trona de l’església de les Tereses de 
Palma el dia 16 d’octubre de 1922, enguany fa cent anys.

Llegiu Camins de vida si voleu apropar-vos encuriosits a conèixer la 
personalitat de Costa i Llobera i de Guillem Cifre de Colonya, dos personatges 
oposats ideològicament, però amb prou magnificència per admirar-se i reconèixer-
se mútuament les virtuts.

I no us perdeu, sobretot els amics del Seminari que rondau l’entorn del cim 
dels vuitanta, el relat d’un incident fortuït de la nostra adolescència primerenca 
que ens transmeté l’encís fascinant per la poesia de Costa i Llobera. Escoltant 
embadalits, en un àpat comunitari dels anys cinquanta, la impecable declamació 
de la Cançó de Na Ruixa-mantells recitada de  memòria  per Miquel Ambròs, un 
inesperat rapsode adolescent de Banyalbufar,  se’ns desvetllà l’admiració creixent 
del gran poeta i el contagi de l’amor a la llengua pròpia que des de llavors perdura 
i s’escampa.

Com a modest homenatge a l’insigne poeta, Jordi Soler ens lliura Llegint 
Costa i Llobera i altres dos poemes bastits sorprenentment a la manera clàssica: 
Rellotge de paret i Ran del foc.

Pere Fiol aporta una ben treballada ressenya biogràfica de Miquel Costa, com 
a prevere (1888-1922). Detalla amb minuciositat històrica els anys d’estada a 
Roma en què cursa els estudis de preparació per al ministeri, rep les Ordes Menors 
i Majors i és ordenat de prevere el 1888. Descriu la celebració solemne de la Missa 
Nova a Pollença i els actes multitudinaris que es van celebrar els dies posteriors 
a totes les esglésies de la vila. Remarca que certs membres del clergat veien amb 
mals ulls la dedicació a la literatura de Costa i dels altres preveres lletraferits.

Jaume Sancho tanca aquest bloc amb una breu i agradívola ressenya per fer 
memòria d’aquells anys de Seminari quan encara resultava folklòric aprendre 
la nostra llengua. En el anys 60, la llengua mallorquina, aleshores mai catalana, 
era tractada com a llengua inferior, reservada només a actes folklòrics i converses 
col·loquials o familiars.

Convergeixen en l’actual 2022 notables i destacades avinenteses de la vida 
i obra de Mossèn Antoni Maria Alcover la lloança i l’agraïda memòria de les 
quals forneixen els excel·lents i ben merescuts articles que conformen el tercer 
bloc de la revista. Vet aquí els aniversaris commemoratius: 160è aniversari del 
seu naixement, 90è aniversari de la seva mort i 60è aniversari de l’acabament del 
Diccionari català-valencià-balear.

De l’obra gegantina del Diccionari, el tresor meravellós de la llengua, 
M. Magdalena Gelabert i Gabriel Bibiloni expliquen magistralment, en les 

col·laboracions aportades, el treball ingent que portaren a terme tota la vida els 
seus infatigables forjadors, Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll. El diccionari 
centrà llurs vides i hi dedicaren la major part de les hores del dia.

Pere Orpí addueix la necessitat que tingué Mn. Alcover de despertar l’interès 
dels lletraferits de Catalunya, València i les Illes Balears i d’explicar els objectius 
i finalitats per aconseguir la seva ajuda. És la raó per la qual redactà la Lletra de 
convit.

Un original  recull de col·laboracions peculiars i  diverses fa captivadors i molt 
interessants els continguts del quart bloc. N’és el primer tema l’entrevista a Jaume 
Alemany i a tres acollides en la residència Sojorn. Jaume defineix el projecte 
com una manera d’arrecerar les persones, de tenir un espai per a cada persona o 
família, de conviure en comunitat, de gaudir del goig de respectar-se, d’estimar-
se. Olga, acollida al Programa, afirma que inicialment tots entren a Sojorn per 
tenir un sostre digne on poder viure i fer estada. A nosaltres com Església, afegeix 
Jaume, ens toca avui cobrir allò que no està cobert, les emergències socials.

Sens dubte agraireu la lectura distesa i completa o, potser millor, la relectura 
detinguda de l’aprofundida i assenyada reflexió de Gabriel Amengual sobre  
Alguns avatars de la religió. No es pot resumir en poques línies. Vegeu, com 
exemple per entrar en gana, aquesta conclusió: quan l’espiritualitat es deslliga de 
la religió, finalment tendeix a convertir-se en una mena d’estoïcisme, és a dir, en 
recerca de la pau interior, l’ataràxia, la impertorbabilitat que ni el més pregon 
dels dolors és capaç de fer trontollar.

Secularitzats d’Antoni Bennasar i Celibat, una visió genèrica en clau 
històrica de Pere Fullana, completen les magnífiques reflexions agrupades en el 
quart bloc i que la manca d’espai ens limita de presentar-ne un altre breu resum.

Destacaré del cinquè bloc la sorprenent i valuosa troballa que ha fet el 
benvolgut amic Josep L. García Mallada i de la qual en fa un encertat comentari: 
apunts i esborranys inicials dels manuscrits de l’Himne «Virgen Asunta» que són 
el veritable origen de la nostra estimada composició musical. Les reproduccions 
amb alta qualitat dels manuscrits històrics, escrits amb llapis, s’ofereixen als amics 
lectors per poder guardar-los, agraïts, com a valuoses i molt apreciades joies, 
juntament amb la sublim fotografia de l’Assumpta, obra magistral de Gabriel 
Rosselló, que precedeix el comentari i la reproducció dels manuscrits.

Per acabar, hem d’agrair de tot cor a Pere J. Amengual, la Crònica dels 
cantaires i caminants i el bell aplec de Retalls. A Bartomeu Rosselló, Contant 
Coverbos des de Felanitx i a Jaume Sancho, l’entranyable mirada interior de El 
Mediterrani.
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Sobre les propostes de “Gent Cristiana Aporta” 
per millorar l’Església de Mallorca

 
INTRODUCCIÓ

Cal una succinta anàlisi de la present situació eclesial, cercant fets i dades, 
causes, conseqüències i possibles expectatives. Malgrat no sigui més que un sig-
ne parcial i insuficient, la gent cristiana creient del meu entorn que periòdica-
ment es reuneix setmanalment per participar a l’Eucaristia és actualment d’unes 
30 a 50 persones; això representa menys d’un 1% en una població d’un poc més 
de 5.000 habitants, com té ara es Pla de na Tesa, a Marratxí.

Recollint dades sobre “Religiositat” (de totes les religions) que ofereix l’es-
tudi de GADESO, de gener de 2022, resulta que a Mallorca més de 300.000 per-
sones es declaren no-creients: un 10%  és gent major de 65 anys, però —i cal po-
sar-hi atenció— un 62% són joves de 16 a 29 anys. Finalment cal observar que en 
una població mallorquina de 912.544 habitants (any 2021), es declaren catòlics 
unes 360.000 persones, majoritàriament velles. Mallorca ha canviat!

Revisant els nomenaments eclesiàstics de la diòcesi mallorquina, de juliol 
de 2022, la dada més repetida és que cada sacerdot o diaca té al seu càrrec de 3 
a 5 parròquies de pobles diferents. El nombre de capellans segueix minvant, tot i 
que a Mallorca arriben ja preveres de països d’Amèrica, Àsia i Àfrica.  

He constatat que molts lectors d’aquesta revista, que es consideren cris-
tians practicants, m’han afirmat que, tot i haver educat els fills dins la fe, ara 
aquests fills ja esdevinguts adults refusen totalment creences i pràctiques religi-
oses, però viuen intensament valors humans de solidaritat. 

Fa anys vaig fer-me aquesta pregunta: “Com serà l’Església de Mallorca 
dins 20 anys?” Avui ja puc fer-la així: “Com serà aquesta Església dins 10 anys?” 

El centenari teòleg neozelandès Lloyd Geering (1918-2021) va escriure 
unes reflexions que tenen aplicació al que avui vivim a la societat i a l’Església; 
deia, doncs: “És essencial distingir entre fe i creences. Les creences evolucionen 
i maduren al llarg de la vida. Canvien encara més al llarg dels segles fins al punt 
que moltes de les creences d›ahir s›han convertit en supersticions d›avui. Avui 
el món està canviant tan ràpidament que l›Església ja no pot seguir aquest 
canvi i alliberar-se de les tradicions del passat. A l’Epístola als Gàlates, Pau bé 
ho demostra: convida els seus socis jueus a alliberar-se del legalisme que els 
empresonava i critica durament els qui volien mantenir-lo. Des de la Il·lustració, 
la gent ha adquirit llibertat de pensament i pensament crític; la gent va comen-
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çar a escapar de l’Església en la mesura que ja no admetia allò que l’Església els 
demanava que creguessin. El que ens uneix a tots és el nostre vincle comú a la 
tradició cristiana i la nostra voluntat de posar en pràctica els seus valors d’amor, 
compassió i justícia social.” (1)

Christoph Hartmann, editor alemany de “catholic.de”, afirma que les 
possibilitats d’èxit del Camí Sinodal són escasses. El papa Francesc, davant un 
possible cisma, no acceptarà mai canvis radicals dins l’Església, els quals només 
són possibles dins els viaranys de l’actual Dret Canònic. El Sínode només oferirà 
benintencionades propostes, mai opcions vinculants. “L’Església Catòlica és un 
sistema monàrquic absolut. L’única manera de poder avançar seria convèncer el 
Papa que l’Esperit Sant pot ser reconegut en les propostes presentades de refor-
ma”. (2) Tot i així, ingenus o encara profundament creients, escoltam Pau quan 
diu: “Esperant contra tota esperança, Abraham va creure i va arribar a ser pare 
d’una multitud de pobles; no va defallir en la fe tot i saber que, als seus quasi cent 
anys, ja tenia el cos esmorteït. Al contrari, davant la promesa de Déu, no es deixà 
endur per la incredulitat, sinó que fou enfortit per la fe i donà glòria a Déu. (Ro-
mans 4:18-20)

El món on vivim és nou: el coneixement del cosmos, els descobriments 
tècnics i biològics, les xarxes socials universals... Tot això condiciona la vida  per-
sonal i comunitària i, conseqüentment, posa en qüestió fonaments filosòfics i 
credencials admesos fins fa poc temps com a absoluts. L’actual societat i la ma-
teixa l’Església desapareixeran si continuen basant-se en velles idees, avui evi-
denciades obsoletes. El repte és considerable, però és qüestió de vida o mort per 
a la societat, i també per a l’Església. “Ningú no posa en un vestit vell un pedaç 
de roba sense tractar:  el pedaç estiraria la roba del vestit i es faria un esquinç 
més gros. Tampoc no posen vi nou en bots vells: els bots es rebentarien,  el vi s’es-
camparia i els bots es farien malbé. El vi nou s’ha de posar en bots nous, i així es 
conserven bots i vi.” (Mateu 9:16-17).

Guillem Ramis i Moneny

(1) http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl967.htm
(2) https://www.katholisch.de/artikel/40586-luftschloesser-beim-synodalen-weg-hel-

fen-niemandem

σύνοδος



A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 6

0

A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 6

0

8 9

L’Església mallorquina al servei dels pobres, 
marginats i exclosos

    Josep Leoncio García Mallada

“Pobres, immigrants, marginats i exclosos han de ser els privilegiats a rebre la dedi-
cació de la comunitat cristiana. L’Església mallorquina, sense retenir béns que són del 
poble, ha de posar més recursos al seu servei. Temples tancats, rectories buides, locals 
no utilitzats, joies, donacions, herències... es posaran en ajut de persones vulnerables: 
pobres, immigrants, marginats, LGTBI...  El patrimoni diocesà s’ha de destinar a les 
necessitats de conservació, culte i reunió de fidels”. Així ho exposa una de les propostes 
del grup sinodal “Gent Cristiana Aporta”.

No es pot passar per alt la important tasca social que duu l’Església de Mallorca, tal 
com es mostren les xifres que aporten les distintes entitats de tots conegudes com Cà-
ritas, Mans Unides, amb els seus distints projectes que arriben a moltes persones i que 
es poden consultar a les seves pàgines web a l’abast de tothom. Tota aquesta tasca es 
molt encomiable i l’Església de Mallorca i les diòcesis de tot el món són col·laboradores 
imprescindibles del poder polític per pal·liar tantes i tantes necessitats que pateixen els 
sectors més febles de la societat.

Però del que aquí es tracta és de proposar què es pot fer a la diòcesi de Mallorca per 
millorar la situació de tantes persones necessitades que, per circumstàncies que aquí és 
impossible analitzar, no tenen accés als serveis que l’Església presta o que podria pres-
tar.

Una dita molt comú corrobora que “l’Església és una bona infermera, però un mal 
metge” i si aplicam la dita  a l’economia diríem que “l’Església és una  persona  molt 
rica, però mala administradora”. 

Es conegut l’ingent patrimoni immobiliari del qual n’és titular l’Església Catòlica. 
Però, com l’administra?

Hem de recordar que la llei del Sr. Aznar ha permès a les entitats de l’Església ins-
criure al seu nom els temples immatriculats perquè la llei hipotecària de 1861, de cre-
ació del Registre de la propietat, i la llei hipotecària de 1946 no permetien registrar els 
temples perquè es consideraven “fora de comerç i era evident la seva titularitat” i fou 
necessària la declaració d’inconstitucionalitat de 1998 de l’article 5.4 de dita llei per 
considerar-lo discriminatori. 

No diem des de la creació del Registre, però sí des de l’aprovació de la Constitu-
ció de 1978, passaren 20 anys de desídia per part de l’Església Espanyola la qual, tot 
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i esser evident la inconstitucionalitat de mantenir no inscrita la titularitat de les seves 
propietats,  no en va promoure la regulació i els temples romangueren dins un buit legal 
inacceptable.

I sí, és cert,  l’Església és rica, però com que els béns públics que són de tots i no són 
de ningú, a vegades, els béns de l’Església sembla que no són de ningú perquè surten 
dificultats a l’hora de posar-los a la venda. El bisbe Teodor Úbeda contava l’oposició 
rotunda que va rebre quan va proposar posar a la venda joies de la Mare de Déu de Lluc 
per ajut als pobres. No s’entén quin servei presten les joies a una imatge si no és servir 
de pura decoració o, el que és pitjor, l’espera de favors per parts del donants, com si d’un 
intercanvi comercial es tractés. 

¿És evangèlic i cristià  que a Mallorca hi hagi persones que dormen al carrer mentre 
desenes de temples romanen buits tot l’any, o s’obrin només per a celebrar eucaristies 
un pic a la setmana amb la participació d’una  dotzena de persones? O s’obrin de tant en 
tant per actes culturals o socials, dels que no participen ordinàriament els més desval-
guts, els preferits de Jesús?.

Diu l’evangelista Joan al capítol 2 que “Jesús va pujar a Jerusalem quan era prop 
la Pasqua i en el recinte del temple va trobar els venedors de vedells, de moltons i de 
coloms. . . . va fer un fuet de cordes i els tragué fora del temple. . .” Avui Jesús tal volta 
trauria una pala excavadora i si això sembla una exageració, l’Església no es lliuraria 
d’una bona reprimenda a l’estil de Mateu 25, 26: “Servent dolent i gandul! Sabies que 
seg on no he sembrat i recull on no he escampat. Per això, havies de posar els meus 
diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos”. 
Avui l’Església no sembra, però construeix, i on són els interessos?

Aquestes construccions es varen fer, com és sabut, en les distintes èpoques de l’ex-
pansió del cristianisme que permetien habilitar locals suficients capaços d’acollir els 
nombrosos fidels, sense entrar a qualificar la seva fe i que es construïren amb l’esforç de 
molts d’ells, amb donacions econòmiques i amb espècie.

Però ara el temps és un altre. L’Església de multituds mancaba i és molt trist veure 
una dotzena de persones participant a una missa i escampades per un temple -sense con-
nexió entre elles- on n’hi caben 500. Les causes d’aquesta desbandada massiva de fidels 
seria motiu d’un altre article.

Una dita molt comú corrobora que 
“l’Església és una bona infermera, però un mal metge”

i si aplicam la dita a l’economia diríem que 
“l’Església és una persona molt rica, però mala administradora”.
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Siguem realistes.  Entram en un època de petites comunitats que es poden reunir en 
locals més reduïts i tant les eucaristies com les reunions formatives podrien esser més 
íntimes, sentides i participatives. I què hem de fer amb els temples buits? S’han de con-
servar exclusivament per mor del seu valor cultural i continuar invertint els recursos que 
haurien d’anar als pobres en el seu costosíssim manteniment?. 

No fem com els polítics que quan tenen una “patata calenta” que no saben com resol-
dre diuen “ja ho resoldrà el que vindrà darrere”.

El missatge de Jesús és eloqüent: “Veniu beneïts del meu Pare, rebeu en herència 
el Regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em 
donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster i em vàreu acollir; anava 
despullat, i em vàreu vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu 
a veure’m”. (Mateu 25, 34)

L’herència preparada des de la creació és la recompensa a l’exercici de la caritat. Jo 
no veig que siguin altres coses.

No sé si ens ho hauríem de fer mirar a veure mem en què consisteix la nostra fe. 

σύνοδος
SÍNODE....I ARA QUÈ?

INTRODUCCIÓ
Els «Amics del Seminari» m’encomanaren una reflexió sobre SENSIBILITAT 
DEMOCRÀTICA I DESCLERICALITZACIÓ DE L’ESGLÉSIA  A 
MALLORCA... tal volta he anat per altres camins polsegosos confiant amb la 
vostra benevolència. Estic convençut que  tot el que reflexion dona resposta als 
dos temes. Vos anim a fermar-vos les sabates i començar a llegir....

 

Perspectives globals:

Recuperar l’aire fresc del Vaticà II: Lumen Gentium, 12 diu:

1. L’esperit  no sols santifica i dirigeix el poble de Deu mitjançant els sagraments i els 
ministeris,...sinó que distribueix gràcies especials entre els fidels de qualsevol condició, 
distribuint els seus dons a cadascú, tal com ell vol. (1 Cor 12,11)..
Competeix sobretot a l’autoritat no sufocar l’Esperit, sinó provar-lo tot i retenir el que 
és bo. (1 Tes 5,12 y 19-21)
2. Actualitzar a la pràctica el «Sensus fidelium»: el fet de tenir en compte el sentit de la 
gent assenyada de poble o amb paraules més utilitzades darrerament, ESTAR  ATENTS 
ALS SIGNES DELS TEMPS, posar atenció a les realitats que la gent viu a cada lloc i 
a cada instant concret.
3. Innegable és la sensibilitat democràtica de la societat actual. Això comporta que es 
distribueixin les responsabilitats, amb respecte absolut als drets humans i amb igualtat 
de drets home/dona sense cap distinció....I si costa acceptar aquesta paraula màgica 
DEMOCRÀCIA parlem de més participació, de sínode, de caminar junts...No hem de 
muntar cap democràcia paral·lela, sí que hem de tenir clar l’objectiu: «La predicació 
apostòlica s’ha de conservar per transició continuada fins a la fi del món» ( Dei Verbum, 
9)
4. La realitat és caparruda i el que no s’aconsegueix per convicció, el temps i l’evolució 
ens ho imposa: una mostra ben palesa és la desclericalització que arriba a la nostra 
Mallorca per molts esforços que es fan per apedaçar. Manca vi nou dins botes noves. 
Un exemple: ara fa 50 anys: 3 preveres per dues parròquies; avui 5 parròquies per 3 
preveres.
5. Aquesta reflexió està  xopa de la bona feina feta pel grup «GENT CRISTIANA 
APORTA» i ens hem reunit via telemàtica un bon caramull de vegades moguts per 
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l’amor que tenim i sentim cap al món dels humans, cap a l’Església catòlica i a l’evangeli 
de Jesús, demanant de tot cor una Església més atenta al missatge evangèlic i una major 
implicació en el món que ens toca viure.
6. No ens hem quedat bocabadats contemplant-nos el llombrígol; ans al contrari, hem 
entrat en contacte amb diversos grups sinodals d’arreu del planeta i vos puc ben assegurar 
que no anam gens desencaminats.

La coincidència quasi absoluta en el tema del paper de la dona dins l’Església i el 
somni d’una nova manera de servir al poble m’han fet canviar la perspectiva tot i 
que el resultat serà el mateix:

NO HI POT HAVER DEMOCRÀCIA SENSE LA PARTICIPACIÓ 
DEL SECTOR MAJORITARI DINS L’ESGLÉSIA: LES DONES.
NO HI POT HAVER DESCLERICALITZACIÓ SENSE L’ENTRA-
DA DE LA DONA DINS TOTS ELS MINISTERIS EN IGUALTAT 
DE CONDICIONS.
A MALLORCA HI HA HAGUT GESTOS, PERÒ CAL ANAR EN-
DAVANT SENSE PERDRE EL PAS.

 Anem per feina i situem la nostra reflexió.
Si un dia anau a Bilbao i feis un tomb per les ries observareu el monument a unes 
dones anomenades «SIRGUERAS». Eren dones que remolcaven vaixells per la 
Ria amb l’única ajuda d’una SIRGA i de la seva pròpia força.
Trobareu també escrita una frase  «ZUTIC EMAKUMEAK» (Mujeres en pié 
!!!!) o «dones endavant»,  en català...
“SIRGUERAS” de l’Església de Mallorca i d’arreu, ENDAVANT!!!

No hem de remolcar vaixells, però sí esbucar una primera murada :
«Declar que l’Església no té de cap manera facultat per conferir l’ordenació 
sacerdotal a les dones i que aquest dictamen ha de ser considerat com a definitiu 
per a tots els fidels de l’Església. (Joan Pau II, 22 maig 1994) Benet XVI, citant 
a Joan Pau II, va ratificar amb més força la prohibició de l’Església catòlica 
d’ordenar dones.

Ja comencen a caure pedres angulars d’aquesta murada:
«Si les dones haguessin escrit els llibres, estic segura  que ho haguessin dit d’altra 
manera perquè elles saben que se les acusa en fals. (Cristina Pisan, La ciudad de 
las damas,1404.

σύνοδος
Roma locuta, causa finita?

• Aquesta frase és pronunciada pels sectors més conservadors o tradicionalistes 
de l’Església no caracteritzats per la seva llibertat per avançar amb audàcia 
impulsats per l’Esperit; al contrari, solen estar fermats a les lleis. (Eduardo de 
la Serna, Fe Adulta)

• Gràcies a l’Esperit, hi ha altres veus que retronen i que fan caure murades: 
Pere Casaldàliga parla d’una «rebel fidelitat», insistint que la primera fidelitat 
que hem de demostrar és la de la nostra consciència i l’evangeli del Regne.

• Segons ell el bisbe deu respecte i obediència a la comunitat eclesial, al mateix 
temps que és indispensable escoltar el que l’Esperit diu a les Esglésies (Ap. 
2-3). Es curiós com insisteix: «Conec les teves obres» (5 vegades de 7) i és 
per emmarcar el 2,19: CONEC LES TEVES OBRES, EL TEU AMOR, LA 
TEVA FE, EL TEU SERVEI I LA TEVA CONSTÀNCIA.»

Altre tros de murada que s’esbuca: la història falsejada.
Segons el teòleg Juan José Tamayo, «durant les darreres dècades han aparegut 
rigoroses investigacions científiques, nombrosos documents i declaracions de 
teòlegs i teòlogues, de moviments cristians de base, d’organitzacions cívico-
socials i fins i tot de cardenals i bisbes de l’Església catòlica, reclamant amb 
fonament l’accés de les dones al sacerdoci.

Altres veus es difonen:
• Si un dia anau a Washington, intentau trobar-vos amb la CONFERÈNCIA 

PER L’ORDENACIÓ DE LES DONES (WOC)  i  escolteu a la Dra. Maria 
Lia Zervino (una de les tres elegides pel Papa Francesc per formar part 
del Dicasteri dels Bisbes... : EL PAPA FRANCESC NO S’HA AVANÇAT 
PROU EN L’APROFITAMENT DE LA RIQUESA DE LES DONES QUE 
FORMEN UNA GRAN PART DEL POBLE DE DÉU.

• A prop de Washington, a un petit poble de Caldwell, el grup sinodal insisteix 
en la proposta  de desfer tants d’entrebancs per als sacerdots casats i que 
s’elimini la prohibició de les dones sacerdotesses i diaconesses.

• No sols veus, sinó fets. En l’anomenat FORUM DE L’ÉVÊQUE, una dona, 
Anne Souppa ha presentat la candidatura per ser elegida com arquebisbe de 
Lió, demanant prendre la paraula per denunciar pràctiques discriminatòries 
i tenir idees inquietes per fer visible el nostre desacord amb la discriminació 
de les dones.

• Un grup molt proper a altres Esglésies cristianes el CATHOLIC CHURCH 
REFORME insisteix en el fet que «tots els creients som cridats al sacerdoci 
en virtut del nostre baptisme i afirmen que per haver-hi canvis en l’estructura 
de l’Església, les dones han de ser incloses a tots els nivells de presa de 

σύνοδος



A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 6

0

A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 6

0

14 15

decisions. Afirmen que «l’Església ha de ser transformada, passant de ser 
tancada a oberta i respirant a cor obert l’aire fresc de l’Esperit ».

• El centre teològic de Meylan ( Grenoble) fa aquesta pregunta: «I ARA QUINA 
ESGLÉSIA»?

• Troben que la parròquia és una estructura de funcionament de l’Església, però 
no un canal de presència fraternal dins el món.

• Proposen que dins l’animació hi ha d’haver paritat de gènere i fer esforços per 
promoure l’establiment d’un funcionament sinodal a nivell diocesà.

• I acabant el nostre passeig per França, «la Conférence catholique des baptissés/
ées francofones» demanen als bisbes francesos i a tota l’Església en general 
un «aggiornamento» per a un renaixement de l’Església catòlica.

I des de  MALLORCA ... QUÈ ?
 Amb quatre ratlles, cinc cèntims sobre les aportacions a tot l’Estat.

Primera contradicció:
• La participació en el Sínode a nivell d’Estat l’han formada, en gran part, les dones.
• La conversió no sols personal: ha d’afectar a l’organització de la nostra Església.
• La litúrgia es viu de manera freda, passiva, ritualista, monòtona i distant... hem 

d’adaptar llenguatges.
• Clericalisme i autoritarisme principals crítiques dels grups sinodals.
• Necessitat d’abandonar la visió d’una Església de manteniment per avançar cap 

una Església en sortida i en estat permanent de missió.
• Dins els temes de mes ressò,  ocupa el primer lloc el paper de la dona en 

l’Església fins al punt  que es veu imprescindible la seva presència en els òrgans 
de responsabilitat i decisió.

Tres urgències:
1. Créixer en sinodalitat
2. Promoure la participació dels laics
3. Superar el clericalisme.

I dels grups de Mallorca?

Companys de viatge. Van quedant al marge de la dinàmica eclesial les dones, les 
mares fadrines i les famílies no convencionals

σύνοδος
Prendre la paraula: Expressar-se amb audàcia, amb llibertat, autenticitat i sinceri-
tat de cor. Potenciar veritables espais de diàleg i presa conjunta de decisions.

Celebrar: Millorar  el llenguatge i l´acollida. Fora el ritualisme buit.

Corresponsabilitat en la missió: 
• Tots missioners, en qualsevol àmbit de la societat.
• Major i més efectiva participació del laïcat en les tasques de governança
• Compromís en l’àmbit polític

Com dialogam:
• No afavoreix el diàleg ni l’estructura piramidal i jeràrquica ni la carència de 

mecanismes més democràtics.
• Església més propera i oberta a les diverses instàncies socials.

Autoritat i participació:
• Estil més evangèlic d’exercir l’autoritat
• MAJOR sensibilitat democràtica i evitar extrems en l’exercici de l’autoritat: 

imposar criteris i decisions de forma unilateral sense escolta ni consulta prèvia. 
No tenir criteris clars i evitar prendre qualsevol decisió

• participació i col·laboració activa de tots. Incapacitat per delegar.

Discernir i decidir: 
• Millorar canals d’informació
• Convidar a participar en la presa de decisions

Formar-se en sinodalitat

I ara? A dur a la pràctica totes aquestes i altres reflexions. Perdrem una gran oportunitat 
si no aprofitam tota la riquesa de la feina feta i ens llançam a convertir-la en realitat. 
Comptam amb la força de l’Esperit i més de 3.000 persones que hem participat. Ens 
mancarien espais de diàleg per prendre decisions encertades al servei del nostre món.

    Petra, 15 d’agost 2022, Festa de la Mare Déu morta
    
 Miquel Monroig Mestre, 
  membre de «Gent Cristiana Aporta» PROPOSTES PER MILLORAR L’ESGLÉSIA DE MALLORCA
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CELEBRAR L’EUCARISTIA

Una vegada feta l’aportació diocesana del nostre grup “Gent Cristiana 
Aporta“, volguérem afegir un escrit amb “Setze propostes concretes per 
millorar l’Església de Mallorca” que poden ser aplicades sense haver d’es-
perar la decisió final del Sínode que es farà l’any 2023. Segueix un comen-
tari a la quinzena proposta: “Celebrar l’Eucaristia”.

Primera. Celebrar l’Eucaristia no ha de ser l’única acció dels fidels practicants 
(entorn del 2%-6% de creients). 

Poques coses més fa comunitàriament la gent cristiana de Mallorca; això i la decrei-
xent preparació d’infants i joves per a Primera Comunió i Confirmació, l’assistència 
massiva a funerals i bodes (poques es fan ja al temple) i, sobretot, l’acció social d’algu-
nes persones a Càritas. A la introducció del nostre escrit he assenyalat que al meu poble 
l’assistència a missa no arriba al 1%. 

Segona. Moltes celebracions eucarístiques són rutinàries i obsoletes; ritus i llen-
guatge corresponen a altre temps i cultura. 

Malgrat es facin en idioma que la gent entén -el castellà sempre predomina injusta-
ment sobre el català- resulten repetitives i, excepte quan hi ha lectors, resulten protago-
nitzades únicament pel celebrant, qui amb 
paraules quasi màgiques transforma (trans-
substancia) pa i vi en la mateixa divinitat, 
tot repetint l’ofrena salvadora del Crist a la 
creu. La vestimenta del celebrant corres-
pon a dignataris romans de fa vint segles. 
El fum de l’encens recorda la veneració als 
déus pagans. Moltes pregàries presenten un 
déu que només actua si és suplicat... I si es 
tracta de celebracions litúrgiques a la Seu, hom pot fruir d’un meravellós espectacle, 
però d’altre temps; per verificar-ho, demanau què en pensa la major part de la nostra 
gent jove. 

Tercera. L’Eucaristia ha de connectar l’Evangeli amb la vida. 

El passatge evangèlic dels deixebles d’Emmaús ofereix una perfecta catequesi so-
bre el tema; vegem Lluc 24:13-35. 1) Partim de les nostres vivències i del que ens 
preocupa: “Dos deixebles feien camí cap a Emmaús i conversaven de tot el que havia 

El fum de  l’e nce ns re corda la  
ve ne ra ció a ls dé us pa ga ns.

σύνοδος
passat.”         2) Cercam un referent transcendent: “Jesús se’ls acostà i es posà a ca-
minar amb ells, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo.” 3) Concretam el 
que més ens preocupa: “Jesús els preguntà: Què és això que comentau entre vosaltres 
tot caminant?” 4) Cercam el “per què” i el “per a què” del que vivim: “Jesús els digué: 
Feixucs d’enteniment i cor per creure tot el que havien anunciat els profetes!” 5) Els 
valors queden enfortits: “Els va explicar tots els passatges de les Escriptures que es 
refereixen a ell.” 6) Objectiu final: partir i compartir: “Posat amb ells a taula, prengué 
el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava.” 7) Tot té sentit: “Se’ls obriren els 
ulls i el van reconèixer, però ell desaparegué del seu davant.” 8) Tornam al cada dia i 
expressam nostra esperança: “Se’n tornaren a Jerusalem, contaren el que havia passat 
i com reconegueren Jesús quan partia el pa.”  Podrem algun dia seguir aquest procés a 
les nostres trobades? 

Quarta. La Bíblia no pot ser interpretada literalment. 

Cal entendre i aplicar la Bíblia de forma genuïna, segons les actuals investigacions; 
d’això se’n pot nodrir adequadament la teologia i la doctrina de l’Església, però se se-
gueixen oferint moltes lectures bíbliques estranyes i incomprensibles a la mentalitat 
moderna: Abraham ha de matar el seu fill, les dones han de callar, no es pot menjar carn 
d’alguns animals, Jesús pujà al cel i desapareix rere un nigul, hi ha un diable i un foc 
etern... La Bíblia sovint se segueix interpretant només literalment. Les homilies, quan 
es fan bé, generalment tornen a repetir d’una manera o una altra, el  mateix text bíblic. 
Quasi mai s’extreu el bessó del missatge bíblic de les lectures del Primer Testament i a la 
segona lectura, normalment de Pau de Tars, no se’ns comunica aquell alè que vivien les 
primeres comunitats. No s’arriba al genuí sentit dels textos veterotestamentaris. Es diu 
el que Jesús va dir o va fer, sense arribar al simbolisme o a la espiritualitat que l’autor 
-i la comunitat aleshores activament participant- donaven a les paraules de l’Evangeli. 
Així se segueix invocant un Jesús que camina sobre el mar, uns mags guiats per una 
estrella, una dona verge abans, en i després del part...

Cinquena. La missa ha de ser sobretot «eucaristia» (compartir i donar gràcies).

Simplement cal revisar les paraules de Pau, que resumides diuen: “El que ara us diré 
no serà per a felicitar-vos: quan us reuniu, no és en bé vostre. Primer de tot, sento a dir 
que, quan us reuniu en comunitat, hi ha divisions entre vosaltres. El resultat és que ja no 
celebrau el sopar del Senyor, perquè, en el moment de l’àpat, cadascú menja el sopar 
que ha portat, i mentre els uns passen gana els altres beuen massa... Que cadascú s’exa-
mini a si mateix. Per tant, germans meus, quan us reuniu per menjar, sigau sol·lícits els 
uns pels altres.(1a. Corintis 11:17-34) Adaptem el text a les nostres “misses”; com actua 
i com ha d’actuar la comunitat cristiana?. Mostrar amb obres la vivència de la fe és sen-
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zill i difícil alhora: simplement es tracta d’aplicar l’Evangeli, i això val per a qualsevol 
persona o comunitat que vulgui seguir el missatge de Jesús. “Mirau com estimen“ ha de 
seguir essent actual l’antic distintiu de les comunitats cristianes.

Sisena. Cal apropar físicament els participants a les celebracions. 

Quan els humans celebram una festa, un esdeveniment bo o dolent, sempre ens ajun-
tam físicament per unir millor nostres sentiments. Si celebrar l’Eucaristia és -o 
ha de ser- fer memòria i actualitzar a la nostra vida el projecte alliberador de Jesús, és 
comprensible que els assistents a missa ens trobem allunyats uns dels altres i distants del 
celebrant principal?  

Setena. Cal encaixar dins la mentalitat actual i, sobretot, arribar al jovent perquè 
sense joves no hi ha futur. 

És imprescindible utilitzar llenguatge i signes clars. L’Església catòlica encara es 
troba massa ancorada en el platonisme i en l’antic món greco-llatí que el món d’avui 
ja no entén. Si l’Església vol anunciar el que Jesús realment va dir i va fer, ha d’actuar 
de forma plenament entenedora. La gent avui és instruïda i no admet “històries” i mites 
sorgits al llarg dels segles -que volien donar resposta a necessitats i ànsies plenament 
humanes- i que ara han trobat explicació lògica i científica. Moltes generacions joves 
no admeten paràmetres antics i refusen la tradició cristiana. Cal anar al bessó d’aquesta 

tradició i trobar-hi el sentit origina-
ri, però traduït i adaptat a la menta-
litat d’avui. Es tracta de situar-nos 
en el món d’una altra manera: viu-
re relacionats amb tots els éssers i, 
per a fer-ho, cal aplicar principis 
democràtics a tots els nivells d’ins-
titucions civils i també d’Església. 
Cal assumir nostra cultura amb plu-

ralisme i diàleg. Cal també -és imprescindible- que la gent jove senti seva la tasca de 
trobar sentit a la pròpia vida i hi pugui participar activament perquè, sense joves, no hi 
ha futur. Avui manca el jovent; mostrem-los que la vida cristiana (anar a missa n’és o 
n’hauria de ser una petita mostra) és participar en el projecte de Jesús: fer i viure un món 
més just i solidari, tot exposant i donant la pròpia vida, si cal, com Ell ho va fer. Hi ha 
tasca, doncs, per fer. Endavant!

Guillem Ramis i Moneny.

Es Pla de na Tesa, 20 d’agost de 2022.

Arribar al
jovent perquè
sense joves no
hi ha futur.

σύνοδος “Camins de vida”
 
       Margarida Cànaves Campomar,
       Llicenciada en Història

A l’hora de parlar de Miquel Costa i Llobera se’ns ofereix tot un ventall de possibi-
litats. Ens trobam davant un personatge que fou clau i rellevant, en el període de finals 
del segle XIX i principis del segle XX, en múltiples aspectes. Per tant, a partir de l’es-
tudi del personatge podem arribar a una millor comprensió de diferents esdeveniments 
històrics. 

Si analitzam els treballs fets sobre Miquel Costa i Llobera queda palès que la ma-
joria tracten la seva vessant literària i religiosa. A més, els documents publicats són 
incomplets i l’accés a certes fonts primàries resulta, a la pràctica, dificultós. Aquest 
fets ens porten a afirmar que manca un estudi en profunditat i des d’un punt de vista 
interdisciplinari per tal de conèixer d’una manera global la seva personalitat i la seva 
importància dins el context històric del canvi de segle.

Tot i així podem afirmar que ens trobam davant un personatge la importància del 
qual traspassa els camps literaris i religiosos per esdevenir una figura representativa de 
la cultura, la filosofia i del context ideològic del període d’entre segles. En aquest arti-
cle ens centrarem en una relació molt concreta que ens portarà a apropar-nos a la seva 
personalitat i manera de fer. Estic parlant de la relació entre Miquel Costa i Llobera i 
Guillem Cifre de Colonya.

Abans de res cal recordar alguns as-
pectes socials i familiars dels personat-
ges. No cal allargar-se en la figura de Mi-
quel Costa i Llobera, però per fer-ne un 
breu incís, recordar que pertanyia a una 

família de mà major de les més riques de Mallorca. Estava destinat a ser l’hereu familiar, 
càrrec al qual renuncià en optar per la carrera eclesiàstica.

Guillem Cifre de Colonya és, potser, un poc més desconegut. Fill dels pagesos de la 
possessió de Colonya a Pollença, i de nom Guillem Coll, en morir el senyor de la pos-
sessió el va fer hereu, fet que el dugué a passar de l’estament pagès al de senyor. Tot i 
així mai va negar els seus orígens i passà a autoanomenar-se Guillem Cifre de Colonya 
abans Coll. El seu nou estatus el situa entre un dels homes més rics de Pollença. Des 
de petit s’anà formant acadèmicament, estudià a l’Institut Balear i el 1869 es traslladà a 
Madrid a cursar estudis universitaris de Medicina, que no va acabar i va optar per canvi-
ar cap els estudis de Dret. Serà en aquest moment que entrarà en contacte amb una nova 
manera d’entendre la vida, la filosofia krausiana de caire idealista i racional. Bàsicament 
afirmava que els homes eren considerats éssers dignes i bons, que únicament mitjançant 
el coneixement i el raonament podien arribar al ser suprem. 

La concepció de la religió dins la
filosofia krausista és massa subtil per a
l’època i s’allunya del catolicisme oficial.
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La concepció de la religió dins la filosofia krausista és massa subtil per a l’època i 
s’allunya del catolicisme oficial. Guillem Cifre assumirà en la seva totalitat els supòsits 
krausistes. I anirà més enllà. El 1876, any en què es funda la Institució Lliure d’En-
senyança, en formarà part directament amb l’aportació de diners, i posteriorment en 
serà professor. A la tornada a Pollença el 1879 fundarà la Institución de Enseñanza de 
Pollença coneguda com l’Escola de Colonya. Amb el nom queda clara la seva filiació 
amb la institució mare de Madrid.

No sabem en quin moment exactament Miquel Costa i Llobera inicia la seva amistat 
amb Guillem Cifre, però sí que sabem que durant els anys que el poeta fou a Madrid 
hi establí una estreta relació, fins el punt que el propi Miquel Costa freqüentarà els 
ambients krausistes. Són uns anys en què es dona una bona relació d’amistat entre els 
dos pollencins. A Madrid compartiran anades al teatre i a concerts, i a Pollença Guillem 
Cifre serà convidat a fer estades a Formentor per Miquel Costa. Així ho conta en una 
carta a Ramon Picó el 1876: «Avui me’n vaig a Formentor amb mon Virgili i alguns 
amics entre ells en Coll» (en Coll és Guillem Cifre de Colonya). 

L’any següent, el 1877, Costa abandonarà els estudis i retornarà a Pollença, aquí ani-
rà passant per una evolució de caràcter personal i espiritual que es veurà culminada cap 
el 1880 en què l’amistat entre els dos antics amics ja no es deixa sentir; el propi Miquel 
Costa comenta el mateix any de retorn de Guillem Cifre al seu amic Ramon Picó i Cam-
pamar: «Pollença ... compta ja amb un establiment d’ensenyança.... no crec que puga 
ser bona per Pollença l’ensenyança que té per font el racionalisme de Kraus, per noble, 
harmònic i elevat que sia...». 

L’Escola de Colonya no deixarà indiferent el sector catòlic del poble, de manera 
que el 1882 es reforçarà l’escola nocturna per tal de fer de contrapès a la de Colonya, 

Miquel Costa i Llobera Guillem Cifre de Colonya

Ens t robam davant dos per sonatges oposats ideològicament , però amb prou
magni f i cència per adm i rar -se i reconèix er -se mútuament les v i r t ut s, act i t ud
que els ennobleix . Són “ cam ins de v ida”.

en aquesta tasca hi col·laborarà Costa i Llobera, que ja el 1880 confessava al seu amic 
Antoni Rubió: «En la salubre soledad de estas montañas ha sanado mi espíritu de la 
fiebre contraída en la viciada atmósfera de ateneos y academias. Dios me ha devuelto 
la fe que le pidiera un día sobre el sepulcro de Santiago». 

Els camins dels dos amics ja s’han separat totalment. Però tot i així, en conviure i 
formar part de la mateixa comunitat local es tornaran a topar en un parell d’ocasions. 
Són els moments que es posa al descobert la noble personalitat dels dos personatges. 

El 1899, el bisbe Pere Joan Campins nomenarà Miquel Costa i Llobera rector del 
Puig de Maria de Pollença. Ens trobam en un moment en què es dona una efervescència 
en la renovació i creació de nous temples arreu de Mallorca. Miquel Costa i Llobera 
i Bartomeu Ferrà decidiran canviar el retaule major del Puig de Maria pel que hi ha 
actualment. A finals de 1899 Costa ho posa en coneixement de l’ajuntament presentant 
un projecte que ja estava aprovat pel bisbe. Aquest fet reobrí la clàssica discussió entre 
municipi i bisbat pel que fa a les competències del Puig. El batle del moment, Ramon 
Sionet, i Guillem Cifre de Colonya, regidor, es mostraren molt gelosos dels drets de 
l’Ajuntament. 

Aprovaren el projecte però salvant els drets de la corporació sobre el monestir. Gui-
llem Cifre va fer constar a l’acta: «Considerant que molt probablement l’antic retaule 
fou pagat per persones devotes i per tal de no faltar al seu record i respecte i alhora per 
l’antiguitat del retaule. Dit retaule ha de quedar custodiat a l’edifici». El nou retaule fou 
beneït per Costa el 1900.

Aquell mateix any, 1900, l’Ajuntament decidí nomenar Miquel Costa i Llobera fill 
il·lustre de Pollença i dedicar-li un carrer, el carrer era cèntric però secundari. Guillem 
Cifre de Colonya, com a regidor republicà, honrà el poeta amb el carrer principal del 
poble, el carrer Major. I va manifestar en plena sessió: «Sempre és lloable pagar als fills 
d’aquesta villa el tribut que es mereixen». 

L’any 1908 morí Guillem Cifre de Colonya, i Miquel Costa i Llobera anotà al seu 
diari: « ... Descontent de mi; pens en Colonya... Records... Camins de vida...». 

Ens trobam davant dos personatges oposats ideològicament, però amb prou magni-
ficència per admirar-se i reconèixer-se mútuament les virtuts, actitud que els ennobleix. 
Són “camins de vida”.

«Sempre és lloable pagar als f ills d’aquesta villa el tribut que es mereixen».
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L’ENCÍS DE DESCOBRIR COSTA I LLOBERA 
EN TEMPS DE FORMACIÓ ADOLESCENT
Acabàvem d’estrenar les espaioses i clares estances del nou Seminari menor bastit 

la dècada dels cinquanta, gràcies a l’inestimable llegat de la possessió de Son Gibert, 
generosa ofrena del prevere don Joan Mas,  ubicada  en el lloc més idoni i millor 
situat dels contorns de Palma. L’extensa franja  de conreu d’arbres fruiters i de pas-
tures que l’envoltaven, la presència propera dels treballs de pagesia, la mansuetud 
bucòlica del  lent passejar de les vaques  entre l’herbatge tendre, la dolça quietud 
camperola  i l’espai privilegiat de natura lluminosa  donaven ales de plaer i facilitat de 
convivència a aquella munió d’adolescents, surats d’amor més que de pa, en aquells  
miserables temps de la nostra postguerra. Feliçment reclosos en el Seminari nou de 

Son Gibert, gaudíem llavors d’aquell privilegi-
at bé de Déu, tot i  la monòtona feixugor del 
lent, precís, rigorós aprenentatge a què érem 
voluntàriament sotmesos els qui aspiràvem a 
ser preveres.  

Asseguts ordenadament en els bancs de 
fusta que envoltaven les llargarudes taules 
del menjador, assaboríem en silenci el tros-
set de codonyat servit com a postres del so-
par d’aquella nit, mentre escoltàvem, amb la 
ment centrada en altres cabòries, les succes-
sives intervencions dels companys. En un in-
tent de fer més mengívol el silenci monacal 
imposat per l’exigència de sublimar el plaer 
massa corporal de les menjades quotidianes, 
la lectura acostumada de llibres exemplars, a 
través dels altaveus del menjador, s’havia subs-
tituït en aquella avinentesa per la declamació 
de poemes elegits pels mateixos alumnes que 
els havien de recitar davant els companys en 
un dels àpats comunitaris. Un rere l’altre re-
petia de memòria el text après,  més o menys  
conegut o sentit abans per l’auditori, i recitat 
òbviament en castellà, l’única llengua que era 
present aleshores tant a les classes quotidia-
nes com en els actes oficials.  Ens referim a una 
incidència viscuda en el refetor del Seminari 
una nit qualsevol de l’any 1954 o 1955.

De sobte, el declamador de torn, Miquel 
Ambròs i Albertí, un jovencell de Banyalbu-
far, alt i esprimatxat, anunciava, amb veu for-
ta i clara, que anava a recitar una de les se-

CANÇÓ DE NA RUIXA-MANTELLS

Passant gemegosa, com fa la gavina,
qui volta riberes i torna a voltar,
anava la boja del Camp de Marina,
vorera del mar.

Descalça i coberta de roba esquinçada,
corria salvatge, botant pels esculls;
i encara era bella sa testa colrada,
la flor de sos ulls.

Color de mar fonda tenia a les nines,
corona se feia de lliris de mar,
i arreu enfilava cornets i petxines,
per fer-se'n collars.

Així tota sola, ran ran de les ones,
ja en temps de bonança, ja en temps de maror,
anava la trista cantant per estones
l'estranya cançó.

"La mar jo avorria, mes ja l'estim ara,
des que hi té l'estatge l'amor que em fugí.
No tenc en la terra ni pare ni mare,
mes ell és aquí!"

"La mar el volia, jamai assaciada
de vides, fortunes, tresors i vaixells;
i d'ell va fer presa dins forta ventada
Na Ruixa-mantells".

Un vespre d'oratge finí son desvari:
son cos a una cala sortí l'endemà;
i en platja arenosa, redós solitari,
qualcú l'enterrà.

No té ja sa tomba la creu d'olivera,
mes lliris de platja bé en té cada estiu,
i sols ja hi senyala sa petja lleugera
l'aucell fugitiu...

ves poesies preferides,  la Cançó de na 
Ruixa-mantells del poeta pollencí Miquel 
Costa i Llobera. La sorprenent gosadia 

del desafiant Ambròs d’optar per un poema escrit en una llengua arraconada dels 
actes comunitaris feu emergir del silenci preceptiu del menjador un espontani esclat  
de rebomboreig col·lectiu que es transformà de seguida en una atenta i callada espera 
de tot el grup per sentir Ambròs en llengua catalana i verificar si aquella sorprenent 
sortida de la norma tindria conseqüències disciplinàries.

He de confessar que, mentre Miquel Ambròs ana-
va recitant la Cançó, valent-se prodigiosament d’una 
clara sonoritat en la dicció i de la fidelitat admirable 
de memòria per declamar el text, un calfred persis-
tent em travessava la columna com la punta d’un 
dardell. L’efervescència fantasiosa de la ment ado-
lescent m’apropava amb fascinació a les bellíssimes 
imatges que emergien a cada estrofa congriada en el 
gresol on el nostre poeta destil·lava amb saviesa, tot 
sublimant-les amb el seu pulcre llenguatge, les més 
conegudes tradicions i fantasies de la musa popular 
mallorquina. Escoltant embadalit la impecable de-
clamació del poema sentia, veia, tocava quasi la fi-
gura de la boja del Camp de Marina, la encara bella i 
jove donzella solitària, corrent tota sola, sense pares, 
sense nom, descalça i coberta de roba esquinçada, 
ran ran d’una mar coneguda, la ribera de la costa de 
Formentor, saltant els esculls enfollida i trista per son 
amor perdut, l’airós mariner que d’ell va fer presa dins forta ventada, na Ruixa-man-
tells. 

La imaginació jovenívola s’enlairava fins al punt de sentir i escoltar la veu trista de 
la boja cantant gemegosa vorera de mar l’estranya cançó, en un  gest inútil i desespe-

rat de temperar l’insuportable desconhort que la portava indefugiblement a la follia:

  

                       La mar jo avorria; mes ja l’estim ara
  des que hi té l’estatge l’amor que em fugí.
  No tinc en la terra ni pare ni mare,
   mes ell és aquí.
   ... ... ... ... ... ...
  Allà té na Ruixa mon bé, nit i dia,
  on ell cosa humana no veu ja ni sent.
  Ai, si m’escoltava , bé prou sortiria 
   de l’encantament.

La bruixa maligna, la perversa Ruixa-mantells, des del seu coval feréstec, lluny 
d’atendre el prec llastimós de la boja del Camp de Marina i retornar-li, trencant l’en-
canteri, son bé reclamat, deixa que la boja, engolida pel dolor, enfolleixi i mori poc 
després exhalant l’últim sospir vora el mar.  Mor per amor la folla del Camp de Marina, 

El desvari d’haver perdut tràgicament llurs
estimats els porta a totes elles a una mort
igualment fatídica.

Miquel Ambròs, 
monjo de Montserrat,
davant església Santa Fe
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com l’Ofèlia de Hamlet, com l’Elisenda de La Cambra de la senyora del mateix Costa. 
El desvari d’haver perdut tràgicament llurs estimats els porta a totes elles a una mort 
igualment fatídica.

Son cos a una cala sortí l’endemà. En platja arenosa, qualcú l’enterrà. El cos de la 
donzella morta abandonat sobre la platja va commoure al primer desconegut que 
passava i, en un gest de misericòrdia, enterrà la dama i fità el lloc sepulcral amb una 
rústega creu d’olivera, que el temps ben aviat féu desaparèixer. Ara només assenyalen 
el tràgic destí de la boja del Camp de Marina la petja lleugera dels aucells fugitius i la 
presència blanca i efímera dels lliris de platja a les temporades d’estiu.

Fou l’instant precís, mai més oblidat, del final de la recitació de Miquel Ambròs 
quan se’m va desvetllar la irresistible fascinació per la poesia de Miquel Costa i Llobera 
i l’admiració profunda per l’elegància, la noblesa i la bellesa del llenguatge del poeta 
mallorquí que, en opinió de Josep Maria 
Llompart, “essent elevat fins a vorejar 
l’exquisidesa, és alhora senzill i fins i tot 
planer, de manera que, sense situar-se 
en aquell registre col·loquial que Joan 
Maragall emprava, el lector d’avui el sent com a cosa pròpia i immediata, de la matei-
xa manera que l’hi sentia el lector de fa cent anys” (1)

A més d’aquesta encisadora admiració pel poeta, l’espontani atreviment de M. Am-
bròs sens dubte va produir en mi, i en molts altres companys que compartien la insò-
lita  audició poètica, els efectes de regeneració, de dignificació i d’amor a la llengua 
pròpia  que pretenia Costa, molt decebut quan s’adonà que el poble mallorquí sentia 
tan poc interès per la llengua catalana.

Així ho comunicava per carta el 25 de febrer de 1893 al seu amic Antoni Rubió: 
“Aquí la gent no vol català. Per haver predicat dins Palma en la mateixa llengua del 
Beat Ramon Llull el seu panegíric, vaig merèixer la desaprovació principalment dels 
eclesiàstics... Fora d’uns quants floralistes, aquí la gent vol castellà... o, per sortir del 
castellà, vol mallorquí del que es parla, amb totes les degeneracions que tu tens cone-
gudes i que no van bé a la meva índole poètica.”

Justament va ser aquest refús dels mallorquins a la llengua materna la raó que  por-
tà Costa a cercar noves fórmules per acostar la seva poesia a la sensibilitat dels mallor-
quins a partir de les tradicions populars, com és el cas de la  bellíssima “Cançó de na 
Ruixa-mantells”, que tant em va impressionar,  i de tot l’aplec de composicions de caire 
romàntic publicades en els llibres De l’agre de la terra (1897) i Tradicions i fantasies 
(1903) en els quals recrea amb exquisida mestria el llenguatge i els costums de la tra-
dició popular mallorquina.

Passats tants d’anys d’aquell fortuït 
incident, és encoratjador observar que 
fou un inesperat rapsode adolescent de 
Banyalbufar qui, en un acte intranscen-
dent, va ser capaç de desvetllar la dolçu-

ra pàtria fent sonar les notes dormides de l’arpa antiga i polsosa del Castell del Rei o 
de la lira grega de Melesigeni, abandonada simbòlicament damunt l’altar de les coves 

Justament va ser aquest refús dels ma-
llorquins a la llengua materna la raó que por-
tà Costa a cercar noves fórmules per acostar 
la seva poesia a la sensibilitat dels mallorquins 
a partir de les tradicions populars.

A la vegada, vaig deixar-me contagiar de bon
grat per la dèria costalloberiana de redreçar,
dignificar i enaltir la nostra llengua com a
eina habitual de comunicació quotidiana.

d’Artà. Una i altra són per al nostre poeta símbol del recobrament de la llengua 
pròpia i signe de la pervivència de l’inestimable llegat rebut del geni artístic de 
Grècia, la valuosa herència grecollatina que des de fa molts de segles uneix Ma-
llorca amb lo geni grec, tal com ho explica el mateix Costa, tot donant a Antoni 
Rubió el significat dels protagonistes de  La deixa del geni grec.

D’aleshores ençà, mai ha deixat de créixer en mi l’interès i la plaent curiositat 
per recórrer i assaborir tot l’espai poètic del sacerdot pollencí. A la vegada, vaig 
deixar-me contagiar de bon grat per la dèria costalloberiana de redreçar, digni-
ficar i enaltir la nostra llengua com a eina habitual de comunicació quotidiana i 
com a àgil, vigorós i sublim instrument a l’abast dels forjadors del més exquisit 
idioma literari. Tasca per a la qual no he escatimat mai ni temps, ni afany ni de-
dicació constant.

Avui, rellegint la resposta de Miquel Ambròs, publicada en una entrevista re-
cent, en què intenta explicar el motiu pel qual va optar aquella nit declamatòria  
per la Cançó de na Ruixa-mantells, he advertit que l’actuació intencionada de Mi-
quel Ambròs fou sens dubte espontània, però no del tot innocent. Ell, molt abans 
que jo, ja havia estat fascinat per la bellesa de la nostra llengua, per ella mateixa 
i pel noble conreu que en feien els nostres poetes, i en aquell acte no feia altra 
cosa que exercir clarament el compromís personal de treballar pel redreçament, 
per l’ús normalitzat i pel recobrament de la seva vigència perduda. Ell personal-
ment  ho expressava així:

Com que m’havia avesat al mallorquí, vaig reunir al meu poble nins i nines de 
la meva edat per llegir-los rondalles. M’escoltaven embadalits, no per la manera 
com llegia, sinó per les rondalles en sí i vaig pensar que la nostra parla no podia 
quedar enterrada en els llibres, sinó que havia de ser coneguda.

Explicat això, consider que he d’agrair públicament les espurnes de contagi 
que Miquel Ambròs escampà aquella nit llunyana amb la declamació perfecta de 
la Cançó de na Ruixa-mantells. Gràcies a la seva encertada i valenta iniciativa, em 
desvetllà, i ens desvetllà, per sempre l’amor apassionat per la nostra llengua i la 

descoberta fascinant i permanent de l’admirable poeta, Miquel Costa i Llobera.

    Sóller, agost de 2013
    Domingo Mateu Conti

(1) Josep Maria Llompart, pròleg a Tradicions i fantasies de Miquel Costa i 
Llobera. Biblioteca bàsica de Mallorca. Editorial Moll, 1987. Pàg. 1

Nota de l’autor: l’enyorat amic, Bernat Cifre, el 2013 em va demanar de redactar un escrit 
per a la revista  de la Fundació Rotger Villalonga, en el qual hi descrivís alguna  significativa 
vivència dels anys adolescents del Seminari evocadora de la fascinant i creixent admiració que 
es va congriar en el cors dels joves lectors del Seminari a mesura que descobrien l’elegància i 
la bellesa de la creació poètica de Costa Llobera. El relat es va publicar a la revista Cala Murta, 
Bolletí de la Fundació Rotger Villalonga, número 34 del mes d’octubre de 2013. 

D’acord amb el Consell de Redacció, atesa la singularitat destacada d’aquell fet que po-
gueren presenciar molts dels nostres lectors, en l’especial avinentesa del centenari de la mort 
del nostre insigne poeta,  decidírem de tornar publicar el relat a la nostra revista Amics de 
Seminari,  confiats en la certesa que desvetllaria la curiositat, l’interès i l’agraïda complaença 
dels Amics del Seminari. 
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LLEGINT COSTA I LLOBERA
 

       Jordi Soler Cuart

Si les Rondalles mallorquines de Mossèn Alcover representaren per a mi la descoberta 
de la llengua pròpia, distinta d’aquella que apreníem d’infants lletrejant la «cartilla» de cos-
tura, on ens feien llegir coses tan estranyes com mi mamà me mima, els llibres Tradicions i 
fantasies o L’agre de la terra, de Costa i Llobera em capbussaren tot d’una dins el món màgic 
i sonor del Pi de Formentor, Amor de pàtria, Dos sospirs, L’arpa, El castell del rei, Damunt 
l’altura, Na Ruixa-mantells, La cova del drac, La deixa del geni grec i els molts d’altres del 
Poeta que en desvetllaren l’encís i la bellesa sublim del nostre gran Costa i Llobera.

No pretenc de cap manera fer crítica literària del poeta més gran de Mallorca. Vull només 
contribuir minsament a la recordança memorial del centenari de la seva mort, esdevinguda 
sobtadament a la trona de les Tereses de Palma el dia 16 d’octubre de 1922, mentre predica-
va les glòries de Santa Teresa d’Àvila. Mossèn Costa tenia aleshores 68 anys.

Als meus vint anys, Costa era no sols el meu guia literari a qui procurava imitar en les me-
ves poesies, sinó que fins i tot el seu romanticisme, arrelat a la terra com el pi de Formentor, 
era per a mi el model romàntic de vida. Aprenia de memòria els seus versos i sentia un gran 
plaer amb aquella elegància expressiva, amb l’excelsa bellesa i la musicalitat tan harmoniosa 
i sublim, tot i servir-se de paraules senzilles i planeres.

Per això, llegir avui Costa i Llobera em produeix el mateix efecte balsàmic que em procu-
rava a la meva joventut. Aquests poemes escrits ara fa més de cent anys, tot i que les ten-
dències estètiques discorren per altres camins ben diferents, em causen emocions vibrants 
que em retornen al reialme romàntic i brillant del món jovenívol i desficiós de Costa.

Més tard vaig llegir i gaudir amb més serenitat de la seva obra millor, les Horacianes, i en-
cara que estèticament el llenguatge és més elaborat i l’obra sigui més reflexiva i serena, jo em 
qued sempre amb les primeres poesies de Tradicions i fantasies o De l’agre de la terra, perquè 
sempre m’han colpit més, m’he sentit sempre més identificat, i fins i tot avui encara, en llegir 
altre cop El Pi o Damunt l’altura, em corre per les venes aquella embranzida poderosa del seu 
romanticisme ascètic, on el vent i les tempestes no fan altra cosa que enfortir més l’ànima.

Finalment, vull fer menció de l’home que més sabia de Costa i Llobera. Era el pobler, Bar-
tomeu Torres Gost, que té publicades, a part de la voluminosa biografia del poeta, un caramull 
de llibres sobre la seva correspondència amb altres personalitats del món literari.

Com a modest homenatge a l’admirat i estimat poeta, del qual en el mes d’octubre com-
memorarem el centenari de la seva mort, aportaré els següents poemes bastits a la manera 
clàssica així com ho acostumava fer, tan bellament, Costa i Llobera.

 LLEGINT COSTA I LLOBERA

Pausada passa la vida
 Amb flaires de paradís.
Les penyes tenen l’encís
D’una estàtua bizantina.

Paraules, força que embauma
El crit antic i serè.
De les faules té l’alè
Cada flor del teu reialme.

Senyor del mot i de la imatge
Cristal·lí, lluent com llança.
Passes  elegant, fent dansa,
Entre turons i boscatge.

Clapers, gegants i donzelles
Suren dins l’alba corpresos.
Belluga en tos ulls encesos 
La força de les estrelles.

Jordi Soler

RELLOTGE DE PARET

Batega inclement vora l’esponera
d’una colocàsia. Vell com Isaïes,
mesura mandrós les hores i els dies,
camina impàvid, curs etern dins l’era.

Ran del vell bufet que abans fou morera,
vigila estrictíssim totes les manies
que a cada instant tu sents i congries.
Guixa sobre mapes el temps de l’espera.

Les busques, talment espiadimonis,
escampen llavors, dissortada sort,
pau i malvestat en són testimonis.

El Cor de Jesús vol donar conhort
quan sols les fosses són el patrimoni.
El pèndol es para. Ha guanyat la mort.

Jordi Soler, maig 2022

       

RAN DEL FOC

Tornem encendre el foc aquesta nit
a la foganya oberta de les mans,
calius i flames sien com abans
la geografia oberta del desig.

Creixen ara mateix tots els turments
que portam a la sang de tan antic,
donem a l’ara santa de l’oblit
la caixa plena de magres feïments.

Potser fruitarà dolça la pomera
de l’hort de l’ànima eixorc i eixut.
I tornarà la pau com temps enrere.

Somnia ran del foc l’àngel poruc
el pa eixut llescat dins la pastera,
perquè encara l’enuig no ens ha vençut.

Jordi Soler, Búger 2021
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 » Mn. Pere Antoni Llobera i Cànaves 1820-1905, ordenat el 22.12.1860
 » Mn. Guillem Ignasi Llobera i Cànaves 1830-1859, ordenat el 17.03.1857
 » Mn. Sebastià Llobera i Cànaves 1831-1892, afamat retratista
 » Rafel Llobera i Cànaves 1833-1859, morí essent seminarista
A més d’aquests exemples tan propers, en tenia altres que l’encoratjaven: eren 

del seus temps, amics que bé el marcarien ja per amor a les lletres com Joan Guiraud 
i Rotger 1862-1887, ja per treballs apostòlics i espirituals a la vila, en moments de 
fortes confrontacions ideològiques: Mateu Rotger i Caplloch 1862-1916, el fill de 
l’Apotecari, ordenat el 1854; Martí Llobera i Solivelles 1858-1922, de Can Lloberi-
na, ordenat el 1881; els germans Bartomeu i Joan Aloi i Llobera, ordenats el 1857 i el 
1871; els germans Cifre i Bibiloni, Francesc i Rafel, ordenats el 1878 i el 1886. Podrí-
em seguir la llista de més de 50 preveres pollencins d’aquell moment.

En aquell moment la formació dels preveres anava canviant. Totes les lluites que 
hi havia hagut entre absolutistes i liberals eren vives. L’Església tenia mal de fer ac-
ceptar la nova situació  que s’anava creant a Espanya. Mai agrada la pèrdua de poder 
i l’Església n’havia perdut molt degut als nous aires de llibertat que anaven generant 
les Constitucions que massa sovint s’anaven canviant, sobretot en matèria de lliber-
tat religiosa, llibertat d’impremta i llibertat de Càtedra... tot això assustava i feia que 
l’Església fomentàs la unió dels catòlics contra els canvis que la societat volia i exigia.

Aquesta actitud tingué una forta incidència en la formació i en la vida del clergat. 
En el segle XVIII tots els rectors de Mallorca eren Doctors en Teologia o en Dret. La 
supressió de la nostra Universitat, el 1828, va fer que gairebé els graduats universitaris 
desapareguessin de Mallorca. Hi havia el Seminari com a lloc de formació i instrucció 
pels aspirants al sacerdoci, però eren molts els joves que anaven a un Convent portant 
uns sacs de blat i allà els frares els ensenyaven un poc de Teologia i un poc de Moral i 

La pintura que Llorenç Cerdà va fer de Costa i Llobera, vestit de ca-
nonge, o la fotografia feta a Barcelona el 1906, ens mostren el prevere. 
Pens que en elles hi sabem veure el prevere d’aquell moment. Avui 
són moltes les vegades que sent dir a preveres “aquesta Església 
ja no és meva” volent significar les moltes variacions que hi ha 
hagut des que van ser ordenats, i també les moltes passes que 
s’han de fer per passar d’una Església, que espera que els 
fidels vinguin, a una Església en sortida, que es fa present 
en les noves àgores del nostre món.

Miquel Costa, com tots, va fer el seu camí per 
arribar a prendre la decisió de ser capellà. Tenia da-
vant els ulls l’exemple dels seus mateixos concos, 
germans de sa mare, que havien pres aquesta determinació:

amb unes certificacions acadèmiques i unes altres dient que era bona persona, que con-
fessava i combregava regularment, feien que el bisbe els ordenàs i poguessin exercir 
algun càrrec a la parròquia.

Després del Concordat de 1851, dia 28.09.1852, la Reina aprovava un Pla d’estudis 
pels Seminaris diocesans. Cal tenir present 
que el primer Pla d’estudis que es feia per 
a les escoles de tot Espanya, és de 1857, 5 
anys després del pla d’estudis pels Semi-
naris, és conegut com la Llei Moyano i fou 
vigent fins el pla que el ministre José Luís 
Villar Palasí publicà el 1968-1973 implan-
tant la EGB.

El pla d’estudis pels Seminaris, que 
anava acompanyat pels llibres de text que el Govern imposava als Seminaris, ni tan 
sols els bisbes hi pogueren dir la seva, hi havia:

• Un curs d’ingrés, que posteriorment s’unirà als cursos de Llatí i Humanitats.
• 4 cursos de Llatí i Humanitats
• 3 cursos de Filosofia
• 4 cursos de Teologia que donaven el grau de Batxiller en Teologia
• 3 cursos més de Teologia per aconseguir el grau de Doctor
• 3 cursos més de Dret Canònic que donaven el grau de Doctor.
Veient que no tots els infants tenien les mateixes capacitats i que pels serveis par-

roquials no calia cap títol acadèmic, es proposà el que era conegut com a “Carrera 
curta” on hi havia:

• 3 cursos de Llatí i Humanitats,
• Un curs de Filosofia
• 2 cursos de Teologia dogmàtica i Moral

Aquests estudis es podien completar a les conegudes com Acadèmies, on els alum-
nes eren anostrats en la part pràctica de la vida parroquial. 

Enmig de totes aquestes normes,  hem de saber veure un canvi molt significatiu que 
hi ha a l’Església en la segona meitat del s. XIX. És una nova espiritualitat, unes noves 
maneres de religiositat popular, que anirà canviant la vida de les persones. Si fins ara 
un Sant Crist servia per ajudar-me a superar el meu dolor, ara es presentat com una font 
d’amor misericordiós, que es vessat sobre meu. Passam d’una pietat teològica a una pi-
etat sentimental, és el temps del Romanticisme i el sentiment passa davant.

Sorgiran noves devocions, com la del Sagrat Cor de Jesús, l’amor a l’Eucaristia. El 
desig de la Comunió freqüent, les ganes d’unir-se en peregrinació per visitar llocs sin-
gulars, Lluc i altres santuaris, rosaris cantats pels carrers dels pobles, processons multi-
tudinàries, sermons que enfervoreixen...

Aquesta nova manera de pietat ja la trobam a les paraules que el bisbe Miquel Sal-
và i Munar (1852-1873) dirigia als rectors de les primeres oposicions fetes després del 
Concordat de 1851: “Els pobles vos han acollit amb festes i gatzara, desitjaven la vostra 

Les moltes passes que s’han de 
fer per passar d’una Església, 
que espera que els fidels vin-
guin, a una Església en sortida, 
que es fa present en les noves 
àgores del nostre món.
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arribada... altre temps, potser, poguéssiu esperar fruir de béns eclesiàstics... ara que vos 
mogui sols la vostra pròpia santificació... i seguia recordant els deures que, acceptant el 
càrrec de rector, havien assumit: missa diària ben celebrada, predicació preparada, con-
ferència de moral, estudi, visita a les escoles, preparar els infants de Primera Comunió, 
visitar els malalts, dignificar el culte, tenir cura de l’arxiu parroquial, fer-se lluny de la 
política, unió amb el bisbe...

Per fomentar i enfortir aquestes actituds havien sortit a Europa diferents associaci-
ons per unir els preveres: 1842 a França: Oblats de Maria Immaculada, Oblats de Sant 
Hilari de Poitiers, Oblats del Sagrat Cor de Jesús, Oblats de Sant Francesc de Sales.. A 
Anglaterra, Oblats de Sant Carles, fundats pel Cardenal Manning el 1862. Unió Apos-
tòlica dels capellans seculars a Contances. Societat de Sacerdots de sant Francesc de 
Sales de l’abate Chaumont. El 1868 a Viena l’abate Muller fundà l’Associatio perseve-
rantiae sacerdotalis; Le Prado, a Lyon. A Mallorca hi havia dos focus que unien el cler-
gat. Un era l’Oratori Parvo, ubicat al Convent de Sant Felip Neri i l’altre era un grup 
de capellans, auto-denominats del Cor de Jesús, que es reunien a Monti-sion. L’any 
1894 es fundà a Mallorca La Unió Apostòlica, al capdavant de la qual hi havia don 
Miquel Maura. Tot això eren diferents iniciatives que s’anaven creant  per conservar i 
augmentar la perseverança dels preveres diocesans en el camí de la virtut i en fomen-

tar l’apostolat, sobretot amb la predicació 
d’exercicis espirituals i missions populars. 
Costa, fins i tot essent seglar, freqüentava 
l’Oratori Parvo de sant Felip. Aquí hi tro-
bava la direcció espiritual del P. Joaquim 
Rosselló i de Mn. Miquel Maura, però mi-

rem les passes que va donar fins a prendre la determinació de fer-se capellà. 
10.03.1854 neix al Casal de Can Costa, al Carrer Major de Pollença. Sa mare mor 

el 1865, ell té 11 anys. La tia Rosa (1836-1914) serà una bona ajuda.
Els seus germans: Martí que serà Contra-Almirall de l’Armada espanyola; Pere 

que serà Capità de Corbeta i Catalina que serà la seva gran confident.
Fetes les primeres lletres a Pollença, el 1866, passa a viure a Palma per anar a estudi-

ar el Batxiller a Monti-sion. No hi ha jesuïtes perquè havien estat expulsats, serà alumne 
de l’internat que hi ha al tercer pis i que en té cura Francisco Manuel de los Herreros. 
Fa bones amistats.

1871-1875 estudia Dret en la universitat de Barcelona. Poc profit jurídic i molta 
influència de la Renaixença romàntica que hi ha. Es deixarà guiar per Marià Aguiló. 
D’aquests anys són les poesies: La Vall, Dos sospirs, A un claper de gegants (1873) Da-
munt l’altura 1874, El pi de Formentor, Joventut (1875) 

1875-1877 estudis jurídics a Madrid. Segueix el poc profit jurídic i sembla que les 
Musses s’hagin congelat. Defalliment sorgeix el 1876

1877-1885 Estada a Mallorca. Maduració de la persona i de la vocació sacerdotal. 
Per a certa gent havia fracassat. Havia anat a fer una carrera, la família hi havia posat 
molt i no s’havia aconseguit res. Passa per una fractura personal i social que el contacta 
amb la natura i la conversa amb la família, concos, germans. Les noves relacions que 
estableix amb els nombrosos seminaristes del poble, l’exemple dels preveres i sobretot 

Passam d’una pietat teològica 
a una pietat sentimental, és el 
temps del Romanticisme i el 
sentiment passa davant.

de l’ecònom Joan Cifre i Cànoves, l’ecònom Cusset. Veure que pot treballar tant a les 
Escoles Catòliques, que ha organitzat l’ecònom a Monti-sion, com a la Congregació 
Mariana... aniran fent germinar noves il·lusions i esperances que s’aniran enfortint da-
vant els contratemps que pateix la vida cristiana a Pollença, tant per les empentes del 
protestantisme que ha fundat una escola al Carrer de l’Horta, com per la pujança que 
pren la Institució Lliure d’Ensenyament que ha conegut a Madrid i que Guillem Cifre 
de Colonya va escampant per Pollença.

Tira-tira les Musses tornaran amb l’esperança que floreix en el cor: el 1879 crea A 
Horaci i A Mn. Cinto Verdaguer; el 1880, Comparança; Fe i dubte; Per què. El 1881, 
Temporal; A la Mare de Déu de Montserrat. El 188?, La Font. El  1884, En la Missa 
Nova de Mn. Mateu Rotger....

Refet l’home i aconseguit el permís de son pare, el 1885 surt cap a Roma per fer 
els estudis de Teologia i poder ser ordenat prevere. S’establirà a una casa d’hostes que 
la família Magistrelli regenta al Carrer Nicolà Cesarini, 53, 3r. i anirà a la Gregoriana 
que en aquell moment estava al Palazzo Borromeo, Via del Seminari, 120. Els primers 
dies té moltes dificultats amb el llatí. Hi ha professors i alumnes de moltes parts del 
món i la pronunciació no sempre és entenedora. S’hi anirà acostumant i amb els amics 
seminaristes o preveres mallorquins establirà una correspondència en la llengua d’Ho-
raci i cal dir que mostra bé com la domina.

 Hi ha hores per a l’estudi, és el que ha vingut a fer; no en manquen per a la pre-
gària perquè l’afany de perfecció espiritual, de domini dels sentits mitjançant la mor-
tificació són ben presents en la seva vida. També hi haurà temps, certs capvespres, per 
anar descobrint la bellesa de Roma, i trobarà dos condeixebles que l’acompanyaran en 
aquesta saludable tasca, els futurs Mons. Guerri i Mons. Merry del Val amb qui forjarà 
una forta amistat, que trobarem laboriosa en el moment que es gestiona el nomenament 
de Pere Joan Campins i Barceló per bisbe de Mallorca. Posem esment a aquestes dades:

Merry ha nascut a Londres el 10.10.1865. Costa a Pollença el 10.03.1854, li guanya 
de 9 anys. Ambdós arriben a Roma el 1885. Merry ja ha rebut la clerical Tonsura i els 
Ordes Menors, son pare l’havia inscrit al Col·legi Escocès, però Lleó XIII el fa anar 

a l’Acadèmia de Nobles Eclesiàstics, a la Piazza Minerva. Costa s’ha cercat un allot-
jament, però es troben a la Gregoriana. Costa traurà el Doctorat en Teologia el 1889 i 
Merry el traurà el 1892, afegint-hi el Doctorat en Dret Canònic. Merry anirà pujant els 
graons de l’altar d’acord amb les exigències que Lleó XIII tindrà perquè vagi vestit com 
pertocava a les missions diplomàtiques que ha de dur endavant. Serà ordenat Sotsdiaca a 
Praga el dia de sant Miquel de 1887 perquè la família hi vivia i serà nomenat Monsenyor 
perquè vagi vestit com a bisbe a les festes que la Reina Victòria celebra en l’avinentesa 
de son jubileu i en el mes de març de 1888 haurà d’anar a Àustria pels funerals de l’Em-
perador Guillem I i la Coronació de Frederic III. 

Costa, el 1886 prepararà el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 
05.03.1887 rebrà la clerical Tonsura en la Basílica del Laterà. Dia 3 d’Abril serà ordenat 
Ostiari i Lector en la capella del Vicariat de Roma i dia 9, en la basílica de sant Joan del 
Laterà, pel mateix Cardenal Vicari, Lucidi Parocchi, serà ordenat Exorcista i Acòlit. Dia 
24.09.1887, en la mateixa basílica del Laterà, ara pel Patriarca de Constantinoble, Dr. 
Juli Lenti rebrà el Sotsdiaconat. L’any 1888 Costa serà ordenat Diaca dia 31 de març 
i Merry en el mes de maig. Costa serà ordenat prevere dia 22 de setembre i Merry dia 
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30 de desembre. Merry mai va sospitar que Costa fos un exquisit poeta fins que Mons. 
Guerri li va manifestar i quedà meravellat de la humilitat del prevere mallorquí.

Ordenat prevere, Costa surt cap a Loreto, vol celebrar la primera missa on va co-
mençar tot. El misteri de l’Encarnació es feu en aquesta senzilla casa i allà vol comen-
çar el seu ministeri ordenat. El dia de sant Miquel ja és a Palma i diu missa, davant son 
pare, en la capella de la casa pairal. Dia 6 d’octubre diu Missa Nova a Pollença. «Nihil 
et omnia» és el lema del recordatori que és repartit a la gent, l’endemà al Convent de 
sant Domingo celebrant multitudinària comunió general; i així a totes les esglésies de 
la vila, sense deixar la capelleta de Formentor. Dia sis de novembre retorna a Roma per 
tornar a emprendre els estudis. Arribada la primavera, té problemes a una cama, pensa 
seriosament si deixar els exàmens de Doctorat per a més tard. Els metges li recomanen 
llocs propers per recuperar-se, però ell pensa, encertadament, que el millor lloc seria 
Mallorca, Formentor el curarà, per això el mes d’agost ja és a Mallorca. Hi restarà fins 
el novembre, que sentint-se restablert torna a Roma, reprèn les passejades capvesprals 
amb Mons. Merry i Mons. Guerri.

La Universitat anuncia exàmens de Doctorat per a la primera quinzena de desembre 
i s’hi apunta. Dia 17 de desembre ja és Doctor i fa el jurament d’ensenyar la doctrina 
de l’Església. Els amics l’encoratgen a fer el Doctorat en Dret Canònic, però rebutja 
l’oferta per poder retornar aviat a Mallorca. Desitjava retornar a casa, però ressorgia 
el problema de sempre. Mirant la seva ànima, seria millor entrar a un convent o anar a 
viure a casa?. El Convent, la comunitat el guardarien. Cercant discerniment dia 12 de 
gener comença una setmana d’exercicis espirituals amb els PP. Jesuïtes. Les comuni-
tats jesuítiques i les carmelitanes l’atreuen, però dia primer de febrer comença el camí 
que el portarà a Mallorca. El tren el portarà fins a Gènova i dia 14 surt de Gènova cap 

a Barcelona.
A més dels preveres de la família: Mn. 

Pere Antoni, que finarà el 1905, Mn. Se-
bastià que finirà el 1892, troba una comu-
nitat de preveres integrada per: Mn. Anto-
ni Bonet i Obrador, rector de 1887 a 1907, 
tres vicaris, tots pollencins: Antoni Bauçà i 
Ferragut, Joan Vila i Mayol i Francesc Cifre 
i Bibiloni, i els preveres adscrits: Joan Cifre 
i Cànaves, Bartomeu Aloi i Llobera, Josep 

Vives i Amengual, Joan Aloi i Llobera, Guillem Vives i Bisanyes, Pere Josep Amengual 
i Gelabert, Martí Vila i Mayol, Bernat Cifre i Gelabert, i tres bons amics que no viuen a 
Pollença, però que hi són sovint: Rafel Cifre Bibiloni, Martí Llobera i Solivelles i Mateu 
Rotger i Capllonch. Caldria dir una paraula de l’ecònom Cusset, Mn. Joan Cifre i Cà-
noves, que regentà la parròquia de 1872 a 1884 i que tingué una incidència capital en la 
vida de Costa. Basta llegir l’extens “Bosquejo necrològico” escrit l’any de la seva mort 
i publicat a les Obres Completes a les pàgines de 851 a 857.

Quin tipus de prevere fou Costa?
Podríem dir moltes coses. La primera és veure un ministeri sacerdotal molt diferent 

del que caldria ara. Costa veu clar que la primera cosa que ha de fer és santificar-se. És 
el pal de paller de tota la seva vida. Les altres coses que es presentin aniran subordinades 

Costa veu clar que la prime-
ra cosa que ha de fer és san-
tificar-se. És el pal de paller
de tota la seva vida. Les al-
tres coses que es presentin
aniran subordinades a la 
santificació.

a la santificació. Predicarà arreu, restaurarà l’església de Monti-sion, farà escola a les 
Escoles catòliques que  fundà l’ecònom Cusset, serà canonge, escriurà bé i bellament... 
però mai perdrà la fita de la seva vida: ser Sant. El camí que va seguir potser ara no ens 
serveixi, però la tenacitat que hi posà és una bona eina. 

Pot fer literatura un prevere?
He de dir que certs membres dels clergat ho veien amb mals ulls. Don Miquel Mau-

ra no ho veia massa clar, però la bellesa i l’acceptació que tenia la producció literària 
de Costa feren que no s’hi oposés frontalment, com bé ho mostra la correspondència 
mantinguda amb Costa, però quan Costa, el curs 1899/1900 fou nomenat professor de 
literatura del Seminari, dia 7 de març, festa de sant Tomàs d’Aquino, Maura, en el ser-
mó de l’Ofici, va fer certes al·lusions al “lírico” i això amb altres actituds que Maura 
havia manifestat, provocà que Costa renunciàs a la Càtedra. Per altra part, sabem que 
el seminarista santamarier Josep Calafat Mesquida, una vegada ordenat prevere, deixà 
d’escriure, com també ho feren altres. Potser Mn. Salvador Galmés hauria produït més 
literatura si no hagués estat prevere.

Mn. Pere Fiol i Tornila

Bibliografia fonamental:
• Obres completes de Costa editades a Barcelona, editorial Perenne, el 1947
• Torres i Gost, Bartomeu. Mn. Costa i Llobera. Assaig biogràfic. Les Illes 

d’Or nº 11-12. Palma 1936, n’hi ha edicions posteriors i males d’aconseguir.
• Una vocación tardía. Dn. Miguel Costa i Llobera. 1944 a la col·lecció de la 

Unió Apostòlica
• Miguel Costa y Llobera 1854-1922, Itinerario espiritual de un poeta. Editori-

al Balmes. Barcelona 1971
• Cifre i Forteza, Bernat: Costa i Llobera i el món clàssic (1854-1922) Tesi 

doctoral publicada el 2005.

Pollença, des del Puig de Maria 
(Foto: Macià Llabrés. Setembre 2021)
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M. Magdalena Gelabert i Miró
Dra. en Llengua i Literatura Catalanes

La figura d’Antoni M. Alcover (Santa Cirga, Manacor, 1862-Palma, 1932) és una de 
les més extraordinàries i fascinants de tota la història de la nostra illa i també una de les 
principals de la cultura catalana de tots els temps.

La feina ingent que va dur a terme i el fet que fos polifacètic han permès que es 
tingués present des de molts de caires: com a arquitecte, amb la construcció d’esglésies 
emblemàtiques a Mallorca com són les de son Carrió o Calonge; com a eclesiàstic, 
ja que arribà als més alts càrrecs dins l’Església de Mallorca, fou nomenat vicari 
general, canonge magistral per oposició i, fins i tot, canonge capitular; com a periodista, 
participà de manera activa tot publicant milers d’articles en les principals publicacions 
periòdiques de l’època com L’Ignorancia, Almanaque Balear, El Ancora o La Aurora1; 
com a historiador, organitzà centenars de conferències i alguns congressos, per exemple, 
fou nomenat, entre molts d’altres càrrecs, vicepresident de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, al bolletí de la qual publicà nombrosos estudis històrics; com a filòleg publicà 
el conegut Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana amb la finalitat que fos un 
vehicle per engrescar i conduir l’Obra del Diccionari a la qual dedicà els principals 
esforços de la seva vida.

I, home de poca son, encara tenia temps de lleguda per dedicar-se a recollir elements 
folklòrics, un aplec de més de quatre-centes rondalles, gloses i altres materials; a la 
relació epistolar, amb una extensió gairebé desmesurada de més de quinze mil cartes 
conservades i al dibuix i la pintura. Amb tot i això, tingué temps per viatjar arreu dels 
territoris dels Països Catalans en nombroses ocasions -Rosselló, Eivissa, Vic, Barcelona, 
Alcoi, Alacant, València, etc. etc.-, i per Europa -França, Alemanya, Bèlgica, Suïssa, 
Àustria, Itàlia, etc.- amb el que ell anomenava “eixides filològiques” des de l’any 1900 
fins al 1928. Per tot això, i de manera ben merescuda, el nostre poble l’ha convertit en 
un mite.
1 La Aurora era una publicació setmanal de gran abast a l’època que publicava articles diversos, recerca 
folklòrica, referències meteorològiques o notícies d’arreu del món: l’any 1912, per exemple, es féu ressò de l’enfon-
sament del Titànic i d’altres esdeveniments ocorreguts a la Xina. Alcover la dirigí del 1910 al 1916 i n’escrivia la 
major part dels articles.

Antoni M. Alcover i 
la importància del gran Diccionari

Davant una figura de proporcions gegantines com és la d’Antoni M. Alcover, intentar 
esbrinar qualsevol aspecte de la seva vida i obra és com entrar dins un mar immens, les 
proporcions del qual són difícils d’abastar pels milers i milers de pàgines que s’alcen 
davant l’investigador que, per norma general, quant més cerca més troba. Aquest és 
també el cas tel tema que compartirem avui, Antoni M. Alcover i la importància del gran 
Diccionari.

Des del primer moment, hem d’aclarir que l’expressió “Obra del Diccionari de la 
Llengua Catalana” engloba els processos de concepció, enquestació i recerca lexicogràfica 
duits a terme per Antoni M. Alcover, que van conduir a l’edició del Diccionari 
Català-Valencià-Balear. La seva publicació suposà una contribució valuosíssima a 
l’estudi científic de la llengua catalana. El resultat és el Diccionari Català-Valencià-
Balear. Inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves 
formes literàries i dialectals, recollides dels documents i textos antics i moderns i del 
parlar vivent al Principat de Catalunya, al Regne de València, a les Illes Balears, al 
Departament francès dels Pirineus Orientals, a les Valls d’Andorra, al marge oriental 
d’Aragó i a la ciutat d’Alguer de Sardenya. És un inventari lexicogràfic i etimològic de 
la llengua catalana en totes les seves formes antigues i modernes, dialectals, tècniques i 
literàries. Aquest és el títol de l’obra, el que apareix a la portada interior del diccionari.

L’obra fou concebuda, iniciada i treballada per Antoni M. Alcover i Francesc de 
Borja Moll la continuà, amb l’ajuda de Manuel Sanchis Guarner i Aina Moll Marquès. 
Tècnicament l’obra està formada per 10 volums, 9.850 pàgines, 160.000 articles en 
els quals es reuneixen la definició completa i ordenada de cada significat dels mots; la 
localització dels significats i vocables que no són d’ús general, expressant els pobles 
o comarques on són usats; la documentació escrita dels mots, amb citacions dels 
textos literaris on apareixen usats, des dels escriptors medievals fins als més moderns; 
la transcripció fonètica de les paraules bàsiques, amb expressió de les diferències de 
pronúncia segons les comarques i els dialectes; derivatius (augmentatius, diminutius, 
intensius) del mot que encapçala cada article; sinònims per a les accepcions que es 
poden expressar amb més d’un vocable; diverses mostres de cultura popular en totes 
les seves manifestacions: refranys, cançons, danses, llegendes, supersticions, costums, 
eines d’arts i oficis; l’etimologia i il·lustracions exemplificatives.

Quan Antoni M. Alcover va concebre la realització de l’obra magna del Diccionari 
pretenia 

reunir, fins allà on nos sia possible, el tresor meravellós; fer l’inventari, tot lo 
complet que sabrem, de la riquesa, de l’opulència imponderable, estupenda, 
que en paraules, frases, adagis, modismes i formes té escampada i espargida la 
nostra llengua dins els nombrosos monuments escrits dels seus fills del segle XI 
ençà, guardats dins biblioteques i arxius: riquesa i opulència qui brollen encara 
rabents, llampants, inestroncables, de la boca dels milenars i milenars de gent 
qui pobla Catalunya espanyola i Catalunya francesa, les Illes Balears i l’antic 
regne de València.2

2 Alcover, A. M.: Diccionari de la Llengua Catalana. Lletra de convit que a tots els amichs d’aquesta 
Llengua envia Mossen Antoni M. Alcover, Pre. Vicari general de Mallorca, Palma, Estampa de Ca’n Amengual y 
Muntaner, 1902.
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Per a ell, la llengua era un “tresor meravellós” que es concretava en forma de 
“paraules, frases, adagis, modismes i formes”, així, qualsevol mot de la llengua, era 
considerat com una moneda d’or, una part constitutiva del gruix total de la llengua, tots 
i cada un eren interessants i necessaris, segons el seu criteri.

Antoni M. Alcover inicià l’Obra de Diccionari, amb la famosa Lletra de convit, 
publicada el 1901, en la qual convidava tots els amadors de la llengua catalana a participar 
en un projecte magne que moltes persones del seu voltant consideraven impossible. La 
constància i la capacitat de treball d’Alcover i l’ajut de milers de col·laboradors d’arreu 
dels territoris dels Països Catalans i, especialment, de D. Francesc de Borja Moll, feren 
que el projecte arribàs a bon port.

Un dels exemples dels amics i col·laboradors de l’Obra del Diccionari, és Mn. Miquel 
Clar des Llombards, un dels corresponsals més actius que s’encarregava de la zona de 
Santanyí; un altre és el menorquí Francesc 
Camps i Mercadal o el prevere de Barcelona, 
Bonaventura Riera, un dels col·laboradors 
que ell anomenava “de poca son”. Tot parlant 
de l’Obra del Diccionari, Bonaventura 
Riera diu “Tots devém contribuirhi. Essent 
el diccionari que s’està fent una obra nacional, tots els qui estimin Catalunya han de 
tenir molt d’interés en que surti ben complert y pugui aviat publicarse” i segueix més 
endavant: “¡Quina glòria seria per la llengua catalana’l possehir el diccionari més gran 
del mon!”. L’objectiu era molt ambiciós i compartit pels col·laboradors i corresponsals 
més diversos.

Una de les particularitats del Diccionari és la d’incloure-hi les troballes onomàstiques 
que tenien una sèrie de valors afegits, el primer era el de provar la unitat de la llengua, un 
dels temes més freqüents que no es cansà d’argumentar al llarg de tota la vida; i també 
el valor de contenir la història del nostre poble. Alcover destacava les vinculacions 
profundes entre història i llengua i l’onomàstica era un dels puntals del seu argumentari.

Amb el Diccionari, Antoni M. Alcover posà al nostre abast la riquesa històrica i 
cultural que el nostre poble ha anat fixant en forma de paraules, es tracta d’una obra que 
no ha caducat gens ni mica, al contrari, és més vigent i més necessària que mai i bona 
prova d’això és el gran nombre de consultes diàries que es fan a la versió digital. Hem de 
tenir present que va ser tot el nostre poble, en forma de col·laboradors i col·laboradores 
que provenien de pobles i ciutats de tot el domini lingüístic, el que hi aportà la base 
documental i lèxica perquè aquesta tasca impossible fos possible. Sobretot gràcies a 
aquest fet, es tracta d’una obra única a Europa encara avui que tenim mitjans tecnològics 
que no existien en temps d’Alcover, per això, com a poble, ens podem sentir molt 
orgullosos de tenir aquest gran Diccionari com a referent.

Per a ell, la llengua era un “tresor
meravellós” que es concretava en
forma de “paraules, frases, adagis,
modismes i formes”

DICCIONARI CATALÀ - VALENCIÀ - BALEARDICCIONARI CATALÀ - VALENCIÀ - BALEAR

LA “LLETRA DE CONVIT”LA “LLETRA DE CONVIT”

 Durant l’estiu de 1961 vaig aprofundir 
en un dels temes del ‘Certamen científico-
literario’ del Seminari proposats per aquell 
any: “L’obra literària de mossèn Antoni 
Mª Alcover”. El vaig poder dur a terme 
gràcies a l’ajuda i assessorament del qui fou 
el seu principal deixeble i col·laborador, 
D. Francesc de Borja Moll, que posà la 
seva biblioteca i els seus consells a la meva 
disposició.

 El resultat fou un treball bastant extens 
i meticulós, dividit en cinc apartats: obra 
literària, obra folklòrica, obra polèmica, 
obra històrica i obra filològica. Després de 
romandre arxivat durant  una cinquantena 
d’anys, els responsables de la Institució 
Pública Antoni M. Alcover donaren el vist i 

plau a la seva publicació. El text íntegre sortí a llum pel mes de juliol de l’any 2012, 
amb el núm. 8 de la col·lecció ‘Escorcolls’. Porta per títol “Planter de paraules. L’obra 
escrita d’Antoni Maria Alcover”. Va precedit d’un pròleg de Gabriel Barceló Bover i 
acompanyat d’una sèrie de fotografies,  una relació bibliogràfica i un apèndix amb els 
títols continguts dins els vuit darrers toms de “Rondaies mallorquines d’en Jordi des 
Recó”, donat que l’any 1961 només n’havien aparegut setze.

 D’aquell treball de certamen convertit en llibre en vaig treure un resum esquemàtic 
titulat “Mossèn Alcover, un capellà polifacètic”, on pos de relleu la seva obra com a 
rondallaire, polemista, historiador i filòleg, i afegesc alguns altres aspectes de la seva 
personalitat: el trescador, el pintor, l’arquitecte i el sacerdot. Aquest article el podeu 
trobar al núm. 32 de “Modèlics i modelicons”, del mes de maig de 2013, entre les 
pàgines 21 i 27.

 Amb motiu de complir-se seixanta anys de la publicació del darrer tom del 
Diccionari Català-Valencià-Balear (actualment anomenat Diccionari Alcover-Moll) 
m’han demanat que escrigui qualque cosa sobre aquesta obra monumental. No som 
especialista en la matèria, però sí un gran admirador dels qui la dugueren a terme.

 He pensat que potser convé començar pel principi: la Lletra de convit de 1901. El 
títol complet era: DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA. LLETRA DE CONVIT 
QUE A TOTS ELS AMICS D’AQUESTA LLENGUA ENVIA MOSSÈN ANTONI M. 
ALCOVER, PRE., VICARI GENERAL DE MALLORCA.
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 Fou la primera passa de cara a convertir la idea del diccionari en realitat. Mossèn 
Alcover necessitava, davant tot, que els lletraferits de Catalunya, València i les Illes 
Balears li fessin costat. I per despertar el 
seu interès i aconseguir la seva ajuda calia 
exposar-los primer els objectius i finalitat 
que es proposava amb la seva obra, així 
com el pla de treball que s’havia de seguir 
per dur-la a terme.

 En primer lloc, exposa els motius que l’havien induït a tirar enmig una empresa 
de tanta envergadura:

“Amb el moviment generós, ardit, sempre creixent, incontrastable, a favor de la 
nostra llengua estimadíssima, tants d’anys desjectada, envilida i desconeguda 
de sos meteys fills, tot hom, per poderla escriure y parlar correctament, demana 
la gramática y el diccionari. De gramática en deixá una de feta casi de tot y ja 
impresa bona part a costes y despeses de la Excma. Diputació de les Balears, 
l’eminent filòlech y dolcíssim poeta D. Tomás Fortesa... Ara el diccionari no està 
fet, ni d’un bon tros [...]
Fentme aquestes reflexions y veent que ningú se movía per tal obra, y petxucat 
mil vegades perque jo no l’emprenía, a la fi me som resolt de sortir en mitx, y 
cridar els amichs de la nostra llengua benvolguda, y proposarlos de emprendre 
l’obra magna del Diccionari...” (pp. 5-7).

 Exposa després el seu pensament sobre l’amplitud que el Diccionari ha de tenir:
“Aquest diccionari no ha d’esser just de la llengua parlada a Mallorca y parlada 
actualment, sino de la llengua qui amb lo nom de llemosina o catalana es 
coneguda y famosa dins el mon literari desde’l sigle XII, y es una de les branques 
mes importants de la extensa, de la venerada llengua d’oc [...]
Volem reunir, fins allá ont mos sia possible, el tresor merevellós; volem fer 
l’inventari, tot lo complet que sabrem, de la riquesa, de la opulencia imponderable, 
estupenda, que en paraules, frases, adagis, modismes y formes té escampada y 
espargida la nostra llengua dins els nombrosos monuments escrits dels seus fills 
del sigle XI ensá, guardats dins biblioteques y arxius: riquesa y opulencia que 
brollen encara rabents, llampants, inestroncables, de la boca dels milenars de 
milenars de gent que pobla Catalunya espanyola y Catalunya francesa, les Illes 
Balears y l’antich regne de Valencia...” (p. 7).

 

Per a realitzar tal pensament, proposa el sistema de cèdules o ‘papeletas’ on s’ha de 
recollir el cabal lexicogràfic parlat i escrit, i explica com han d’esser les mateixes i com 
les han d’omplir:

Mossèn Alcover necessitava, davant
tot, que els lletraferits de Catalunya,
València i les Illes Balears li fessin
costat.

… riquesa y opulencia que brollen encara rabents, llampants, 
inestroncables, de la boca dels milenars de milenars de gent
que pobla Catalunya espanyola y Catalunya francesa, les Illes 
Balears y l’antich regne de Valencia...”

“... replegar les paraules, frases y formes, posantles a un trosset de paper 
quadrangular de 105 milímetres de llarch y 74 d’ample, escrivint per llarch. 
Cada paraula, accepció o forma ha d’anar escrita al bell mig de la cèdula, y, si 
es treta d’un llibre o document inèdit, indicar amb tota exactitut el títol y edició 
del llibre o document y la pàgina [...]
Les cèdules llavò s’han de classificar per paraules... Per facilitar aquesta 
triadella, convé posar a-n el cornaló superior dret de cada cèdula la lletra inicial 
de la paraula,,, y a-n el cornaló inferior de la meteixa banda han de posar el 
número que cada colaborador tenga a la llista de colaboradors...” (pp. 7-8).

 Divideix el camp de treball en dos sementers: secció de monuments escrits i 
seccions del llenguatge vivent, que sumen 583. Divideix les seccions en diferents grups, 
segons la ciència o professió a què fan referència: Teologia, Filosofia, Dret Canònic, Dret 
Civil, Lletres, Matemàtiques, Física, Química, Història Natural, Enginyeria, Medicina, 
Veterinària, Farmàcia, Belles Arts, Agricultura, Arts i Oficis.

 Per orientar millor els col·laboradors i aclarir els dubtes més corrents i generals, 
presenta unes quantes mostres de cèdules de seccions distintes, fent notar les particularitats 
de cada una d’elles. Dona les instruccions oportunes tocant a la manera com han de 
funcionar les diferents seccions i el conjunt:

“Lo Illm. Sr, Bisbe de Mallorca cedeix la Biblioteca de son palau per l’obra del 
Diccionari, això es, per reunirshi els colaboradors com a tals, les vegades que 
vullen, per guardarhi les cèdules y per tot lo referent a-n això [...]

Com hi haurá tanta feynada de distribuir cèdules en blanch y rebre-les plenes... 
se fa necessari constituir una partida de Secretaris, que convé que sien joves, 
perque los caldrà tenir molt de delit y entusiasme...” (pp. 41-42).
“Ademés dels Secretaris, qu’han de tenir la residencia a la Ciutat de Mallorca, 
hem hagut de constituir Corresponsals o representants de l’obra del Diccionari 
a les diferents regions y ciutats principals del territori de la llengua... D’ells 
dependeix que les regions s’entenguen, fassen tot un cos, y contribuesca cada una 
amb tot lo seu cabal linguístic...” (p. 43).

 Posa a continuació la llista dels Corresponsals. Els llocs on n’hi havia són, per 
ordre alfabètic: Alcoi (2), Arles “sur Tech” (Rosselló) (1), Barcelona (5), Castelló de la 
Plana (1), Clairà (Rosselló) (1), Gandia (1), Girona (1), Eivissa (1), Lleida (1), Manresa 
(1), Morella (1), Menorca (1), Nules (1), Perpinyà (4), Puigcerdà (1), Reus (2), Solsona 
(1), Tarragona (1), Tortosa (2), Urbanyà (1), València (4), Vic (4), Vinaròs (1), Xerta (1). 
En total, 40 Corresponsals, entre els quals hi figuren noms tan coneguts i prestigiosos 
com els de Mn. Jacint Verdaguer, Dr. D. Antoni Rubió i Lluch, D. Pompeu Fabra, D. 
Jaume Massó i Torrens, P. Jaume Nonell S. J., D. Àngel Ruiz i Pablo, Dr. D. Rigobert 
Domenech Pre., etc.

“Lo Illm. Sr, Bisbe de Mallorca cedeix la Biblioteca de son
palau per l’obra del Diccionari, això es, per reunirshi els
colaboradors com a tals, …



A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 6

0

A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 6

0

40 41

 Compta també amb “la bendició, aprovació y encoratjament” dels bisbes de 
Barcelona, València, Girona, Oriola, Lleida, Solsona, Tortosa, Menorca, Mallorca, Vic i 
Perpinyà, i del Vicari Capitular d’Eivissa. Cap al final de la “Lletra de convit” remarca, 
amb el seu llenguatge eloqüent i esponerós:

 Així començà l’obra del Diccionari; obra que sols podia dur a terme un home 
com mossèn Alcover. Amb sa voluntat ferrenya sabé vèncer els nombrosos i aclaparadors 
obstacles que se li presentaren, i a l’hora de la mort pogué deixar en mans de dignes 
successors, encarrilada pel camí de l’èxit, l’obra que omplí els anys més fecunds de la 
seva vida.

Pere Orpí Ferrer
Cala Rajada, setembre de 2022

 

“L’empresa es grossa, es llarga; demana molt de pit, molt de seny, molt de 
suc de cervell. Estam segurs de tenir el pit. Si tenim el suc de cervell y el 
seny que nos cal, no ho hem de dir nosaltres: ho dirà la nostra obra...
A tots els qui parlen, a tots els qui estimen aquesta llengua, diguemli
mallorquina, catalana, valenciana, llemosina, rossellonesa, per lo nom no 
ens hem de desavenir, a tots nos dirigim, a tots demanam ajuda, socós, 
cooperació, costat y assistencia.
Amb tota llibertat, amb tota ingenuïtat, que mos diguen el seu parer, que 
proposin les modificacions que creguen del cas, tot lo que haja de servir 
per fer anar endavant aquesta obra, fins arribar a bon terme.
Que Déu nostre Senyor la beneesca, y la prosper, y l’empar fins que la 
tenguem acabada. Amén.”

Enguany s’acompleix el 60è aniversari de l’acabament del Diccionari català-valen-
cià-balear. No és un múltiple de 50 o de 100, que és quan es fan les grans celebracions, 
però és una xifra significativa, car també és el 160è aniversari del naixement del seu 
autor i el 90è de la seva mort. I, a més, és el 90è aniversari de l’acabament del diccionari 
de Pompeu Fabra. Un any, doncs, de recordar diccionaris i homenatjar-ne els autors.

Alcover va ser sobretot un home apassionat, forjador de projectes enormes i un treba-
llador infatigable. Sense aquestes dues condicions no hauria dut a port la seva gran obra: 
el Diccionari català-valencià-balear. Aquesta obra centrà tota la seva vida i hi dedicà la 
major part de les hores del dia, sobretot d’ençà que va llançar la famosa Lletra de convit 
(1901), fins a la seva mort (1932). 

Nascut el 1862, en Alcover es despertà l’interès per la llengua molt aviat. Quan no-
més tenia 18 anys, essent seminarista, es llançà a una activitat de recopilació de mots, 
gloses i rondalles. La seva carrera començà com a folklorista, entre rondalles i cançons 
i proclames de caràcter catòlic integrista en alguna premsa local. A 23 anys (1885) pu-
blicà Contarelles d’En Jordi d’es Recó, arreplega de diversos textos de cultura popular, 
entre ells les primeres rondalles recollides. I el 1896 sortí el primer volum de Rondayes 
mallorquines, fabulós monument de la nos-
tra cultura popular.

La primera fase de la vida d’Alcover 
es desenvolupà en una Mallorca en què la 
consciència de la unitat de la llengua cata-
lana era molt rudimentària o inexistent. Una 
profunda diglòssia s’havia implantat a Ma-
llorca fruit de la política d’anihilar el català 
practicada per la monarquia borbònica i l’Estat liberal espanyol. La llengua de Mallorca 
era anomenada sempre mallorquí, i l’activitat centrada en aquesta llengua es reduïa a 
algunes gramàtiques i diccionaris sense visió clara de la identitat i unitat de la llengua, 

Antoni Maria Alcover
I el diccionari

Alcover va ser sobretot un 
home apassionat, forjador de 
projectes enormes i un 
treballador infatigable
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com la Gramática de la lengua mallorquina 
de Joan Josep Amengual (1835), el Nuevo 
diccionario mallorquín-castellano-latín del 
mateix autor (1858) o el Diccionari mallor-
quí-castellà de Pere Antoni Figuera (1840). 
En aquest ambient es produeix la primera 
activitat lexicogràfica d’Alcover, centrada 
només en el «mallorquí». El 1882, avan-
çant-se al gran diccionari, guanyà un premi 
amb l’obra Mostra de diccionari mallorquí, 

que recull tres mil frases o modismes que duen els verbs anar, dur i fer. La mateixa 
obra premiada incloïa un estudi sobre el gènere dels mots amor, color i olor. Fou To-
màs Forteza (1838-1898), gramàtic excepcional molt avançat al seu temps i autor d’una 
magnífica Gramática de la lengua catalana, qui va inculcar en el jove Alcover la visió 
de la unitat de la llengua i la necessitat de donar-li el seu nom adequat, una unitat i un 
nom que Alcover defensaria tota la seva vida, malgrat el trist episodi del canvi de nom 
del diccionari, produït en un moment dissortat.

A l’albada del segle XX, Alcover, ja posseïdor d’una bona formació filològica, obra 
del mestratge de Forteza i de la lectura de les obres de romanística disponibles, llançà 
el seu gran projecte de diccionari integral de la llengua catalana, antiga i moderna, ge-
neral i dialectal. Per a aquesta empresa reuní un ampli equip d’informadors, corregué el 
territori de la llengua en les seves famoses eixides filològiques (1900-1928) i publicà el 
Bolletí del diccionari de la llengua catalana (1902-1936), on es presentava tota mena 
d’informacions sobre la marxa de l’obra i estudis diversos de filologia o dialectologia.

Mentrestant, el 1911 Alcover 
va ser nomenat president de la Sec-
ció Filològica, creada el mateix any. 
L’organització del I Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana (1906) 
li havia donat una considerable relle-
vància pública. En aquest congrés es 
començaren a veure les diferències amb Pompeu Fabra, qui assumí la presidència de la 
Secció Filològica i el clar lideratge de la codificació del català, a partir de 1918, després 
del trencament d’Alcover amb l’Institut d’Estudis Catalans, un trencament que dugué el 
canonge a emprendre una dura batalla contra la institució. El gran diccionari projectat 
per Alcover havia de ser una obra institucional de l’Institut, per a un públic especialitzat 
i complementat amb un diccionari manual per al gran públic. Però les coses no pogueren 
anar així.

Trencades les relacions amb l’Institut, el gran diccionari restà en mans exclusives 
d’Alcover, qui s’hi lliurà amb el seu entusiasme congènit. Va tenir la sort de trobar un 
col·laborador entusiasta de la llengua i treballador com ell, Francesc de Borja Moll, un 
jove seminarista que «reclutà» durant una visita al seminari de Ciutadella. Sense Moll 
no sabem què hauria passat amb el diccionari. Aquest sortí en fascicles a partir del 1926, 
i a la mort d’Alcover (1932) s’havien publicat els dos primers volums, amb una orto-
grafia diferent de la de l’Institut (1913), que Alcover defensà i mantingué fins a la mort. 
En un ambient de tensió per l’enfrontament d’Alcover no sols amb l’Institut sinó amb 

La primera fase de la vida 
d’Alcover es desenvolupà en 
una Mallorca en què la 
consciència de la unitat de la 
llengua catalana era molt 
rudimentària o inexistent.

Va tenir la sort de trobar un 
col·laborador entusiasta de la 
llengua i treballador com ell, 
Francesc de Borja Moll.

tot el catalanisme del Principat i també de Mallorca, Moll reprengué la tasca, rectificà 
l’ortografia en la reedició dels dos primers volums i l’edició dels següents, i a poc a poc 
restablí la confiança i les bones relacions amb la Secció Filològica i el catalanisme. Però 
aquell diccionari ja no seria el diccionari institucional de l’Institut d’Estudis Catalans, 
com ho fou el Fabra, sinó un diccionari d’autor. O, més ben dit, de dos autors, i amb 
molta raó és conegut com l’Alcover-Moll, nom, d’altra banda, que tendim a usar aquells 
que lamentam el nom oficial del diccionari, posat per Alcover en un moment de ruptura 
amb Barcelona i de recerca del suport econòmic de Madrid. Sense un dels dos autors 
el diccionari no existiria. Alcover en fou el concebedor, el propulsor i l’obrer entusi-
asta fins al segon volum (1932); i Moll en fou el continuador i treballador tenaç fins a 
l’acabament el 1962, amb les grans dificultats derivades de la guerra del 36-39, i amb 
col·laboradors com Manuel Sanchis Guarner o Aina Moll. 

L’Alcover-Moll és un monument 
de la lexicografia catalana i de la le-
xicografia romànica. Un grapat de 
diccionaris en un sol diccionari: un 
diccionari de la llengua comuna, un 
de la llengua antiga, un diccionari eti-
mològic, un diccionari dialectal, un 
diccionari de pronúncia i un depòsit de 
fraseologia i cultura popular. L’Alco-
ver-Moll ens il·lumina en la recerca de 
la història de la llengua i en la recerca 
de la interferència de l’espanyol sobre 
el català. L’Alcover-Moll s’acaba el 
1962. Això vol dir que tot el nou lèxic 
aparegut després d’aquell moment no 
és al diccionari. Hi ha debat sobre si 
aquest s’ha d’actualitzar o no. Potser ja hi ha molts altres instruments que l’actualitzen: 
el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) i altres dic-
cionaris equivalents, els instruments en línia, com els treballs del Termcat, i, pel que fa a 
aspectes històrics i etimològics el Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana de Joan Coromines, l’altre gran monument lexicogràfic del català. En tot cas, 
l’Alcover-Moll sempre serà una base indispensable per a anar construint el progrés de 
la filologia i la lexicologia catalana i aquest pou inesgotable que és el coneixement de la 
nostra llengua, la columna vertebral de la nostra nació.

Gabriel Bibiloni, lingüista, 
doctor en Filologia Catalana.

Ha estat professor de la Universitat de les Illes Balears del 1976 al 2022, en 
què s’ha retirat. També és coordinador de l’Àrea de Llengua de la Universitat 
Catalana d’Estiu, on imparteix classes d’ençà del 1985. Entre les seves publi-
cacions destaquen Llengua estàndard i variació lingüística (1987), Amb bones 
paraules (2012), Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat 
(2013), El català de Mallorca (2016) i Els cognoms de les Illes Balears (2022).

Alcover en fou el 
concebedor, el propulsor i 
l’obrer entusiasta fins al 
segon volum (1932); i Moll en 
fou el continuador i 
treballador tenaç fins a 
l’acabament el 1962, amb les 
grans dificultats derivades de 
la guerra del 36-39, i amb 
col·laboradors com Manuel 
Sanchis Guarner o Aina Moll. 
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EL QUE EM RECORDA UNA IMATGE… 

Quan encara resultava 
folklòric aprendre 
la nostra llengua

Altrament del que hagués semblat escaient a una 
persona com D. P. Sureda, tan donat a enaltir sempre 
tot “lo nostro”, el rector del Seminari en els anys 
d’aquesta imatge (estiu 1963)1 no es va mostrar mai 
un home gens propens ni partidari d’emprar i deixar 
emprar la nostra llengua en cap escrit més o menys 
important ni en cap acte oficial, ni en misses, parla-
ments o homilies... No és que en aquell temps fos ell 
l’únic exemplar d’aquesta tendència. Només que ell 
no ho semblava: Semblava més aviat el contrari. A 
mi em costà temps adonar-me’n del fet. 

Conta en Cil Buele2  que, essent ell el cap de la tribu de frarets de l’Institut  Junípero 
Serra del Seminari, li encarregà el rector la transcripció del Directori d’aquell selecte 
aplec de bons al·lots del “coenaculum” –jamai cenacle– i a en Cil, obert ja aleshores 
(1965) a l’ús normal de la nostra llengua, li va estranyar ferm aquell esborrany original, 
escrit tot en castellà i llatí, mai en mallorquí. Don Pere, sense haver-s’ho de pensar gens 
ni mica, decidí que aquell document o s’escrivia en castellà o en llatí, però mai en ma-
llorquí (aleshores no en dèiem català, ni tan sols català de Mallorca).  El Seminari era 
encara aleshores un reducte de la diglòssia imperant.

“Les institucions oficials civils i eclesiàstiques i, en general, el poble de Ma-
llorca, pels anys 1960, tenien encara la llengua castellana com a l’única llengua 
de la nostra Comunitat, oficial i considerada de prestigi i amb prou dignitat per 
als actes públics i per a les cerimònies oficials. La llengua catalana, tot i el conreu 
privat d’uns pocs lletraferits, era generalment tinguda com a llengua d’un nivell 
inferior, supeditada al castellà i reservada per a actes folklòrics, converses col·lo-
quials i familiars o per a l’expressió de sentiments íntims o literaris de molt curta 
difusió”.3  Era admès emprar-la per a la poesia o el folklore.

1 El curs 1962-63 l’Obra Cultural Balear va convocar el primer curs de llengua catalana i al Seminari vingué a 
donar-nos classe D. Francesc de B. Moll. Al primer curs ja ens hi apuntàrem una mal comptada dotzena i mitja 
d’alumnes. El curs fou tot un èxit, però encara resultava aleshores una anomalia això d’estudiar la nostra llengua. 
Nosaltres mateixos ens titllàvem “de la Ceba” i, per celebrar jocosament els bons resultats dels exàmens, durant les 
Convivències d’estiu un grup d’estudiants ens férem aquesta foto a la terrassa de teòlegs. Els presents a la foto són, 
de dalt a baix i d’esquerra a dreta, els següents alumnes de teologia: Jaume Obrador, Jaume Vives, Pep Caldentey, 
Pere Fiol, Jaume Sancho, Tomeu Tauler, Tomeu Socies i Domingo Mateu. El rector Sureda havia acceptat de bon 
grat la iniciativa de fer el curs i es brindà a pagar el taxi al professor. A mi m’encarregà de pagar-lo. El curs següent 
fundà una nova Acadèmia, la de “Història i Literatura de Mallorca”. Jo ja li devia caure millor i em feu president.

 2 És interessant la reflexió que fa avui, a més de 40 anys vista, en Cil Buele sobre el Directori de l’Institut Apos-
tòlic Junípero Serra del Seminari (IAJS). Ell en fou l’amanuense a les ordres i dictat de l’autor, el rector don Pedro 
Sureda: “Per descomptat com a propi de Don. Pedro, tot el Directori està redactat en castellà i en llatí. De català, 
res de res, ni cap mostra petita favorable al seu ús. Com si hagués estat redactat a terres Castellanes vaja! I en ple 
segle XVI, en lloc del segle XX” (Buele, Cecili. Taula Rodona sobre Instituto Apostólico Junípero Serra (IAJS). 
MODÈLICS i modelicons, nº 33, oct. 2013. Pg. 27.)
3 Mateu Conti, Domingo. Entorn a l’Himne “Virgen Asunta”, MODÈLICS i modelicons, Publicacions Extres. 
Setembre 2013.

Una prova fefaent del que dic i em guarda de mentir la trobareu en la col·lecció com-
pleta de ANTORCHA4, revista quasi oficial del Seminari, publicada des del desembre 
de l’any 1957 fins el març de 1968.  Es publicaren en total 37 números.5   Ella n’és clar 
testimoni.

A ANTORCHA, des del seu primer número fins als darrers gairebé sense excepci-
ons, hi trobareu poesies i aquestes –també quasi sempre– escrites en la nostra llengua... 
Amb això ja es suposava haver deixat ben palès el caràcter nostrat de la revista. Res més 
hi feia falta. Tot el demés era sempre –també sense excepcions– en castellà.  Aquesta 
concessió a la poesia era segurament deguda al clàssic criteri horacià:“Pictoribus atque 
poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas”, perquè ja es sap de sempre: els 
poetes són gent rara.

Si la revista va sortir l’any 1957, fins al juny de 1961 no hi trobareu cap altre escrit 
en català. Gairebé quatre anys havien passat quan D. Francesc de B. Moll aconseguí 
publicar-hi un escritet de convit per tal que el Seminari s’unís a la commemoració del I 
Centenari  de Mn. Alcover.  Sembla ridícul, però així i tot li afegiren una introducció... 
en castellà!6

Hagueren de passar encara quatre anys més (març 1965) per tal que hi sortís un altre 
escrit en mallorquí. Aquesta vegada em tocà a mi provar sort i em va anar bé: aleshores 
jo era el president de l’Acadèmia d’Història i Literatura de Mallorca i això degué jugar 
a favor  meu. Vaig publicar un articlet de caire folklòric (recordau allò dels “pictòri-
bus...” perquè tal volta això expliqui aquest fet insòlit: era folklore)  titulat “La corema 
mallorquina”.7 A partir d’aleshores, i només adesiara, s’anaren publicant alguns altres 
articlets en català.

Al número 29, corresponent al setembre del mateix any 1965, hi podreu trobar una 
petita ressenya d’agraïment a les germanes de Mn. Llorenç Riber, que havien donat al 
Seminari un petit record del seu germà, i s’hi va incloure una ressenya literària en català 
sobre el poeta. Tot i això, l’escrit –ben redactat– no passa de la dotzena de retxes8 ; en 
el número 30, corresponent al desembre del mateix any, hi tornam trobar un altre article 
–aquesta vegada un article a la mateixa secció folklòrica Fruita del temps  que jo havia 
obert amb el meu article anterior–.  L’escrit és d’en Bartomeu Tauler i es titula “Vigília 
de Nadal” 9. 

Només en els números 31 (pàg. 14s.), 32 (pàg. 11s.)  i 34 (pàg. 14s.) hi ha un articlet en 
català. Si en el Seminari es conreà el català, fou quasi sempre degut a iniciativa dels 
seminaristes.

Jaume Sancho

 4 ANTORCHA fou una revista “d’encàrrec” amb tot el que això suposa: mancada de tota espontaneïtat i d’auto-
nomia dels autors. Era una revista impostada, de cartó-pedra, totalment rígida, sotmesa a autocensura retxa a retxa, 
malgrat els equilibris d’autors i directors –veritablement Directors reals només n’hi hagué dos: els dos rectors del 
Seminari: Payeras i Sureda successivament, els quals s’enginyaven a manipular la revista des del rerefons sense 
haver de donar mai la cara–. Malgrat els enginyosos esforços dels redactors, que sempre maldaren desfer-se’n el 
millor que podien; en aquelles circumstàncies no es podia fer molt més... L’autocensura és la pitjor de les censures: 
S’escriu el que se suposa volen els governants i sempre conforme al pensament oficial.

 5 La col·lecció completa, editada per MODÈLICS i modelicons, Publicacions extres, la podeu trobar a la web 
Amics del Seminari.

 6 ANTORCHA, nº 12. Juny 1961, p.5

 7 Sancho Gili, Jaume.  Fruita del temps: La corema mallorquina. ANTORCHA nº 27, març 1965. pgs. 23-24

 8 Redacció. Mossèn Llorenç Riber. ANTORCHA, nº 29, Setembre 1965, pg. 17

 9 Tauler, Bartomeu, Fruita del temps: Vigília de Nadal. ANTORCHA, nº 30, pg. 21-22. Després d’aquest, sols 
n’hi hagué 3 més. En resum, en deu o onze anys sols set escrits de prosa en català, que suposen un total d’unes vuit 
o nou pàgines. Ni sols 1 pg/any.
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dia 14 de setembre de 2022

El passat dia 14 de setembre, un grup de companys 
acudírem a la parròquia de la Mare de Déu de Mont-
serrat de Palma. En Toni Bennasar, prèviament, ha-
via preparat l’entrevista que tenguérem amb el rec-
tor, en Jaume Alemany i alguns usuaris de Sojorn, 
per parlar d’aquesta comunitat d’acollida, creada 
per Jaume, a les dependències de la Parròquia. Aco-
modats entorn d’una taula i davant l’enregistradora, 
en Toni Bennasar, en Domingo Mateu, en Joan Bonet 
i en Jaume Gual, fetes les presentacions, iniciàrem la 
conversa. Va començar en Toni i digué:

Toni. Bones tardes, aquesta és la segona vegada que entrevistam en Jaume per a la 
revista Amics del Seminari; l’anterior la férem l’any 2017, ara fa cinc anys. Llavors 
vàrem parlar de l’experiència, com a guia i organitzador del Camí de Santiago. En 
Jaume ha organitzat i guiat a moltes persones que han fet el Camí, fins al punt que 
se’l coneix per l’home “viator” -en Jaume va fer una bona i sonora exclamació i 
rialla-. Avui venim per una altra cosa, volem conèixer l’experiència que ell ha posat 
en marxa, que es diu Sojorn. Bé, sense més preàmbuls comencem. Per què Sojorn?
Jaume. 

Sojorn ... jo vaig cercar un nom que el que pretenia era definir un lloc d’estada, però 
no un lloc d’estada definitiva, ni tampoc un lloc d’estada ocasional, com un hostal o 
una pensió, sinó que fos un lloc acollidor, un lloc de refugi. Així jo ho havia pensat, 
un recer per a les persones que tenen problemes que la vida sempre ens pot donar. Ac-
tualment se’ns presenten molts. Quan veus aquesta realitat, et planteges una manera 
d’arrecerar la persona, és a dir, entrar al port i després tornar 
sortir i seguir lluitant en la vida. Vaig cercar sinònims, hi ha-
via bastants de sinònims que es referien al que jo pensava, 
jas, racó, etc. Me va sortir sojorn, el substantiu del verb sojor-
nar i vaig llegir al Diccionari Alcover-Moll, “el sojorn dels 
benaurats, el sojorn del just, lloc on s’està, on es sojorna”. 
Sojornar “Estar per cert temps en un lloc”. Sojornar una per-
sona és acollir-la, atendre-la en el temps que ho passa mala-
ment, ajudar-li a evitar els perills i superar les contrarietats 
que la vida ens dona i ens en dona moltes. Hi ha gent que està 
en el carrer i necessita un alberg, però la gent que està aquí no 

és gent del carrer, necessita una altra cosa, és gent que ha tengut una vida normalitzada 
però se li han torçat les coses per pandèmia o pel que sigui, ells ho han contat quan 
han arribat aquí. A més amb una connotació, també aquí podria ser un hostal on tenen 
un llit, però en aquest sentit, jo crec que el futur va de cap a la comunitat i tractar a la 
gent amb molt de “carinyo”, amb mol-
ta estima. Jo tenia sa meva habitació i 
me bastava. Tenir un espai per a cada 
persona o família, però viure en comu-
nitat, combatre l’individualisme, que cadascú no només mira per ell, i els altres ja es 
defensaran. Cal mirar els avantatges que dona es conviure, respectar-se i estimar-se. 

Toni. Bé, Jaume, com te va néixer aquesta idea de formar Sojorn?
Jaume. 

Per necessitat i cansament. Jo venia cada dia i tenia gent a la porta demanant ajuda 
perquè ens han tret defora, perquè no tenim per menjar, etc. A partir de la pandèmia, 
ens donàrem compte que aquesta ens havia donat qualque lliçó, com és ara que ens 
hem de cuidar molt més uns als altres. No hem d’actuar com una emergència en mo-
ments determinats.
Jo vaig pensar que a la parròquia, l’església havia de començar a donar respostes a 
la realitat. Així com quan en Pep Toni Fuster va crear i organitzar aquesta parròquia 
era un moment que funcionava molt bé aquí la catequesi i teníem vuit o deu aules 
dedicades a acollir els infants de la catequesi. Les sales estaven preparades com a 
aules d’escola, hi havia pupitres i pissarres. Jo vaig pensar aquí tenc una planta que 
no necessit perquè ara no hi ha tants d’al·lots a catequesi, no és que no continuàssim 
fent catequesi, però vaig veure que era més important no tenir gent en el carrer. Vaig 
decidir fer una remodelació de l’espai, en primer lloc allò que seria la rectoria, que 
és un pis que hi ha aquí dalt. Jo no hi visc perquè vaig amb cotxe a la Vileta i no tenc 
aquí necessitat de pis. Tu m’has demanat com va néixer? Vaig veure aquesta necessi-
tat, vaig consultar el Consell Parroquial i vaig exposar als participants la meva idea. 
Ho acceptaren amb moltes ganes de col·laborar i vaig emprendre la reforma de les 
diferents dependències de la parròquia.

Toni. Ara podríem parlar del funcionament.
Jaume. 

Això no ha de ser un estol, per tant ha de ser un centre d’acollida. Me diuen i qui 
guardarà aquesta gent? Jo dic aquesta gent no necessita guardar, són gent que han 
viscut sense que ningú els guardi, saben fer les coses tots sols. Es posen d’acord 
segons les circumstàncies de cada un, n’hi ha que tenen feina, n’hi ha que no, seguim 
un horari, un calendari, una organització per a la neteja, cadascú neteja el seu lloc. 
Evidentment, aquí no hi ha criats ni criades i llavors cada habitació li toca l’escala que 
li toca, el pati, les plantes; ells mateixos s’ho munten, autogestió, podríem dir.

Toni. Persones contractades, no en teniu?
Jaume. 

No, no en tenim. Hi ha na Carolina, que és una voluntària des de fa quatre o cinc 
anys, i a més se’n cuida també de Son Sardina, se’n cuida del voluntariat de Pastoral 
Penitenciària i es fa molt present a la parròquia des que va morir en Jaume Arrom, 

Sojorn: una manera d’arrecerar la persona, és
a dir, entrar al port i després tornar sortir i 
seguir lluitant en la vida. 
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però no cobra, que més voldria jo que poder-li pagar un sou i tenir-la assegurada, 
però fins ara no ha estat possible, no he renunciat però a fer-ho, s’ho mereix perquè 
una persona que fa una feina es mereix tot això. Fins ara ho solucionam amb alguna 
gratificació voluntària.

Toni. Per desgràcia, tot això costa doblers, i ara ve la pregunta, com se sostén això?
Jaume. 

Hem de començar per aclarir com se’m va ocórrer això. Se’m va ocórrer obrir un 
micromecenatge per les xarxes socials. Jo tenc més de tres mil contactes al telèfon,  
WhatsApp, Facebook. A mi no m’interessa que la Caixa o el Banc de Santander me 
doni cinquanta mil euros, perquè si qualcú t’ho paga te deus a ell, i jo no estic per fer 
publicitat de ningú.
Vaig pensar: ja veurem com pren això, 
i, amb sorpresa meva, la veritat és que 
vàrem reunir cent trenta o cent quaranta 
mil euros en qüestió d’un mes, a base de col·laboracions de vint euros, trenta, quaranta, 
cent, alguna de mil, o de dos o tres mil, però molts pocs d’aquestes darreres quantitats, 
la majoria eren de dos-cents, tres-cents euros. Tot això eren gent del Camí de Santiago. 
Saben que aquí feim jornades solidàries, dinars, sopars, berenars solidaris, gent de 
la parròquia, amics del Seminari. També en Miquel Campaner Amengual, mestre 
costitxer resident a Llubí, ens obsequià amb els guanys de la publicació del seu llibre 
“100 x 10. Reflexions en temps de pandèmia”. Tot això es va dient de boca en boca, 
i sense adonar-me’n vaig recollir això i vàrem poder pagar l’obra. Està pagada tota i 
no devem res a ningú. Més encara, vàrem aconseguir set o vuit subscripcions de dos-
cents cinquanta euros cada una cada mes, cada mes; per exemple, hi ha una senyora 
que no pareix que li sobrin els doblers, que cada mes aporta aquesta quantitat, no sé si 
li sobren o si se’ls lleva del necessari.
Hi ha altres donatius d’algunes persones, de cent euros que, tot plegat, sumen uns mil 
cinc-cents euros cada mes que és el que gastam. Nosaltres no pagam renda, però sí que 
pagam molt de llum i aigua, l’aigua és caríssima. Pensau que hi ha molt de consum 
permanentment en geleres, cuines, rentadores, dutxes... però, de moment, funcionam. 
I ells, els acollits, per dignitat, aporten el que poden, si un pot aportar cinquanta, 
cinquanta; si pot cent, cent; si no pot aportar res no aporta res. És aquest contracte de 
dir jo no te faig un favor i tu no me deus res, tu fas el que pots i jo també.
Tenim donatius en aliments, un forn ens dona el pa, el Banc d’aliments, Mallorca 
sense fam, Càritas… verdura, fruita… La Fundació La Caixa ens va aportar cinc o sis 
mil euros, que és un romanent que un té per si ha de sortir del pas.

Toni. I l’Església?
Jaume. 

I l’Església... hi posa el lloc. Jo vaig demanar un préstec pensant que me dirien que no 
importava que el tornàs però el Consell d’Economia degué trobar que no era important. 
Jo després els vaig dir que no el necessitava; hagués estat un detall. Vaig demanar al 

bisbe si coneixia aquesta decisió, me va 
dir que no. Li vaig dir que ho suposava, 
perquè hauria d’haver dit qualque cosa. 
Ja sabem que l’Església ajuda, però crec 

Se’m va ocórrer obrir un micromecenatge per
les xarxes socials.

Quantes parròquies tenen espais així (buits)?
Moltes; i cada vegada n’hi haurà més d’espais
buits.

que s’ha de conscienciar més. Jo no me vull posar per damunt ningú, però quantes 
parròquies tenen espais així, moltes; i cada vegada n’hi haurà més d’espais buits, però 
tristament hi haurà més demanda perquè la cosa està molt malament i empitjorarà.

Toni. Crec que teniu vint-i-set places, no?
Jaume. 

No, no, depèn. Si a una família són dos, els col·locam a una habitació, si són tres 
també. En conjunt és aquesta quantitat aproximadament. 

Toni. Quin tipus de gent teniu?
Jaume. 

Tenim una llista d’espera on s’apunten 
els sol·licitants per veure si fan el 
perfil. El perfil és…. Va venir un 
home que viu al carrer i té un ca, jo 
no el puc tenir aquí, li vaig haver de 
dir que no, sentint-ho molt. Per això 
hi ha un alberg, Ca l’Ardiaca, amb 
una problemàtica complicada, allà 
es consumeix, es roba, els que surten 
de la presó no hi volen anar. És un 
alberg que hi ha de ser, però tal vegada 
falta personal o recursos. Aquí no puc tenir gent que consumesqui, que estigui en 
teràpies, que tengui problemes d’accessibilitat, aquí tenim una escala, o gent amb 
malalties cròniques. És una llàstima, però tenim una habitació aquí baix per si hi 
hagués una necessitat un dia, però no podem tenir gent que no estigui en un procés de 
certa normalització. El nostre objectiu és acollir temporalment persones que, sortint 
d’alguna situació problemàtica, necessiten un temps per organitzar-se, cercar feina si 
no en tenen, cercar orientació, arreglar papers, cercar un altre tipus d’habitatge, etc. 

Ara estic treballant en el sentit d’animar 
a algunes persones que s’hagin conegut 
aquí i es tenguin apreci a cercar un pis 
per viure-hi juntes i puguin repartir-se el 

lloguer. Així podran esser més lliures i autònoms que estant aquí. Això és la idea: ésser 
facilitadors d’una millora de vida. Vàrem tenir un cas d’un pare i un fill que dormien 
a un cotxe, i el fill anava directament del cotxe a l’escola cada dia. Això no se pot 
tolerar.

Toni. Teniu algun tipus de normes de convivència?
Jaume. 

Si, s’han de comprometre a algunes coses, a actuar amb respecte amb tothom i amb 
les coses; en qüestió de neteja som molt rigorosos en la revisió d’habitacions; han 
d’assistir a una assemblea una vegada per setmana aproximadament; és on es parla i es 
fomenta la comunicació. Si volem fer comunitat, la gent no pot anar per lliure en tot. 
Han de participar en algunes de les activitats que s’organitzen, venen uns voluntaris 
de la Universitat que organitzen dinàmiques de grup, com facilitar la convivència, 
ensenyen aspectes bàsics de la burocràcia digital que poden necessitar, faciliten 

El nostre objectiu és acollir temporalment perso-
nes que, sortint d’alguna situació problemàtica, 
necessiten un temps per organitzar-se,
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assessoria jurídica, expliquen quins són els seus drets, etc. Això ho vàrem aconseguir 
a través d’una professora que va animar aquests voluntaris.

Toni. Alguns dels acollits fan feina?
Jaume. 

Sí, sí, n’hi ha; els posam en contacte amb centres de recerca de feina. Aquest estiu ha 
estat bo, molts han trobat alguna cosa. És ver que n’hi ha que no tenen una situació 
legal totalment correcta i ho fan en negre, fan feinetes i, almenys, guanyen alguna 
cosa.

Toni. Hi ha un límit d’estada aquí?
Jaume. 

Depèn de la situació de cada un. Pot ser uns mesos, un any o un any i mig, ja pot ser 
suficient. Enguany hem tengut sis o set o deu canvis; està bé que hi hagi una mica de 
continuïtat, que no se’n vagin tots els residents i tots siguin nous.

Toni. T’has trobat algunes vegades haver de dir tenim ple, no pots quedar?
Jaume. 

Si, moltes vegades. Avui mateix un cas, i fa pocs dies un altre, no tenien el perfil 
adequat. Un cas de dos germans, un amb deficiència mental i l’altre amb problemes 
de mobilitat, aquí no els podem atendre. Molts venen desinformats, pensen que aquí 
llogam habitacions. Ho hem d’explicar, aquí acollim temporalment persones que estan 
en un procés de normalització. Jo els enviï als Serveis Socials, però els Serveis Socials 
me n’envien a mi també.

Toni. Has hagut de despedir algú?
Jaume. 

Si, molts pocs però; i bàsicament per consumir, aquí no és possible això,  ho saben bé.

Toni. Pel que veig, el sosteniment econòmic, en gran part, prové de gent que tu 
coneixes, és el cas dels qui has dit fas amb ells el Camí de Santiago. Quan tu et ju-
bilis, qui sostindrà tot això?
Jaume. 

Per garantir la continuïtat, li vaig dir al bisbe, hem de fer un pla perquè, quan jo me’n 
vagi, no voldrà venir cap rector aquí, si sap tot allò que hi ha. Per tant, si jo me’n 
vaig... Em replicà el bisbe: I si me’n vaig jo?. Si tu te’n vas, quedarà l’església; però 
jo me’n aniré i això s’enfonsarà.
El pla previst és fer una associació, jurídicament constituïda, en la qual jo pugui ser 
el president mentre jo visqui per mantenir un poc la memòria o el que sigui. Aquests 
problemes, a vegades, demanen solucions personals, però si em fan hores, ja em va bé, 
sempre que ajudin a resoldre les dificultats.
Jo ho he fet en tot. Amb el guiatge del Camí de Santiago, hi has de ser sempre com a 
referent. En el Camí de Santiago, tu el coneixes, Domingo, els qui volen fer-lo cer-
quen la meva gestió personal: Jaume, he cridat a la parròquia i m’han dit que també 
em poden apuntar, però jo m’estim més que tu ho sàpigues, apunta-m’hi. Tanmateix 
m’han d’avisar. Ja està bé, és a dir, com a referent. Però consider que s’ha de crear una 
associació civil que tengui un conveni amb el bisbat, no amb la parròquia, amb el bis-

bat i que puguin seguir en aquesta associació mentre compleixin les finalitats pròpies 
i amb determinades condicions, les que siguin; però tenen 20 anys, 30 anys per dur 
a terme aquestes finalitats. Que aquest 
procés no depengui dels qui tanquin la 
parròquia, com ho han fet a Corpus. Es 
tanca la parròquia i això els vull deixar: 
una associació, però de constitució civil, 
perquè crec que hi haurà gent amb prou sensibilitat per dur endavant aquest projecte.

Toni. No creus, Jaume, que la dimensió caritativa, efectivament hauria de ser una 
activitat essencial dins l’Església?
Jaume. 

Totalment, i a més a més, en aquest moment d’ara interessa. Hi ha hagut temps en 
què l’Església ha suplert deficiències de l’educació. Les monges ensenyaven a llegir 
i a escriure, feien serveis de sanitat; les parròquies han pogut esser llocs on s’hi feia 
cultura. Tot això ara està cobert. A nosaltres el que ens toca és cobrir allò que no està 
cobert, les emergències socials.
Jo estic un poc assustat per això: perquè tots els comentaris que sent diuen que aquest 
hivern serà molt pitjor que la situació d’ara. Això a l’Església ens ha de preocupar. 
¿Què farem quan en lloc de 10 siguin 30 els qui ens vindran a dir que no tenen lloc per 
dormir avui vespre? Avui, que és fresc, a una reunió he proposat fer qualque gest un 
poc desmesurat, dir això a les administracions: mirau, si això no s’arregla, jo posaré 
unes lliteres dins l’església. Jo sé que això no és digne ni és legal, però ho faré, perquè 
m’estim més ser un il·legal i un indigne que tenir gent dormint en el carrer. És a dir, 
que hi hagi qualcú davant l’Església que es preocupi per això i cridi. No tenim per què 
tenir solucions; si en tenim, hem d’aportar allò que tinguem. Realment, davant aques-
ta situació, què feim? Cal fer un gest profètic. Si no ens interessa això com Església, 
no interessam a ningú o interessam a molt poca gent.

Toni. –adreçant-se a les tres acollides a Sojorn– Després d’aquestes respostes de Jau-
me Alemany, la primera pregunta que vull fer-vos és aquesta: heu entès el que ha 
dit?
Olga. 

Algunes coses, sí

Jaume. 
Hi estàs d’acord, Olga?

Olga. 
En allò que he entès, hi estic to-
talment d’acord.

Toni. Ara toca saber quins efec-
tes té el que Sojorn intenta dur a 
terme, però comencem primerament per conèixer el vostre nom: tu, per exemple, 
què noms?
Olga. 

Jo nom Olga

... i això els vull deixar: una associació, però de 
constitució civil, perquè crec que hi haurà gent 
amb prou sensibilitat per dur endavant aquest 
projecte.
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Toni. Olga, quin és el motiu que t’ha portat a l’acolliment de Sojorn?
Olga. 

A veure, a mi personalment m’hi va portar una situació complicada. Tenia una vida 
estable, ben organitzada i per un succeït inesperat en la meva vida em vaig quedar 
pràcticament desemparada. Una amiga em va dir que coneixia el pare Jaume, que 
segur voldria col·laborar a atendre la meva situació i em trobaria lloc a Sojorn. Així 
va ser: l’ única habitació que podia ocupar estava plena d’estris de la parròquia, era 
un magatzem. Na Carolina, treballadora voluntària de Sojorn, em va dir. Per ara no 
tenim habitacions. Jaume li digué. No hi ha habitacions? Desocupa la que està plena 
de trastos i ja tens habitació per a n’Olga. És una habitació petita, però podrà servir. 
De seguida, vaig entrar a Sojorn.
Si volem fer una ullada a la història de cada un dels acollits, veurem que és diferent. 
Cadascú ingressa a Sojorn per motius diferents. El que explica el pare Jaume és que 
Sojorn inicialment és acollida, és recer i aquesta és la finalitat amb la qual entram tots 
inicialment: tenir un sostre digne on poder viure i fer estada.
El moment més trist és quan has de deixar Sojorn. Arriba un moment en què es fa 
necessari haver de partir per la raó que diu Jaume: no perquè tornis al carrer amb 
els altres necessitats, sinó perquè fins ara t’hem ajudat i, una vegada normalitzada 
la situació, pots deixar el lloc de Sojorn perquè altres necessitats puguin ocupar-lo. 
No és gens fàcil normalitzar la situació en què ens trobam: els pisos a Mallorca són 
molt cars. I no només això: una fiança pots suportar-la dos, tres mesos, però després 
no pots pagar-la i la perds, tenir un contracte de treball no és gens fàcil. Aleshores es 
fa quasi impossible poder tornar a fora. Per això, continuar a Sojorn no és només per 
la comoditat de quedar-me, sinó perquè 
la situació a fora continua sent molt 
complicada. Jaume ha estat molt clar: 
ell vol ajudar a més persones, no úni-
cament als qui som aquí, perquè l’altre 
dia deia: si acollís només a les persones que hi ha ara, els donaria una clau, tancaria la 
casa i s’ha acabat. No, la seva idea és seguir ajudant, ajudant i així ho fa dia rere dia no 
sols amb una o dues persones, sinó que ja són moltes les famílies que acull. A Jaume 
se li trenca el cor quan la gent va al seu despatx a cercar sopluig i no és capaç de dir 
que no. A qui té necessitat de ser acollit, ja li diu que sí.

Toni. Si ja et fa mal, Olga, imaginar el moment en què hagis de partir de Sojorn, 
vol dir que aquí t’hi trobes molt bé.
Olga. 

Sí, certament

Toni. ¿Què és allò que valores més d’aquesta estada aquí?
Olga. 

D’estar aquí, el que valor més és el conèixer les persones. Aquí som de moltes na-
cionalitats i convivim persones que tenim diferents problemes, però són coses no 
molt importants, ens unim i aquestes diferències que hi pugui haver les superam. Ens 
sentim sempre acompanyats. A vegades tenim problemes, per exemple per la netedat, 
hi ha moltes dependències, la casa és molt gran i cadascú ha de netejar la seva part 
i a vegades n’hi ha que no compleixen, però amb l’ajuda de tots i parlant es resolen 

A Jaume se li trenca el cor quan la gent va al 
seu despatx a cercar sopluig i no és capaç de 
dir que no. A qui té necessitat de ser acollit, 
ja li diu que sí.

les desavinences que hi ha. A vegades hi ha persones que poden passar per una crisi 
i els altres no ho coneixen, però quan ens ho comunicam, rebem ajuda, i sempre ens 
sentim acompanyats. Hi ha lloc per a tots. Aquests dies ho hem comentat amb altres 
persones que són aquí. La figura del Pare Jaume ens acompanya, s’asseu a la taula 
amb nosaltres, està amb nosaltres i ens reunim amb ell per parlar de les nostres coses 
i analitzam els problemes que puguem tenir de convivència i d’altres coses. Ell és una 
figura molt important.

Jaume. –Pren la paraula i diu– 
M’estranya que això sigui tan important, que jo m’assegui a la taula. Quan jo m’assec 
amb ells em sent acollit i menj cada dia amb ells i m’hi trob molt bé amb tots. 

Olga. 
És molt bo. Estam molt contents que estigui amb nosaltres, és el papà de tots.  

Jaume. 
Alguns me diuen es padrí.

Olga. 
Per alguns és el padrí i per altres el pare. El més important, com he dit, és la compa-
nyia i la convivència entre tots.

Toni. Molt bé i molt interessant. Podem seguir -dirigint-se a una altra persona, que 
té un fillet en braços- li diu: Quin és el teu nom?
Laura. 

Jo em dic Laura, –respon aquella persona– 

Toni. Ets espanyola?
Laura. 

Jo som francesa. 

Toni. Ah, ets francesa
Jaume. 

Ella té una història molt guapa.

Toni. Parles molt bé el castellà?
Laura. 

Sí, abans de venir a Mallorca, havia estudiat el castellà, però aquí el vaig perfeccio-
nar, podria dir que el vaig aprendre quasi tot aquí. Quan vaig venir a Mallorca estava 
embarassada de quatre mesos i, quan vaig venir aquí en aquesta casa, em mancava 
només un mes per parir. 
Abans de venir aquí, quan em vaig donar compte que estava embarassada, vàrem pas-
sar per un seguit de situacions molt desastroses. Ens trobàrem aquí amb les maletes 
sense saber on anar, sense tenir lloc per viure. Vàrem estar cercant un lloc on poder 
residir. Tant la meva parella com jo teníem molt de problemes per trobar feina; ho 
passàvem molt malament. Per mediació d’una persona que em digué que coneixia el 
pare Jaume, ens va posar en contacte amb ell i li vaig poder contar el que me passa-
va. Em va donar molta tranquil·litat i ens donà una habitació per residir aquí. No em 
vaig poder retenir i em vaig posar a plorar. Pensava amb el meu embaràs, perquè no 
ens podíem empadronar;  què serà del meu fill, com podré dona a llum. –na Laura 
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s’emociona, recordant aquests moments passats i segueix dient– Vàrem tenir la sort 
de trobar aquesta persona que ens va facilitar poder trobar el Pare Jaume, venir aquí i 
conviure amb tota la gent que ja residia aquí. El ser acollits per aquesta comunitat ha 
estat molt important per nosaltres. Som com una família. 

Toni. Ara ja estau empadronats?
Laura. 

Jo tenc papers perquè som francesa. Em preocupava molt pel naixement del meu fill. 
Ara ja tenim una cita a estrangeria per acabar d’arreglar el papers del nostre empadro-
nament, per poder-nos quedar aquí junts i residir en família en aquest país. 

Toni. Vos trobau bé aquí?
Laura. 

Sí som molt feliços i ens sentim ben acompanyats, com a germans. Sentim el recolza-
ment i el suport de tots. Estam molt agraïts a tothom i estam contents de residir aquí. 
Ja des del principi ens donaren tota l’ajuda possible. Na Conxa ens ha ajudat molt 
tant en el nostre tema de l’embaràs i naixement del nostre fill com amb tots els altres 
aspectes. També a les persones que ens han ajudat arreglant-nos els papers adminis-
tratius de l’empadronament. 
Estam molt agraïts i no em cansaré de dir-ho. 

Jaume. 
Estam molt contents que el nin hagi nascut estant aquí. 

Toni. Moltes gràcies Laura per les teves sentides paraules. –es dirigeix a la tercera 
persona que compartia la trobada amb nosaltres i li diu– Quin és el teu nom? 
Cristina. 

El meu nom és Cristina

Toni. Cristina, ens vols contar el teu cas?
Cristina. 

Abans jo tenia papers i el DNI en regla perquè vaig viure dos anys aquí però, ens 
n’anàrem a Santander perquè aquí no hi havia molta feina i allà en trobàrem. Allà hi 
estiguérem un any. Després tornàrem aquí per treballar amb un amic que viu aquí, 
però ens digueren que no podíem treballar per no tenir el DNI en vigor, ni permís de 
treball. I mitjançant una bona amiga nostra, que és amiga del Pare Jaume, trobàrem 
aquest lloc d’acollida, perquè sense papers no trobes res.
Quan vaig arribar aquí venia per tres setmanes. Ens oferiren un treball però al final no 
pogué ser i jo em sentia molt estressada perquè havia vengut aquí per tres setmanes. 
Aleshores vaig explicar al Pare Jaume la meva situació i ell em digué: “No passis gens 
de pena. D’aquí ningú no t’engegarà. Hi pots estar tot el temps que vulguis”. Això em 
tranquil·litzà molt perquè quan tens tants de dubtes et sents molt malament, especial-
ment amb un nin petit, com és el meu cas. Això és molt complicat.

Toni. Com et sents aquí?
Cristina. 

Jo ja havia viscut en comunitat a la Creu Roja, però aquí m’he sentit millor. És com 
viure en una família. Tothom em donà la benvinguda, hem pres cafè junts, ens hem 
contat la nostra vida. Això ens ha fet sentir molt bé.

Toni. Ja teniu papers?
Cristina. 

No, encara els tenim en tràmit. Ens digueren que podrien tardar uns sis mesos encara.

Toni. D’on procedeixes, Cristina?
Cristina. 

D’Albània.

Acabada aquesta entrevista tan emotiva visitàrem les diferents dependències de la 
casa i poguérem contemplar molts d’acollits preparant el sopar mentre en Domin-
go, que és un artista, aprofitava l’ocasió fent fotografies.
Aquest recorregut ens va confirmar el que ja ens havien dit n’Olga, na Laura i na 
Cristina, que viuen com en una família, amb una alegria agraïda i contagiosa.
Arribada l’hora, ens acomiadàrem admirant la valentia evangèlica d’en Jaume i 
la sinceritat i tendresa d’aquestes tres inoblidable usuàries que tant ens emociona-
ren. Desitjam de tot cor que trobin vies de solució als seus problemes.

NOTA:
Ha coordinat i dirigit l’entrevista, Toni Bennasar
Ha realitzat la gravació, Jaume Gual
Han fet la transcripció de l’àudio, Jaume Oliver, Domingo Mateu, Toni Bennasar i Jaume Gual. 
Ha fet les fotografies, Domingo Mateu
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Gabriel Amengual

              Crec que poques vegades és més adient parlar d’avatars que quan es parla de la religió. 
El mot originàriament designa els descens de la divinitat i la seva encarnació en un home o 
en un animal; designa, doncs, les diverses transformacions i manifestacions de la divinitat, 
tal com ha desenvolupat la teologia de Visnu, una deïtat del panteó hindi. D’aquí ha passat al 
llenguatge corrent per a designar els diversos estats per què passa algú o alguna cosa. 

 La religió és objecte de consideració social permanent i persistent, sense excloure que 
també a vegades es fa de manera esbiaixada. La religió, a partir de mitjans del segle XX, ha 
sofert diversos intents de comprensió, a vegades fins i tot contraposats. La primera fou la 
teoria de la secularització i la darrera és la de-construcció. Fem present a grans trets les fites 
principals d’aquest recorregut. 

 Per tant, dels avatars de la religió em 
referiré a aquells que hem viscut, és a dir, el 
produïts en els darrers 50 o 60 anys. Ho faré 
distingint entre el nivell de l’observador, en 
aquest cas, de la filosofia i la sociologia de la 
religió, i el nivell de l’experiència, del nivell 
d’allò viscut. Òbviament aquesta distinció 
és molt imprecisa o vaga, atès que són dos 
nivells molt implicats i contaminats entre un 
i altre. 

1. Des del nivell de l’observador
1.1. Els avatars de la secularització

            Els anys 60 i 70 del segle passat imperava de manera triomfant la teoria de la secularització. 
La religió tenia els dies comptats, atès que per a aquesta teoria les seves funcions i els seus 
valors socials acabarien per ser assumits per instàncies seculars: l’ètica, la política, l’Estat, la 
raó, la ciència, la comunicació i el conseqüent diàleg social, etc. Aquesta fou la primera gran 
configuració de la religió que rebérem a nivell reflexiu, una teoria que dominà amb molta 
força i no sols la sociologia, la filosofia sinó també la teologia. Des de la teologia basta recordar 
els nombrosos tractats de teologia del món, teologia del progrés, de l’acció, valor espiritual 
del profà, etc. (Metz, Gogarten, etc.). 

  La tesi bàsica d’aquesta teoria és que els continguts semàntics (i fins i tot institucionals) 
de la religió són heretats per instàncies seculars: la caritat per la solidaritat, l’atenció als 
marginats pel treball social i els serveis socials, l’atenció als malalts per la seguretat social, 
l’educació als infants pel sistema educatiu, etc. Les grans instàncies que es presentaren com 
hereus eren la raó, que havia de donar explicació de tot i que gràcies a la ciència i la tècnica 

havia de sanar o fins i tot prevenir tots els 
mals. Junt a la raó s’hi troba l’Estat com el 
gran administrador del bé comú, distribuïdor 
de la riquesa i de les oportunitats. 

La religió, a partir de mitjans del segle XX,
ha sofert diversos intents de comprensió, a
vegades fins i tot contraposats. La primera
fou la teoria de la secularització i la darrera
és la de-construcció.

Els anys 60 i 70 del segle passat imperava
de manera triomfant la teoria de la
secularització.

 Com es veu en el fons de la teoria de la secularització hi havia una gran dosi d’optimisme 
il·lustrat, de confiança en la raó i en l’organització i les capacitats humanes, que feia supèrflua 
l’apel·lació a Déu, com si els desastres de la Segona Guerra Mundial no fossin més que un 
mal somni que s'havia esvaït i les dictadures que la seguiren fossin la realització del paradís: 
el comunisme soviètic, la revolució cultural xinesa, la dels jemers rojos camboians, amb la 
quantitat de milions de víctimes que produïren. La religió era una resta de la mentalitat 
premoderna que la modernització per ella mateixa aniria abolint. 

 Però ben aviat vingueren les contra-experiències. Els hereus de la religió no sols no 
donaven el que prometien, sinó que ells mateixos es desfeien. El cas més cridaner és la raó 
que havia de substituir la religió, però en comptes de poder abraçar l’enorme camp propi de 
la religió, ella mateixa es veia fragmentada en múltiples raons, reduïda a un camp sempre 
més limitat i fragmentat. Ha degenerat en raó instrumental, calculadora, capaç de mesurar 
i ponderar quins són els mitjans més apropiats per assolir un fi determinat. Així ara ja no es 
parla de la raó, sinó de les raons: la raó econòmica, la política, la científica, la moral, tècnica, 
estètica, històrica, cultural, etc. Una raó capaç de tractar i proposar el sentit de tot plegat resta 
reservat a la religió. L’Estat, en lloc d’atendre als necessitats, es feia fort en una progressiva 
burocràcia en mans de les raons esmentades, comandades per la raó tècnica i econòmica. 
L’Estat es veia petit per afrontar les grans qüestions transnacionals i internacionals, i massa 
gran i s’havia de subdividir per atendre als ciutadans amb la deguda proximitat.

 L’afebliment dels hereus de la religió també ha estat caracteritzada com segona 
secularització, secularització de la secularització. Amb aquesta expressió s’indiquen dues 
coses. Primera, es dona a entendre que el mateix procés que ells havien viscut respecte de la 
religió, ara es dona en la seva pròpia carn: esmicolament en el seu interior i pèrdua de l’aura 
que portaven rebuda de la religió. Segona, és una mena de negació de la negació, en concret 

el fenomen que es va anomenar el retorn de 
la religió. 

  És l’experiència que els sociòlegs de la 
religió anomenaren com des-secularització 
o també retorn de la religió, la qual en el 
fons no se’n havia anat mai, però havia estat 
mirada com una espècie en vies d’extinció. La 
des-secularització no significa un re-encís o 
re-sacralització del món, però sí no oblidar la 
religió com a dimensió humana i factor social. 

 Ja als anys 80 es començà a percebre que la teoria de la secularització feia aigües. No 
sols perquè la religió persistia, sinó perquè semblava que es donava un retorn, un revifament, 
encara que això no significava un retorn a les formes anteriors. A més del retorn, els sociòlegs 
descobriren que se podia aplicar a la religió una mena de llei sociològica, que no és més que 
una versió, aplicada al cas, de la segona llei de la termodinàmica, segons la qual la religió, 
com l’energia, no desapareix sinó que es transforma. En aquest sentit aparegueren quantitat 
d’estudis sobre les noves formes de religió, que podien abraçar des del voluntariat fins 
l’espiritualitat i l’estètica, passant pel futbol (com a vivència o celebració i com a sentiment de 
pertinença a una comunitat), els partits polítics, etc. 

 Les raons de la persistència són variades. Uns apel·len al fet que hi ha valors i 
necessitats que estan per damunt de les diferències epocals entre antiguitat i modernitat 
o entre modernitat i postmodernitat. Altres adduiran raons d’identitat, que arrelen molt 
profundament en els individus i en els pobles i en situacions de conflicte poden sorgir fins i tot 
amb violència o simplement raons antropològiques, que l’home no es deixa desprendre tan 
fàcilment d’una dimensió tan important i arrelada profundament. 

La tesi bàsica d’aquesta teoria és que els
continguts semàntics (i fins i tot ins-
titucionals) de la religió són heretats per
instàncies seculars: la caritat per la so-
lidaritat, l’atenció als marginats pel treball
social i els serveis socials, l’atenció als
malalts per la seguretat social, l’educació
als infants pel sistema educatiu, etc.
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1.2. La de-construcció

            Un altre camí per on va desplegant-se la presència de la religió en la societat és la 
seva de-construcció. Aquesta és també una forma de secularització de la secularització. La 
religió no desapareix, sinó que es desfà en peces, es desmembra en aspectes que adquireixen 
autonomia. El desmembrament pot tenir diverses configuracions. Es pot agafar la religió com 
a qüestió identitària d’un poble; o com una forma de vida, és a dir, una ètica i moral; com a 
cultura que serveix d’humus nutrici per a la cultura occidental i els seus valors humanistes, 
socials i polítics (en aquest sentit és que ens trobem amb no creients que defensen la cultura 
cristiana, com salvaguarda de la cultura europea) (ja als anys 20 del segle passat un pensador 
agnòstic i lliberal com Benedetto Croce afirmava que no ens podem deixar d’anomenar 
cristians); la religió com a garantia de la moral individual i social; com a base per a una 
actitud i acció compassiva en el món envers els més necessitats; la religió com espiritualitat, 

és a dir, com a capacitat de donar sentit al 
destí humà i a les contingències de la vida 
(malalties, fracassos, discapacitats innates o 
adquirides, mort, etc.), coses que no són a 
l’abast de l’ètica. Voldria posar un exemple 
recent de de-construcció.

Defensa del Betlemisme o la seva de-construcció?

 El Ministeri de Cultura ha publicat un decret (BOE 15 de juny 2022) que declara el 
“Belenismo como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial”. Ja 
sembla bé que es reconegui cultura generada per la fe cristiana i que per això es valorin 
aspectes que no estan directament lligats amb el seu origen i allò que representa. No hi ha 
dubte que el Betlem té un origen i un significat ben propis, amb una llarga història que ha fet 
que aquesta pràctica indubtablement hagi engendrat i s’hagi carregat de formes de cultura 
popular, assimilades precisament en consonància amb el Misteri que evoca. 

 En canvi, la descripció que en fa el decret, pràcticament ve a deslligar la pràctica del 
seu origen i significat. Se’l descriu així: “La acción de montar el Belén es una tradición de 
religiosidad popular que tuvo su origen en la Europa Medieval y que consiste en construir 
una escenografía formada por escenario y figuras sistematizables que se arman o montan 
cíclicamente coincidiendo [no amb motiu de, ni tan sols en ocasió de, sinó coincidint ... com si fos 
per casualitat] con la época de Navidad y que evoca, directa o indirectamente [no representa, 
sinó evoca de manera directa o indirecta, és una manera de deslligar el Betlem d’allò que 
pròpiament l’inspira i representa], pasajes relacionados con el nacimiento de Jesús”. Com si 
digués que casualment evoca passatges relacionats amb el naixement de Jesús. No resulta 
gens difícil veure-hi una de-construcció de la 
pràctica del Betlem. 

 Allò que el Decret fa crec que és 
clarament una de-construcció; segurament 
el Ministeri s’hi sent obligat per la 
consideració purament cultural que en fa 
i per això deixa a part el seu origen i significat propis i pren nota simplement dels efectes 
culturals que ha tingut i té. Així ho ve a afirmar: “Hoy en día, el Belén trasciende lo estrictamente 
religioso para encuadrarse en una dimensión más amplia, la cultural, convirtiéndose en un 
hecho sociológico,” una “manifestación [que] forma parte de nuestro Patrimonio Cultural 
Inmaterial, pues está interiorizada en los individuos y en los grupos humanos como parte 

L’afebliment dels hereus de la religió
també ha estat caracteritzada com segona
secularització:

secularització de la secularització. 

La des-secularització no significa un re-
encís o re-sacralització del món, però sí no
oblidar la religió com a dimensió humana i
factor social.

de su identidad, remitiendo a la biografía individual y colectiva”. Quins “valors culturals” 
aporta el Betlemisme? Mirau l’enumeració que se’n fa: “compartir una identidad colectiva 
presente en todas las regiones españolas, su contribución a la transmisión de conocimiento de 
la cultura popular mostrando oficios tradicionales y modos de vida a veces ya desaparecidos, 
la preservación de oficios artesanales especializados y su dimensión económica y productiva, 
la riqueza de sus bienes muebles asociados, la transmisión y recreación a través de su práctica 
de conocimientos, habilidades y destrezas, su estrecha relación con la tradición oral, narrativa 
y musical, la importancia del asociacionismo entorno a esta manifestación y su proyección 
internacional.”

 Em sembla que la desconnexió amb el seu significat propi fa que tampoc es puguin 
percebre altres aportacions culturals: com és la valoració dels més petits, dels marginats, el 
reconeixement de la dignitat de tot ésser humà, la vida quotidiana, la igualtat i fraternitat 
humanes, etc. De fet a mi en recorda aquell cèlebre discurs d’Emilio Castelar que en el Parlament 
Espanyol, en ple segle XIX, compara la Revolució Francesa amb la Santa Nit de Nadal com a 
nit del naixement de la llibertat: “Detengámonos ante la Noche Buena del progreso, ante la 
noche del 4 de agosto de 1789”. Castelar entén la Revolució Francesa com a “maduració de la 
sembra cristiana de la Nit Bona”. Aquesta lectura política és també una lectura de-constructiva 
de la religió, però segurament connecta un poc més amb el seu significat. 

2. Des del nivell de l’experiència
           Els avatars que es donen al nivell de l’experiència tenen molt a veure amb l’afirmació 
a base de contraposició. En concret això vol dir que un es pot afirmar cristià, però deslligant-
se de seguida de formes menys plausibles socialment. Exemples d’aquestes afirmacions són, 
per exemple, una que record, encara als anys 70 o primers dels 80, “som cristià, però no 
de l’Opus”, és a dir, no som conservador, etc.; “som cristià, però no fonamentalista”; a la 
part contraposada posau-hi qualsevol caracterització de poca estima social. D’entre aquestes 
contraposicions en voldria destacar algunes que tenen una certa base teològica i que incidiren 
en la nostra vida. 

2.1. Fe, sí; religió, no 

            Aquesta contraposició potser que ni soni, però als anys 60 i 70 gaudia de molta vigència. 
En aquest cas per religió s’entenia tot l’entramat de creences i pràctiques tradicionals, el que 
també en aquell temps s’anomenava l’estructura, la institució, que en principi representava 
quelcom de mort, sense vida, quelcom fruit de la tradició i no renovat i adaptat a l’actualitat. 
En canvi, la fe era quelcom viscut i en connexió directa amb l’evangeli. Era la cara guapa, 
positiva, viscuda, autèntica, convençuda. Dins el context d’aquesta contraposició és que 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) formulà la proposta d‘un cristianisme secular, no religiós; no 
de bades era deixeble de K. Barth. 

 Casualment em vaig trobar amb 
l’origen d’aquesta distinció i contraposició, 
que és de Karl Barth (1886-1968), el gran 
teòleg protestant, que la formulà arran de 
la crítica de la religió de L. Feuerbach. Barth 
rebutjava tota fonamentació filosòfica o 
antropològica de la teologia, i per això aprofita Feuerbach com a base del seu plantejament 
teològic. Com se sap, Feuerbach critica la religió en el sentit que no és més que antropologia, 
que tots els continguts teològics no són més que continguts pertanyents al gènere humà, 

...els ateus també tenen esperit, de manera
que cal pensar una espiritualitat laica, és a
dir, sense Déu, sense dogmes, sense
Església.
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el qual ha estat hipostasiat i objectivat i allunyat passant a ser considerat com a Déu. Barth 
assumeix totalment la crítica de Feuerbach, afirmant que efectivament això és la religió, és 
obra humana, una il·lusió humana, a diferència de la fe que es genera de l’escolta de la Paraula 
de Déu. La religió neix de baix, de l’home, és obra humana i fins i tot és idolatria; la fe, en canvi, 
neix de dalt, de Déu, és obra divina. En el fons, per a ell, aquesta distinció era una manera 
d’auto-immunitzar-se davant la crítica de la religió afirmant que no afecta al cristianisme, 
perquè aquest no és una religió, sinó una fe, que no s’origina en l’home, sinó en Déu, en la fe 
que neix de la Paraula escoltada i acollida.

 Una altra versió d’aquesta contraposició és “Déu, sí; la religió, no”. Déu és admès 
com allò totalment transcendent, en el qual hi caben tota mena d’imatges, des de la cristiana 
fins a la panteista o deista o de construcció pròpia; mentre que la religió n’és l’organització, 
potenciació i configuració de la relació amb Déu i com a tal és vista com a cosa purament 
humana. Una variant de la mateixa és “Déu, sí; l’Església, no”. 

 La contraposició anterior també es pot conjugar a la inversa: “religió, sí; Déu, no”, 
quan es posa el valor en allò humà, mentre que Déu se’l considera com llunyà o fins i tot com 
a font de poder; és el cas de les crítiques al monoteisme com a font de violència, pel fet de 
considerar-se com el que té la veritat. 

 En aquestes contraposicions tot depèn de què es 
consideri el pol positiu: a vegades la religió es considera 
com una cosa més humana, més a l’abast i aleshores com 
positiva, enfront de Déu que és inabastable, que escapa a 
tota comprensió comprehensiva i que a vegades ha estat 
instrumentalitzat per a objectius que poc tenen a veure 
amb Ell. Altres, en canvi, acceptant el misteri de Déu,  
deixen de banda tota estandardització de la relació amb 
Ell, en aquest cas, la religió o l’Església, que configuren 
l’objecte del rebuig. 

 D’alguna manera es pot considerar com una versió més de la mateixa contraposició 
aquesta que diu: “Déu, no; Jesús, sí” (H. Braun). En aquest cas, el proper és Jesús, normalment 
considerat com un gran profeta, mestre de vida i convivència, senzill i amic dels pobres, mentre 
que Déu és quelcom que no sols ens sobrepassa, sinó que no ens ateny, no ens diu res per a la 
vida, com si fos una qüestió purament teòrica. 

2.2. Religió, no; espiritualitat, sí 

            Aquesta és segurament la contraposició dels nostres dies. La contaré tal com l’he 
anat descobrint. Per a mi, els primers en fer afirmacions d’aquesta mena foren filòsofs. Així 
André Comte-Sponville parla de “l’ànima de l’ateisme” (així es titula el llibre, que porta com 
a subtítol: “Introducció a una espiritualitat sense Déu”), recordant que els ateus també tenen 
esperit, de manera que cal pensar una espiritualitat laica, és a dir, sense Déu, sense dogmes, 
sense Església. Aquesta apel·lació a l’espiritualitat la relaciona amb el retorn de la religió. 
L’altre filòsof, i segurament el més prolífic, ofereix la mateixa reivindicació de l’espiritualitat, 
i del qual en destacaria tres notes. La primera és la connexió amb l’ètica, la qual, malgrat la 
definició que d’ella en feu Wittgenstein com la investigació sobre allò que és realment valuós, 
el sentit de la vida, de fet no obra com a tal, és a dir, no fa aquesta aportació ni està capacitada 
per fer-la. Per tant, davant problemes com els del sentit, l’actitud davant el sofriment i la 
mort, l’ètica no hi sap dir res, cal cercar a altres camps, en concret l’espiritualitat. Segona 
cosa, també a diferència de l’ètica sempre més deontològica i fins i tot referida a reglaments 
jurídics, l’espiritualitat té com a tasca pròpia la consecució d’una forma de vida reeixida; té 

CONTRAPOSICIONS
 Déu, sí; religió, no
 Déu, sí; l’Església, no
 Religió,sí; Déu, no
 Déu, no; Jesús, sí
 Religió, no; espiritualitat, sí

per objecte de consideració la vida en la seva globalitat. En tercer lloc, aquesta apel·lació a 
l’espiritualitat expressament l’explica com una “de-construcció del cristianisme”, encara que 
de fet, per a l’exposició d’aquesta espiritualitat, se serveix de qualsevol suggeriment que troba 
a la història de la filosofia i també en els mites clàssics. (per si un en vol fer un tast, hi ha un 
llibret que reprodueix dues xerrades, una de Ferry i l’altra del Cardenal Barbarin, traduït sota 
el títol ¿Quin futur per al cristianisme?, editat per Fragmenta, que es llegeix de gust).

 Aquesta fou la meva primera incursió en aquest camp. La segona no ha vingut 
directament de propostes laiques, no religioses, sinó normalment de gent que cerca començant 
per donar l’esquena a allò que reberen de joventut, el cristianisme, perquè no els satisfà i 
segurament no els fa gana de revisitar-lo de bell nou com adults i aleshores s’engresquen 
en recerques religioses llunyanes d’inspiració índia, amb visites a aquest país fent-hi fins i 
tot cursos d’espiritualitat. I fins i tot ells mateixos conten que allà (“cercant na Maria per la 
cuina”, com ha expressat un d’ells), el guru els digué: “Què feis aquí? Què cercau en una terra 
estranya, amb una llengua estrangera, amb uns déus estranys? Si vosaltres teniu els vostres 
mestres: Sant Joan de la Creu, Santa Teresa de Jesús i Sant Ignasi de Loiola”. 

 Prescindint d’aquest “cercar na Maria per la cuina”, quan un la té al davant, hi ha 
vàries coses que cal anotar. La primera, que segueix viva la recerca d’espiritualitat, hi ha 
necessitat i per això la gent cerca. La segona 
que també sorprèn, és que no en trobin 
d’espiritualitat dins el cristianisme, quan 
en té una història riquíssima, diversa, molt 
propera a la vida, per a tota circumstància, 
mantenint uns referents bàsics molt sòlids. 
Aquesta constatació inclou una interpel·lació 
tant als qui cerquen com als qui poden fer 
aquesta oferta, és a dir, aquesta mistagògia, 
que sempre ha estat al cor del cristianisme i 
ara sembla com si s’haguera eixugat. 

 Una tercera cosa és la separació un poc forçada entre religió i espiritualitat. Dic 
forçada, perquè ni els mateixos cercadors d’espiritualitat són capaços de mantenir-la; per 
això acudeixen a una altra religió com a font de l’espiritualitat, però que no deixa de ser una 
religió. La relació l’expliquen dient que la religió és el recipient, el tassó i l’espiritualitat és 
el vi o, millor, beure, gustar i deixar-se dur pel vi. Ja sabem que tota comparança és coixa; 
però si efectivament la religió és el recipient amb què es pot servir el vi, resulta que si no 
hi ha recipient tampoc hi haurà vi, per tant la relació no és purament exterior, és, més tost, 
condició de possibilitat que es pugui fruir del vi. I segurament, si es pensa de manera encara 
més concreta, arribaríem a dir que el mitjà és el missatge; segons sigui el vi és la copa i aquesta 
ja denota quina mena de vi se serveix. 

 La quarta cosa és per a mi la més greu. Quan l’espiritualitat es deslliga de la religió 
fàcilment tendeix a convertir-se en una mena d’estoïcisme, és a dir, en recerca de la pau 
interior, del benestar interior, l’ataràxia, la impertorbabilitat, que ni el més pregon dels dolors 
no és capaç de fer trontollar. Comprenc que assolir una tal interioritat i integritat interior és 
una gran consecució molt valuosa, que pot contribuir a una reconstrucció del subjecte. Però 
si tot es resol en mi i davant mi, si no hi ha relació amb ningú més, no veig que es pugui parlar 
de relació religiosa ni amb cap alteritat. La manca de relació amb l’alteritat es fa patent en 
la invocació o evocació de la ‘Vida’, com la que ho governa tot. ¿Aquesta interioritat no pot 
esdevenir una consciència satisfeta, encara que sigui resultat d’un gran esforç, tancada en ella 
mateixa, una consciència petit burgesa que cerca d’aquesta manera el seu propi benestar? 
Aquests estats de consciència es poden aconseguir simplement amb mitjans psicològics, no hi 
ha per què apel·lar a cap espiritualitat ni religió. 

(“cercant na Maria per la cuina”, com ha
expressat un d’ells), el guru els digué:
“Què feis aquí? Què cercau en una terra
estranya, amb una llengua estrangera,
amb uns déus estranys? Si vosaltres teniu
els vostres mestres: Sant Joan de la Creu,
Santa Teresa de Jesús i Sant Ignasi de
Loiola”.
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 En resum, tot el reconeixement a aquests esforços per aconseguir una espiritualitat 
que aporti pau a l’ànima i al món. I crec que per als cristians significa un gran desafiament 
donar resposta a aquesta nova necessitat. 

3. Reflexions conclusives

          Pel que fa als avatars assenyalats des del nivell de l’observador, crec que es poden 
prendre com els models dels meteoròlegs que indiquen les grans línies i tendències, però 
després s’ha de veure com afecta a cada lloc en concret.

 Mirant els avatars des de l’experiència, especialment pel que fa a les contraposicions, 
propòs aquestes reflexions.

 En primer lloc, cal prendre nota de les diverses formes religioses o espirituals que van 
sorgint, i sobretot intentant copsar les seves raons, el seu significat. Què diu la contraposició 
sobre la pròpia posició? I preguntar-nos si la nostra pròpia posició provoca la contraposició. 
Res esdevé perquè sí, tot té la seva raó de ser. Això no vol dir donar la raó a tothom i a tot el 
que sorgeix, ni molt manco; però gairebé tot és digne de consideració i reflexió. Però, per altra 
part, davant tot esdeveniment cal tenir, com deia Ortega y Gasset, “fauces discretas”, és a dir 
que destrien i no s’ho traguen tot. Per tant, la primera actitud ha de ser la de comprensió i 
discerniment. 

 De tota manera, en segon lloc, la pràctica d’afirmar-se a base de la contraposició, en 
general és molt afí a una pràctica pròpia de l’adolescència: jo som jo, jo no som d’aquells; la 
meva identitat no prové del que altres puguin ser o pensar. (Encara que no se n’adonin, la seva 
identitat depèn de la contraposició i per tant depèn dels altres). És una manera d’afirmar la 
pròpia autoconsciència, i alerta que això, és a dir, el propi ego no pesi més que la veritat en 
qüestió. 

 En tercer lloc, la pràctica d’assenyalar bons i dolents, que en el fons en això consisteix 
la contraposició, és fer un judici sobre els altres, les institucions i comportaments. I això és una 
cosa exclusiva de Déu. En principi crec que no casa massa bé amb el Sermó de la Muntanya 
(Mt 7,1-5). 

 En quart lloc, tota contraposició vol destacar alguna cosa com la més adient a la situació 
actual, com la més necessària. En aquest sentit la podem considerar per esbrinar què ens diu. 
Les contraposicions es mouen en el terreny de les imatges, de les concepcions que tenen 
vigència en aquell moment. Per tant, fins i tot considerades en el seu valor positiu, són sempre 
fugisseres, contingents, deutores del moment cultural. Davant això em sembla molt adient el 
consell de H. de Lubac: “L’esperit, que s’esforça per ‘comprendre’ Déu [...], és més tost com el 
nedador que, per a mantenir-se flotant sobre les ones, avança en l’oceà, havent de rebutjar, a 
cada braçada, una nova ona. Descarta, descarta contínuament les representacions que sempre 
es reformen, sabent que elles el porten, però que detenir-se seria enfonsar-se”. Les imatges de 
Déu són com una petjada o signe de la presència, però ho poden ser solament si experimenten 
el moviment de la seva desaparició, si en elles mateixes expressen la Presència que es fa elusiva, 
perquè és molt més que el seu signe o petjada. 

 Finalment, cal anar sempre en compte per tal que els arbres, les modes del moment, 
no ens impedeixin de veure el bosc; és a dir, no perdre de vista mai el que és el centre de la fe 
i el seu conjunt i com s’articulen les coses, és a dir, veure el lloc i la significació de cada cosa. 

En el mes de juny 
d’enguany una periodista de 
l’Última Hora tengué la idea 
d’entrevistar quatre sacer-
dots secularitzats, entre els 
quals jo m’hi trobava i vaig 
acceptar aquella convidada 
perquè ho vaig considerar 
com una oportunitat per fer 
conèixer aquest fenomen 
que afectà a tants de sacer-
dots a Mallorca en les dèca-
des dels 70 i 80.

Vaig preparar l’entrevista 
pensant que les preguntes 
serien les adients perquè es 

pogués comprendre aquest fet. Però durant l’entrevista ja vaig començar a descobrir 
que jo estava equivocat i més ho vaig veure quan sortí el diari amb l’entrevista el dia 25 
de juny constatant que la majoria de coses que jo havia dit no sortien. Aquest, doncs, 
és el motiu pel qual ara en vull parlar.

El fenomen de la secularització no és fàcil d’estudiar perquè, encara que hi hagi fac-
tors comuns, cada cas té la seva pròpia singularitat i el seu moment històric. No és el 
mateix el Seminari que jo vaig viure que el que es va viure 5 o 10 anys després.

Per això ara em propòs exposar el meu punt de vista basant-me en la meva pròpia 
experiència.

La meva entrada en el Seminari succeí l’any 1954. Aleshores jo tenia 11 anys. Supòs 
que ningú no s’atreviria a afirmar que als 11 anys hom sap el que vol ser i manco tenir 
decidit que vol viure de forma celibatària.

Quins factors, doncs, em feren dir que jo volia anar al Seminari?
Segur que el principal degué ser l’ambient religiós que es respirava a casa. Jo tenia 

un oncle sacerdot i una tia monja. (Aquesta em contà que quan em batejaren em va 
fer una creu damunt el cap i digué: ”Aquest nin serà un capellanet”). Durant la meva 
infància em recordaven sovint com havia d’actuar per ser digne d’entrar al Seminari.

També degué comptar la figura que representava el rector dins el poble. Era una 
autoritat important que aglutinava la gent. No era mala idea arribar a ser com ell.

També era estimulant anar a estudiar al gran i lluminós edifici de Son Gibert que tan 
sols feia un any s’havia estrenat i que encara estim i en certa manera l‘he considerat ca 
nostra.

Podria enumerar molts altres factors que influïren com el fet que alguns dels meus 
amics del poble eren al Seminari o que, si volia estudiar i no fer de forner (com el meu 
pare), aquella opció era l’única que tenia.

Però abans de l’anàlisi que pretenc fer he de dir que durant aquells 13 anys que vaig 
viure en aquella gran casa m’hi vaig trobar molt bé. Els estudis no m’anaven malament, 
ningú mai no em maltractà i, per damunt de tot, em feien sentir un “elegit” per Déu. 
Elecció que fou reforçada per aquella vestició (imposició de sotana) en la qual pronun-
ciàrem una espècie de consagració on ens comprometíem a ser formats en la pietat, 
estudi i disciplina. Aquest compromís el férem en el primer trimestre del primer curs. Jo 
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tenia 12 anys. Encara record la darrera frase que pronunciàrem. Deia: ”… i llevaré dig-
namente la sotana mientras viva y deseo que al morir me acompañe al sepulcro”. (En 
aquell temps, 1954, ningú no podia preveure que els sacerdots poguessin prescindir de 
la sotana).

El Seminari era l’escola dels “elegits” i tot anava dirigit cap a aquest fi: la medita-
ció diària dirigida pel director espiritual, els recessos mensuals, els exercicis espirituals 
anuals, etc. Tot tenia com a finalitat preservar-nos dels perills del “dimoni, el món i la 
carn”.

Els superiors eren els encarregats d’aquesta gran missió. Però aquests tenien una 
bona col·laboració amb els nostres pares. No debades els meus havien fet uns exercicis 
espirituals amb el nostre director espiritual, D. Guillem Payeras. Els meus pares eren 
ben conscients que m’havien de preservar. Per això, algun temps abans de començar 
les vacances d’estiu, la meva mare digué als meus cosins, que tenien alguns anys més 
que jo, que mai no parlassin d’al·lotes davant mi.

I per afegitó el rector del Seminari menor, el Sr. Moncadas ens donà uns “10 mana-
ments” (diferents dels 10 que Déu entregà a Moisès) i que havíem d’observar durant 
l’estiu. Jo, fidel a aquells manaments, vaig rompre amb els amics anteriors a l’entrada 
al Seminari.

Referint aquests fets no crític la bona intenció dels nostres formadors. Critic els mè-
todes emprats. És veritat que el desenvolupament de la psicologia i pedagogia d’aquell 
temps no estava gaire avançada.

Una cosa que sempre m’ha intrigat és saber quin criteri devia tenir el bisbe quan 
designava els nostres superiors i pens que no devia ser la d’enviar formadors que ens 
ajudassin a descobrir els nostres talents i ajudar-nos a desenvolupar-los. La relació que 
tenien amb nosaltres no semblava la del qui et vol conèixer bé i ajudar-te  en el procés 
formatiu. A mi, per exemple, mai cap superior ni director espiritual no em plantejà si 
realment m’havia decidit per al celibat.. Això es devia donar per suposat.  Una prova 
d’aquell error és el fet que molts de secularitzats, incloent-m’hi a mi, han tengut com 
a un dels principals motius de la seva secularització el tema del celibat. Tampoc no vull 
dir que sempre fos el principal i manco l’únic.

El Papa Joan Pau l’any 1979 afirmava: ” Tot sacerdot que rebi el sagrament de l’Ordre 
es compromet al celibat amb plena consciencia i llibertat, després de la preparació de 
diversos anys, una profunda reflexió i assídua oració”. No vull contradir el Papa però he 
de dir que no sempre es donaven les circumstàncies adients perquè hom pogués fer 
aquest compromís tan transcendental.

Ara vull tractar un altre aspecte d’aquella formació: l’acadèmic. Era una formació 
de lletres amb una preeminència de la llengua llatina, l’idioma de l’Església Universal.

Efectivament el llatí era molt important perquè 
a partir de sisè curs quasi tots els llibres de text de 
filosofia i teologia eren en aquesta llengua. I això 
tenia la seva lògica ja que el contingut d’aquestes 
matèries no era altre que la Summa Teològica de 
St. Thomàs d’Aquino. Això significa que en acabar 
la carrera érem experts en el pensament del segle 
XIV.

Crec que quasi mai vaig sentir citar a les classes 
un pensament dels grans teòlegs del nostre temps, 
com Rhaner, Schillebeeckx o Congar. Però això no 

significa que no els coneguéssim perquè qui disposava de doblers podia comprar algun 
dels seus llibres.

El que acab de dir té una lloable excepció en la matèria de Sagrada Escriptura ja que 
l’arribada de Llorenç Tous produí un canvi substancial en aquesta matèria i ens facilità 
l’amor per a la Paraula de Déu.

En general, l’aprenentatge de la filosofia i teologia era molt superficial. Hi havia pro-
fessors que seguien el llibre amb el dit. Fins i tot un d’ells un dia ens enflocà aquesta: 
”No me hagan preguntas que me hagan pensar”.

Uns ompliren aquestes llacunes anant a fer els darrers cursos a Comillas. El bisbe D. 
Rafael Álvarez Lara possibilitava aquesta sortida perquè ell n’era un antic alumne. (Els 
amics que hi anaren ens deien que la diferència pedagògica era molt significativa)

Els  que no tenguérem aquesta sort acabàrem els estudis sense cap titulació homo-
logable, fet que obligà a alguns que decidiren secularitzar-se haver d’anar a Roma per 
aconseguir un títol universitari que després homologaren en una universitat espanyola.

Aquesta precarietat acadèmica era un handicap a l’hora de trobar feina. En el meu 
cas de ben poc em serví el que havia estudiat en el cursos del Seminari quan em vaig 
presentar a les oposicions de professor de filosofia d’Institut. Gràcies al bon amic i 
condeixeble Jaume Sancho, que em deixà el temari, vaig poder preparar-me i aconse-
guir una plaça que he conservat fins a la meva jubilació.

Tot això fa que la decisió de secularitzar-te no era un camí de roses. Ni la formació 
acadèmica ni la formació personal ens facilitava aquesta passa. A mi em costà anys i 
ajuda prendre aquesta decisió.

I encara hi podem afegir els problemes quan decidies casar-te. El Papa Joan Pau no 
concedia fàcilment la dispensa del celibat cosa que et feia demorar anys la celebració 
del matrimoni o casar-te pel civil. Aquest fou el meu cas. (Passats diversos anys m’arribà 
la dispensa i em vaig casar per l’Església). Conec casos que hagueren de casar-se en una 
església que no era la seva i en una capella lateral. Així es perdia la notorietat de l’acte.

Malgrat tot el que he dit som ben conscient que Déu m’ha protegit i no em sap gens 
de greu haver passat pel Seminari. Allà vaig rebre el do més important de la meva vida, 
que és la fe. I això empetiteix totes les deficiències trobades, més pròpies del temps 
que de les persones.

Com a final vull dir, basant-me en la meva experiència, que desig de tot cor que 
l’Església faci un nou replantejament promovent el celibat voluntari i obrint les portes 
al sacerdoci de les dones.

Toni Bennasar
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Permeteu-me una reflexió sobre 
l’evolució històrica del celibat en l’Església 
romana, un poc atrevida si voleu, atès que 
aquesta ha estat la comanda que m’han 
fet els bons amics de la revista. A mesura 
que hom va complint anys i guanyant 
seny se n’adona de l’enorme quantitat 
de cànons i normes disciplinàries que 
sostenen el dia a dia de l’Església catòlica, 
tal i com l’entenem en el segle XXI. El relat 
que hom va sedimentant no és el resultat 
exclusiu de l’experiència, sinó també de 
les lectures fetes, dels intercanvis amb 
tants i tants experts i en l’ofici que hom 
adquireix com a resultat d’una observació 
atenta. També l’Església catòlica roma-
na és objecte d’un canvi climàtic, d’una 
transformació del paisatge com a conse-

qüència del desenvolupament i de la 
direcció que la pròpia institució ha volgut 
o ha pogut seguir. Atès que servidor no és 
especialista en la temàtica, per aquesta 
aportació hauria desitjat tenir més temps 
per consultar alguns experts actuals i 
haver contrastat tres de les fonts bàsiques 
per aquest cas (evolució històrica dels 
decrets sobre el celibat, la base bíblica 
i teològica on els experts sostenen 
l’argumentari de l’Església, i els estudis 
sociològics sobre el comportament del 
clergat en matèria sexual i sobre les 

reivindicacions en aquest àmbit concret 
del ministeri sacerdotal).

Per motius obvis un nombre rellevant 
de religions, tal i com han exposat ex-
perts com Mircea Eliade i altres, associen 
determinats rols i funcions rituals amb 
la virginitat i el celibat. L’àmbit de les 
creences i de l’ethos religiós està rela-
cionat conscientment o inconscient a la 
perfecció, la puresa, la pulcritud i tot allò 
associat amb el sexe conté elements 
tabú davant els quals la religió hi apareix 
com l’element alliberador o purificador 
d’aquestes servituds i misèries humanes. 
El cristianisme, tot i que en els seus 
orígens no apareix com una nova religió 
sinó més aviat com una proposta de 

seguiment alternatiu, com defineix José 
Maria Castillo, ben aviat  assumeix el 
patrimoni religiós del món clàssic i es 
transforma en una religió. Des de la pri-
mera comunitat de Jerusalem fins avui, 
el debat sobre allò que és essencial 
en el cristianisme ha estat persistent, 
i portem dos mil anys d’història sobre 
la nostra esquena. Una motxilla que no 
necessàriament és una càrrega, sinó una 
llarga experiència de vida que ens hauria 
d’ajudar a plantar cara al present i a allò 
que està per venir.

Celibat,
una visió genèrica en clau històrica

Celibat,
una visió genèrica en clau històrica

També l’Església catòlica romana és objecte d’un canvi climàtic, d’una
transformació del paisatge com a conseqüència del desenvolupament i de
la direcció que la pròpia institució ha volgut o ha pogut seguir.

El canvi de paradigma antropològic de 1968 posa en evidència els
sentinelles d’un model disciplinar que té més defectes que virtuts, més
debilitats que fortaleses.

En els orígens, els ministeris en les 
comunitats cristianes contenen part 
de la tradició judaica i de la cultura 
greco-romana o gentil, amb tradicions 
sacerdotals diferents. A mesura que el 
nombre de comunitats s’estén de forma 
natural i travessa fronteres, també allò que 
avui entenem com església es diversifica 
i esdevé una xarxa multicultural i plural en 

les seves  pràctiques. Des del segle IV fins 
el XII hi ha una tendència a enquadrar el 
ministeri social amb un determinat servei 
socioreligiós públic. L’Església és poder 
i assumeix el format de l’administració 
romana. Per una qüestió de disciplina i 
de control justificat en una lectura bíblica 
feta des d’òptiques i filosofies diverses, 
es fa una opció per la continència dels 
preveres, fins i tots per aquells ordenats 
després d’haver contret matrimoni. 
Per influència de la vida monàstica en 
l’espiritualitat sacerdotal, el pes de la 
castedat probablement adquirí un major 
valor i un major protagonisme, de tal  ma-
nera  que  la  jerarquia anà augmentant 
aquesta disciplina per exigències morals 
i per simplificar el model ministerial i la 
disponibilitat. El prevere, al cap i a la fi, 
està al servei d’una diòcesi, ha d’estar 
disponible i no ha de tenir servituds que 
l’impedeixin la mobilitat i la disponibilitat 
absoluta. L’organització religiosa ha de 
ser simple per a tenir èxit. De fet hi ha 
tolerància amb la riquesa dels preveres i no 

n’hi ha amb la qüestió de l’emparellament 
que, fins el segle XIX, no era una qüestió 
emocional, sinó una condició purament de 
control social i d’ordre institucional. El ric i 

el pobre poden esser preveres igualment, 
però ambdós han de ser cèlibes. La 
pràctica d’aquesta exigència, com ho evi-
dencien moltes fonts documentals, era 
desigual.

Amb la cristiandat, el llarg període 
de la història que transcorre entre l’edat 
mitjana fins a mitjans del segle XX, el 

celibat adquireix carta d’obligatorietat, 
i representa un fet innegociable per ac-
cedir al ministeri sacerdotal. Des del 
Concili del Laterà (1123) en què es 
decreta, fins el Concili Vaticà II en què es 
qüestiona, el celibat ha adquirit un valor 
absolut, i es convertí en un requisit bàsic 
per a ser inclòs en l’estament clerical. 
La societat medieval s’organitza per 
estaments, i cadascun d’aquests ha de 
complir unes rúbriques o protocols, i tota 
la societat necessita conèixer i actuar 
en consonància a aquestes disciplines. 
El clergue és un integrant essencial de 
l’organització eclesiàstica, i l’Església és 
societat. L’Església és poder i posa al 
servei de la comunitat individus acreditats, 
formats i presentats com a representants 
d’un model de vida. En realitat, com és 
evident durant la cristiandat, tots els 
estaments socials compten amb preveres 
i tots els preveres en definitiva porten 
una vida en consonància als valors del 
seu origen social. En realitat, només una 
minoria puritana o virtuosa de preveres 

viu de forma coherent allò que ha pro-
mès, perquè la gran majoria en realitat 
reprodueix a la seva vida allò que és propi 
de la seva condició social.

El prevere, al cap i a la fi, està al servei d’una diòcesi, ha d’estar disponible i
no ha de tenir servituds que l’impedeixin la mobilitat i la disponibilitat
absoluta.

Des del Concili del Laterà (1123) en què es decreta, fins el Concili Vaticà II
en què es qüestiona, el celibat ha adquirit un valor absolut, i es convertí en
un requisit bàsic per a ser inclòs en l’estament clerical.
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La cultura europea i romana, l’espi-
ritualitat dominant marida l’autoritarisme 
de les monarquies absolutes i la liberalitat 
de les repúbliques italianes, després amb 
gran part d’aquests costums i propòsits 

afectats per Amèrica i el colonialisme que 
s’estén també a Àfrica i Àsia. De fet la 
majoria de diòcesis europees ni tan sols 
erigeixen centres de formació eclesiàstica 
fins el segle XVIII. Pensem amb el de 
Mallorca, fundat  el 1700, tot i l’obligatorie-
tat emanada del Concili de Trento. Ni la 
jerarquia mateixa no compleix allò que se 
suposa els Concilis i la legislació romana 

consideren com essencial. La Reforma 
luterana genera un cordó teològic per 
contenir el dessagnament de l’Església 
llatina, i es reforça el celibat i la disciplina, 
però tot plegat costa anys i panys la seva 
posada en pràctica d’una manera eficient 
i completa per part de l’episcopat més 
convençut. El model de Seminari his-
tòric més conegut i convertit en icona 
tradicional en realitat és del segle XX 
i té un component antiliberal construït 
sobre materials d’allau provinents de les 
heretgies medievals, la reforma protes-
tant, la revolució i la pluralitat que generen 
els tallers de pensament i el laboratoris 
de ciència que creixen durant el segle 
XIX. L’arquetipus celibatari se forma en 
els seminaris, sobretot en els internats, 
amb un model de moral personal de 
caràcter ascètic i místic, no sempre a 
l’alçada real de les circumstàncies que el 
prevere hauria d’afrontar a nivell personal 
i com a responsable de diversos serveis 
pastorals.

El liberalisme esdevingué un model 
econòmic, social i filosòfic imparable, 
que afectà la teologia i les pràctiques de 
la jerarquia catòlica, i per extensió totes 
les confessions religioses. La història de 

la vida privada ha creat un relat del canvi 
de paradigma que generà la revolució 
industrial i el capitalisme. Des de mitjan 
segle XIX fins a mitjans del segle XX el 
perfil extern de prevere catòlic llatí a 
penes no ha variat, sobretot si ho reduïm 
a allò que emana del Concili Vaticà I i de 
les encícliques papals i la seva aplicació 
diocesana a través de la normativa i la 

pastoral diocesana. Tanmateix, aquest 
castell, construït sobre la roca en l’ima-
ginari eclesiàstic, i amb aparença de soli-
desa s’esboldrega durant la dècada de 
1950 i apareix profundament qüestionat 
en la doctrina conciliar del Vaticà II, molt 
més si hom llegeix entre línies i segueix 
l’arqueologia dels debats conciliars. El 
canvi de paradigma antropològic de 1968 
posa en evidència els sentinelles d’un 
model disciplinar que té més defectes 
que virtuts, més debilitats que fortaleses.

 

Pere Fullana, Algaida 2 octubre 2022

Ni la jerarquia mateixa no compleix allò que se suposa els Concilis i la
legislació romana consideren com essencial.

L’arquetipus celibatari se forma en els seminaris, sobretot en els internats,
amb un model de moral personal de caràcter ascètic i místic

Atenent la petició del bon amic i autor de la lletra de l’himne a la “Virgen Asunta”, 
Domingo Mateu, que ha mostrat especial interès pels manuscrits de la composició,  he 
rebostejat dins el meus papers de música per a trobar i fer-li arribar el que he trobat. Jo 
mateix he quedat sorprès de la troballa.

En principi faria una distinció per esser més exactes: uns són els -diríem- apunts o 
esborranys inicials que són el vertader origen de la peça i que estan escrits amb llapis i 
els manuscrits “posats en net” dels apunts i esborranys.

Comentari Manuscrits Himne “Virgen Asunta”
        José L. García Mallada

(Foto: Gabriel Rosselló Rigo)
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Esborrany de la “tornada i primera estrofa” de l´himne no n’he trobat enlloc, per la 
qual cosa la còpia més antiga que tinc és la que es veu tota apedaçada, perquè el paper 
era molt rígid i segurament es va espatllar perquè la vaig usar diàriament des de la seva 
creació  l’any 1960 fins a la meva sortida del Seminari en el mes de Juny de 1962, temps 
en què jo era l’organista titular. 

El que he trobat, amb gran sorpresa meva, són els primers apunts de la segona estrofa 
per a 4 veus mixtes i la tercera estrofa a 3 veus iguals, amb curioses diferències: l’esbor-
rany titula les veus blanques “Tiples y Altos” i el moviment “Muy lento” i el manuscrit 
diu “Sopranos y contraltos” i el moviment “Lento y finísimo”, el que significa que el que 
en principi havia de ser cantat per nins i homes, després ho seria per veus femenines i 
masculines. Tal volta hi havia aleshores cor infantil al Seminari?.  Es cantaren aleshores 
les estrofes a veus?

El cert és que no em consta que aquestes dues estrofes hagin estat cantades fins al 
moments presents, gràcies a l’empenta del director del cor “Amics del Seminari” Tomeu 
Ripoll. I tal volta jo vagi equivocat perquè Domingo Mateu a la revista “Modèlics” num. 
33 del mes d’octubre de 2013 diu que “aquesta segona part de l’himne ha tingut un difu-
sió molt més minsa i interpretada només en contades ocasions”. Tinc vertadera curiositat 
per saber quin cor les va interpretar. 

Un altra curiositat és que a l’esborrany a llapis les veus, tant les mixtes com les 
iguals, estan separades de l’acompanyament d’orgue que figura escrit a part. No hi veig 
explicació, a no ser que el paper és de 10 pentagrames i, si n’empres 1 pel títol, només 
en queden 9 i les veus mixtes amb orgue ja empren 6 pentagrames i se’n tuden 3 penta-
grames del paper o 4, si ens referim als 5 pentagrames que empren les veus iguals amb 
l’orgue. 

Tant els esborranys com els manuscrits es romanen fidelment en la tonalitat de sol 
major. Ja d’un principi varen veure que la tornada per esser cantada pel poble resultava 
massa alta sobre tot al fragment que diu “en eterno abrazo subes”. Al piano i als orgues 
elèctrics actuals no hi ha problemes perquè solen tenir una tecla per a pujar o baixar el to 
de la peça musical. El problema es dona amb els orgues clàssics  o antics que no tenen 
aquesta propietat. Per la qual cosa hem optat per redactar una versió amb la tonalitat de 
fa major, es a dir, un to més baix.

Recentment a una de les Diades de l’Associació Amics del Seminari es va cantar 
íntegrament l’himne amb les seves tres estrofes. Per interpretar la segona estrofa a 4 
veus mixtes m’encomanaren una versió que la convertís a 3 veus iguals, perquè el cor 
no disposava de veus infantils ni femenines. En honor a la veritat i amb humilitat he de 
dir que no n’he quedat gaire satisfet d’aquesta versió, per la qual cosa demanaria que 
fos oblidada. Visc amb la il·lusió d’escoltar-la un dia tal com es va concebre a 4 veus 
mixtes, i tinc esperança fonamentada que el meu desig es convertirà en realitat.

Em sent molt feliç i agraït de les atencions i admiracions que els companys de Semi-
nari continuen expressant per l’himne a la Mare de Déu Assumpta que escriguérem en 
Domingo Mateu i jo ara fa 62 anys i que actualment segueixi tant viva  com aleshores, 
fins i tot hagi fet “sentir pessigolles” i sobre tot hagi estat un instrument de pregària a la 
Mare de Déu.
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REUNIÓ DELS CONDEIXEBLES 
DE LA PROMOCIÓ DE 1967

El passat dia 22 de juny, com tenim per costum fer cada any en aquestes 
dates, ens reunírem al Restaurant HOM per celebrar el nostre 55è aniversari de 
l’Ordenació Sacerdotal. 

Dels 24 companys del curs 13 assistírem a la trobada, en va mancar un dels 
que encara som en aquest món. Férem memòria dels nostres 10 companys que 
ens han deixat, Mateu Buades, Pep Toni Fuster, Toni Mateu, Tomeu Moll, Miquel 
Nigorra, Joan Parets, Joan A. Pol, Biel Rossiñol, Sebastià Salom i Tomeu Tauler.

Una trobada entranyable d’amistat, recordant fets del nostre passat de Seminari 
i també compartírem el nostre dia a dia que vivim avui a diferents indrets de la 
nostra Mallorca.

Podeu veure els assistents a la foto que adjuntam.

Jaume Gual
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 Després de la venturosa Diada 
d’Inca, continuam engrescats en la 
tasca d’organitzar les activitats que ens 
mantenen vius i units. La Junta Directiva 
de l’Associació es reuní el proppassat 26 
de setembre, convidats a berenar a can 
Macià, com a casa nostra, per decidir la 
propera assemblea general, de la qual ja en 
deveu tenir noves, i convocar eleccions a 
la nova Junta per als propers quatre anys. 
També estava a l’ordre del dia la Diada 
de Felanitx, que celebrarem l’any que ve, 
2023. Els amics d’aquella ciutat hi fan 
feina de bon de veres perquè surti ben 
sonada i vitenca.

 Comenta a la Junta, el director 
Tomeu Ripoll, que l’any passat els 
cantaires de la Schola només van actuar, 
returats per la Covid, en dues ocasions: als 
funerals de Miquel Jaume i de Joan Parets. 
Enguany, a més de a la Càtedra de Sant 
Pere i a la Diada d’Inca, hem cantat a la 
clastra de can Frau, de Manacor, convidats 
per l’Ajuntament, a l’acte acadèmic de 
cloenda del curs de la UOM (Universitat 
Oberta de Majors) el 3 
de juny; dia 5 pujàvem a 
Sant Salvador de Felanitx 
per  participar en el Cicle 
de Cant Coral. Primavera 
2022. I el 22, ens 
escoltaven a Sant Pere de 
Búger. Com ja és habitual, 
ens acompanyen les nines 
de la Coral Sant Miquel 
de Campanet cantant i 
brufant els esdeveniments 
en el refresc posterior als 
concerts. A Campanet, 
on anàrem a assajar, ens 

convidaren a dinar. El dinar va ser bo, 
però la sobretaula fou memorable, cantant 
cançons des de l’Estrella de l’auba fins 
a l’amo de son Carabassa passant per 
Jovenívola, tots junts amb en Pere Reynés, 
Tomeu Ripoll i Joan Brunet al capdavant. 
Per repetir quantes vegades siguen. L’u 
d’octubre tornam a començar els assajos 
per  preparar les cantades del curs que 
iniciam, de les quals en tendreu oportuna 
informació.

 Entre cantada i cantada, hem 
tengut el plaer d’assistir a la presentació 
del llibre “Cecili Buele Ramis. Biografia 
d’un Rodamón”,  en què l’autor, Jaume 
Fernández Balaguer, descriu la personalitat 
i la vida del bon amic Cil. I a la presentació 
de les memòries que escriu i presenta 
el condeixeble, un dels darrers bons 
capellans de poble que queden, “Miquel 
Mulet Bujosa. 1972-2022. 50 anys de 
sacerdoci”. Hem pogut gaudir igualment 
del llibre d’Assumpció Cortès: “Enric 
Benito. Una vida de coratge i compassió”, 
referit al metge conegut i apreciat entre 

C R Ò N I C A
DELS AMICS CANTAIRES I CAMINANTS

nosaltres. Igualment, Joan Bauzà presentà 
a s’Agrícola de Manacor “Comprendre 
la Seu. Una mirada gòtica a la Seu de 
Mallorca” i Mª Magdalena Gelabert hi 
presentà “El Canvi”. Ara estam a l’espera 
que surti de la impremta el nou llibre de 
gloses de Miquel Campaner.

 Hem pogut compartir els cinquanta 
anys de capellà de Miquel Mulet, l’únic 
d’aquells nins que ingressaren al Seminari 
Nou l’any 1959 que ha assolit aquesta 
fita. Acompanyat del bisbe Sebastià, el 
prior Marià Gastalver i altres capellans, 
celebrà a Lluc les noces d’or el 16 de 
juny. També compliren els 50 anys Pere 
Mascaró, Lluc Riera, Leandro Martiáñez 
i Pere Dolç. Miquel Company Bisbal se 
jubilà i s’acomiadà dels seus parroquians 
de la Soledat el mes d’agost, als 77 anys, 
després de 53 de capellà. Enhorabona.

 Al whatsapp “Companys de 
Seminari” hi trobareu aniversaris i sants 
celebrats  cantant un gloriós“ad multos 
annos”. Hi podeu veure i admirar molts 
escrits, música, llibres i informacions que 
envien els socis. Cal destacar la informació 
sobre el Sínode, de Gent cristiana aporta. 
Guillem Ramis ha enviat un estudi sobre 
Els Profetes. Miquel Campaner envia cada 
dia una glosa instructiva i ben rimada. 

Podeu completar molta informació entrant 
a socrodamon.blogspot.com, de Cil Buele, 
guarda de les nostres i altres activitats.

 I els Caminants? Celebraren a Son 
Bono, el 22 de juliol, amb una festa de 
pinyol vermell, els vuitanta anys de Jaume 
Ribas Molinas. Bona música i parlaments 
que en Jaume agraí convidant a sopar els 
assistents a l’acte de l’aniversari.

 Després de la sortida número cent 
en què pujaren al Puig Major, les cames 
ja no els tremolen i preparen començar 
les caminades fent un tram del Camí de 
Cavalls. Aquest mes d’octubre. Quatre 
dies caminant per Menorca entre pinars, 
cingles i congosts, bones vistes a la mar i a 
la terra, pedres de talaiots, taules i navetes. 
Toni Colomar, el comandant, té una cita 
al barranc de la Núvia d’Algendar, on en 
Joan Brunet hi cantarà un solo.

       
  pere j. amengual
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De l’u de gener a 22 de setembre, notícies i 
articles extrets de la premsa escrita que han 
passat pel meus ulls: Diario de Mallorca (DM), 
arabalears, Última Hora (U.H.). Molt breument 
i perquè en faceu memòria, que nou mesos són 
molts de mesos i han passat moltes coses, com 
veureu.
Malauradament, no començà gaire bé l’any. Les 
defuncions de gent estimada han encapçalat el 
2022.

Ens sorprengué la partida de Joan Barceló Matas, el condeixeble amic, 
president de l’associació dels Amics, el 28 de gener, als 73 anys:

• DM. 29 de gener. Obituari. En record de Joan Barceló Matas. T.Obrador. 
• DM. 30 de gener. Juan Barceló Matas. Una bona persona i un apassionat de la 

cultura. Felip Munar i Munar.
• DM. 2 de febrer. Un hombre bueno. Signa Daniel Capó.
• U.H. 30 de gener. Joan Barceló. Un hombre de cultura. R.P.F.

Encara que era esperada, la mort d’Antoni Vadell, el llucmajorer bisbe 
auxiliar de Barcelona, als 49 anys, ens deixà abatuts.

• DM.13 de febrer. A primera plana. Fallece el mallorquín Antoni Vadell, obispo 
auxiliar de Barcelona.

        - A Obituario, signat per M.E. Vallés: Fallece el obispo de la eterna sonrisa.
        - A Tribuna, article de Llorenç Riera: La capacidad de conexión eclesial con los 
           jóvenes.

• DM.15 de febrer. A primera plana: Sentido adiós al obispo Antoni Vadell en 
Barcelona. 

 - A l’interior, Mallorca: Màs de mil personas en el funeral del obispo Vadell en 
Barcelona. 

• EFE/Redacción. Palma. A Obituari: El Bisbe Toni Vadell. Josep Miquel Bausset, 
monjo de Montserrat.

• DM.16 de febrer. A primera plana. Adiós sentido y masivo a Antoni Vadell en 
el funeral de la Seu. A l’interior, Mallorca: Más de 1200 personas abarrotan la 

Seu para dar el último adiós al prelado de Llucmajor en una emotiva ceremonia 
con 150 sacerdotes, cinco obispos y dos cardenales. El Papa Francisco llamó 
personalmente a su madre y hermano... Firma Miquel Adrover.

• DM. 20 de maig. A Part Forana: La familia de Antonio Vadell pide la reapertura 
del Santuari de Gràcia para visitar su tumba. Rosa Ferriol/LL.R. Llucmajor.

     -  A Lletra menuda, Llorenç Riera:Abrir la losa de la pastoral convincente,

El 25 d’abril ens deixà Josep Massot i Muntaner. Li havíem dedicat un 
número especial, el 56, de la revista dels Amics.

• DM. 25 d’abril. A primera plana. Adiós al sabio de Montserrat. El historiador 
mallorquín, Josep Massot i Muntaner, muere a los 80 años tras una vida 
entregada a la cultura. A l’interior, a Cultura y Sociedad, escrits de Guillem 
Porcel i Pere Estelrich glossant la figura de Josep Massot.

• DM. 27 d’abril. Cultura y Sociedad. Armengol destaca el “legado inabarcable” 
de Massot. Europa Press. Redacción.

• DM. 28 d’abril. A Bellver, Biel Mesquida: Josep Massot, un homenot català 
universal.

- A Passeig de ronda, Pere Estelrich i Massutí: M de Massot i Muntaner.
• Arabalears. 30 d’abril. Cultura i Oci. A tota plana: Les grans aportacions de 

Josep Massot i Muntaner. A l’interior, Els camins que va obrir Josep Massot i 
Muntaner. Signa Clàudia Darder. La gran capella de la cultura. En la mort de 
Josep Massot, la colossal contribució dels religiosos de les illes balears... En 
requadre, El Seminari, “planter” d’escriptors. Francesc M. Rotger.

• Arabalears. 7 de maig. Monti-Sion, Vox, Massot i Muntaner. Sebastià Alzamora.
• DM. 12 de maig. “Un monje separatista”. Josep Miquel Bausset. Monjo de 

Montserrat.

Ens fer la guerra d’Ucraïna, que commogué tot el món. L’Església 
mallorquina ofereix la seva ajuda i solidaritat als refugiats.

• DM.28 de febrer. A la secció Mallorca: Medio millar de personas participan en 
una misa entre el obispo y el capellàn de la iglesia ucraniana. Taltavull (sic): “Al 
odio lo venceremos con amor y con el perdón.” Miquel Adrover. 

• DM.18 de març. El Govern busca conventos para acoger refugiados durante más 
de un año. I. Olaizola.

• DM.19 de març. Los conventos de Campanet i Cala Rajada se perfilan para 
acoger refugiados. I.Olaizola/Myriam B.Moneo.

• DM.25 d’abril. A primera plana. Refugiadas ucranianas acuden a la hostelería 
para trabajar durante la temporada turística. A l’interior, Mallorca, informa 
Jaume Bauzà.
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Altres temes que han encapçalat titulars. Els abusos de l’Església han 
estat en el punt de mira de moltes planes a la premsa. Vegeu algunes 
informacions sobre aquesta xacra:

• DM.5 de gener. A la secció d’Internacional: El abuso a monjas, un problema 
“serio” que alarma a Francisco I. El Papa ha puesto sobre la mesa la silenciada 
violencia psicológica o el abuso de poder que sufren las religiosas...Informa 
Irene Savio. Roma.

• DM.2 de febrer. A primera plana: La Fiscalía balear reunirà todos los casos de 
abusos en la Iglesia. A la secció Mallorca: La Fiscalía recopila todas las causas 
por abusos en la Iglesia abiertas en Baleares. Informa M. Ollés/C.Gallardo.

• DM.15 de gener. Nacional: Los obispos rechazan una comisión independiente 
para la pederastia. Signa R.I. Roma.

• DM. 8 de febrer. Nacional: La Iglesia guarda silencio ante la comisión sobre la 
pederastia. Signa Juan Ruíz Sierra.

• DM.9 de febrer. Internacional: Benedicto XVI pide perdón por los abusos 
aunque niega que los encubriera. Informa Cristina Cabrejas.

• DM.10 de febrer. A primera plana: Taltavull (sic) : “Nuestra voluntad es aclarar 
todos los casos”. A Mallorca: El obispo de Mallorca pide perdón por los abusos 
sexuales: “Nos avergüenza”.

• DM.12 de febrer. A primera plana: El cardenal Ladaria pidió “evitar el 
escándalo” ante los abusos. Cartas con la firma del mallorquín revelan la 
“omertá” de la Iglesia frente a la pederastia de sus sacerdotes. A la secció 
Mallorca, informa Irene Savio. Roma.

• DM.13 de febrer. Libertad vigilada, Fotofinish fa befa del bisbe Sebastià pel 
problema de la la pederàstia i de les vacunes. Perpetrado por Luis Arboledas.

• DM.15 de febrer. Mallorca: El Papa aprueba una reforma para agilizar la lucha 
contra los abusos. Informa I.Savio/J.R.Sierra.

• DM.23 de febrer. Nacional: Los obispos rectifican y abren una “nueva etapa” 
ante la pederastia en su seno. La auditoría encargada por los prelados investigarà 
el pasado y el presente de los abusos...

• DM. 12 de gener. José Jaume, a Opinión: Los hermanos de la Salle no quieren 
investigar sus casos de pederastia. Desobedecen al Vaticano, desoyen los 
llamamiemtos del Papa, el nefando pecado de la pederastia no conmueve a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas.

• DM.18 de gener. Isabel Llauger Ribas, responsable de Relaciones Institucionales 
Lasalle, exerceix el seu dret de rèplica a Tribuna: Réplica de la Institución 
Lasalle.

• DM.2 de febrer. A Opinión, José Jaume: Pedofilia, la Iglesia Católica a un paso 
de la rendición de cuentas.

• DM.15 de febrer. A Opinión: Satanás y otros males. Antonio Soler.

I aquí teniu una selecció de titulars sobre les propietats de l’Església:

• DM. 25 de gener. A primera plana: El obispado inmatriculó en Mallorca doce 
bienes que no eran suyos. A la secció Mallorca: El Obispado de Mallorca 

reconoce que doce inmuebles no eran suyos... Devolverá dos solares al 
ayuntamiento de Mancor. Informa Jaume Bauzà.

• DM.26 de gener. A la secció Diario de Palma: El Consistorio reclama al 
Obispado un solar junto a la parroquia de Son Rapinya y le acusa de “expolio”. 
Informen Jaume Bauzà/Miquel Adrover.
- A Opinión, José Jaume: Iglesia Católica, la mayor inmobiliaria del Reino de 
España. Ni el más voraz depredador urbanístico llega a la suela de los zapatos 
de la ambición exhibida por los obispos acaparando tierras y bienes inmuebles 
exentos del IBI.

• DM.1 de febrer. A la secció Mallorca: Ofensiva de Podemos i Més para revisar 
las propiedades de la Iglesia. Signa G.Porcel.

• DM.2 de febrer. A la secció Diario de Palma. Acusan al Obispado de 
inmatricular el frontón de la iglesia de Son Rapinya. Informa J.Bauzà.

• DM.14 de juliol. A primera plana: Sant Jeroni es de las monjas. La justicia 
reconoce la propiedad del convento a las religiosas frente al Obispado, que 
recurrirá.

- A la secció Mallorca: Una jueza falla que el convento de Sant Jeroni de Palma 
es de las monjas. El Obispado... se muestra disconforme... Informa J.F. Mestre.

• DM.14 de setembre. A primera plana: El Obispado recurre el fallo que otorga el 
convento a las Jerónimas. J.F. Mestre aporta més informació a l’interior, secció 
Mallorca.

L’Any Costa i Llobera i els 60 anys del Diccionari
Les informacions  sobre l’Any Costa i Llobera amb motiu del cent anys de 
la seva mort i d’Antoni Mª Alcover en els seixanta anys de la publicació 
del Diccionari Català Valencià Balear han estat més tost minses. Vegeu:

Any Costa i Llobera.
 

• arabalears. 2 de juliol. És molt significatiu l’article de Sebastià Portell. A 
Pensament: Tant Costa? “Tant costa que la Conselleria de Cultura s’impliqui en 
l’homenatge a un dels nostres més grans poetes?

• .DM. 9 de setembre. A Cultura y Sociedad: Homenaje a Miquel Costa i Llobera. 
Al Teatre Principal d’Inca, l’onze de setembre.

• Full dominical. Bisbat de Mallorca. 11 de setembre. Congrés cloenda Any 
Costa i Llobera. Vida, obra i perfil espiritual. 1922-2022. Anuncia els actes 
del Congrés cloenda els dies 15, 16 i 17 de setembre amb la participació 
d’estudiosos del nostre poeta a la Seu, l’oratori de Sant Felip Neri i a l’església 
parroquial de Pollença.

El Diccionari

• arabalears. 8 de gener. Cultura i oci. Francesc M. Rotger escriu: El cercador de 
paraules. 90 anys de la mort d’Antoni Mª Alcover, el pagès que arribà a gegant 
de la cultura en llengua catalana. En requadre: La colossal obra completa de 
Mossèn Alcover.
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• DM. 2 d’agost. A Mallorca, mitja columna: Conmemoran el 60 aniversario 
del “Diccionari català-valencià-balear.” Redación. Palma. Informa del curs de 
lexicografia dedicat als diccionaris catalans al llarg de la història, a la Universitat 
Catalana d’Estiu a Prada de Conflent, que coordina Gabriel Bibiloni, de la 
Universitat de les Illes Balears.

• arabalears. 13 d’agost. A aradiumenge: Els Apòstols eivissencs del Català. A 
principis del segle XX els capellans Vicent Serra i Orvay i Isidor Macabich foren 
els puntals de Mossèn Alcover a les Pitiüses per al seu “Diccionari”. Reportatge 
d’Antoni Janer Torrens.

També han estat notícia:

•  arabalears.8 de gener, a crònica: Francesc Conesa, nou bisbe de Solsona i bisbe 
de Menorca els darrers cinc anys. Referint-se a Xavier Novell: “Després d’un fet 
lamentable com és la manera en què ha sortit el meu predecessor, cal tornar a la 
vida ordinària de l’Església”. Signa Iván Martín. Maó.

• A aradiumenge, turista de coa d’ull. Francesc Obrador:  el pare de l’Imserso. 
S’hi veu Paco Obrador Moratinos, jove, a una foto altaveu en mà. Signa l’escrit 
Antoni Janer Torrens.

• arabalears. 5 de març. A crònica: una vintena de catòlics abandonen la fe cada 
any a Mallorca. Informa Alba Tarragó.

La visita “ad limina” del bisbe Sebastià a Roma.

• DM. 12 de gener. El obispo Sebastià Taltavull visita Roma. Bisbat de Mallorca.
• DM.15 de gener. A la secció Mallorca. El obispo de Mallorca participa en la 

reunión con el Papa. Signa E.P. Palma.

Ens alegrà la nova dels setanta anys de la revista “Bona Pau”, de Montuïri.

• DM.7 de febrer. A Part Forana: “Bona Pau”, crónica y portavoz de la vida 
“montuïrera”. Informa Biel Gomila.

• DM.14 de febrer. Bon article de Miquel Àngel Lladó Ribas: La cultura humil 
també compta.

Formentera fotogràfica.

• 16 d’abril. Arabalears. A Cultura i Oci: en homenatge a Ramon Masats. Informa 
Cristina Ros. Mostra la foto del Seminari de Madrid (1960) on és d’admirar 
l’estirada del porter, amb la sotana i coroneta, intentant desviar la pilota. El peu 
de foto diu:  està considerada la foto més icònica de Ramon Masats.

El pare Gaspar Alemay. 

• U.H. 8 d’abril: Piden 15 meses de cárcel al expárroco de Sant Sebastià por 
abusos a un monaguillo. Informa Guillermo Esteban.

• DM. 27 d’abril. El exprior de Lluc niega haber abusado de un monaguillo.  
Informa Marcos Ollés.

• DM.13 de maig. Marcos Ollés informa: El exprior de Lluc, absuelto de abusos 
sexuales a un monaguillo. La jueza concluye que no hay pruebas de (que) 
Gaspar Alemany manoseara al joven y apunta la posibilidad de que denunciara 
por animadversión.

Rosa Bueno. 

• DM.7 de maig. Cort reconoce con el Premio Rosa Bueno a Sonrisa Médica.

Joan Femenia. 

• DM.13 de maig. A primera plana. Un párroco deja los hábitos por amor a una 
vecina de Sa Pobla. Joan Femenia informó a sus feligreses. A Part Forana: El 
párroco de Campanet, Búger y Moscari abandona el cargo por sorpresa. Informa 
R.P.F. Palma.

• DM.7 de juny. Felipe Armendáriz. Sacerdotes, conducir un coche con solo tres 
ruedas.

El Sínode. 

• DM.11 de juny: El Obispado de Mallorca opta por propuestas “light” al sínodo 
para renovar la Iglesia. Informa Miquel Adrover. I poca cosa més.

•  U.H. 25 de juny. Sínodo Católico. Los retos actuales de la Iglesia. Reportatge/
entrevista d’Angie Ramón. Secularizados. Hi ha fotografies i respostes Miquel 
Monroig, Toni Bennasar, Jaume Gual i Josep Garau.

• Arabalears. 25 de juny. A crònica: Les classes de religió islàmica arribaran a una 
desena d’escoles. Informa Elena Navarro.

• DM. 3 de juliol. A Cultura Sociedad. Pere Estelrich entrevista Joan Company, 
músico y director de coros.

• U.H. 17 de juliol. Espigolant. Ferrán Bellver. El presidente de la Cooperativa de 
Iniciativa Social SI habla del proyecto “Revitalitzem terres i persones”. Informa 
Elena Ballestero.

Projecte Sojorn. 

• U.H.14 d’agost. De aulas de catequesis a vivienda social. La parroquia del Rafal 
Vell...se consolida como un espacio de acogida temporal.
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Altres:

• DM. 22 de maig. El cielo de Montesión.  A primera plana: Arranca la reforma de 
la iglesia que forma parte del histórico colegio de los jesuitas.

• DM. 9 de juny. A Bellver: Una de bona (Sota l’esqueix, la tanyada. Nou poemari 
de M.A.Lladó) i una de dolenta (darrera actuació de la Schola Gregoriana de 
Mallorca al monestir de Sta. Clara). Pere Estelrich i Massutí.

• arabalears. 23 de juliol. A tribuna oberta Antoni Ignasi Alomar i Canyelles ens 
conta  la vida i miracles del nostre bon amic Joan Miralles i Monserrat.

• U.H. 2 de setembre. Projecte Home, 35 años de compromiso. Angle Ramón. 
Palma.

• arabalears. 3 de setembre. A cultura i oci. Bon reportatge de Francesc M. Rotger: 
Lluc. La llegenda de la Verge Negre.
- A Cultura. Novetats literàries que arriben amb les “Setmanes” de tardor. Entre 
les noves publicacions que anuncia el reportatge hi trobam  Breu Història de 
la llengua catalana, de la nostra col·laboradora Mª Magdalena Gelabert Miró. 
Lleonard Muntaner.

• DM. 22 de setembre. 50 anys. Taltavull celebra en la Seu sus 50 años de 
sacerdocio. Redacción. Palma. Pere Estelrich entrevista Gori Estarelles. 
Trabajador social.

• DM. 5 de juny. A Diario de Palma: Conventos en Palma. Suavizar la clausura 
para sobrevivir. Reportatge de M. Elena Vallés comentant el llibre de Margarita 
Novo “Els convents de clausura de Palma. Gestió del patrimoni i turisme.”

• DM. 23 de juliol. A primera plana: Iglesias de Mallorca no pueden pagar el 
recibo de la luz. Més informació a l’interior, Mallorca. A la mateixa plana: 
Endesa y Cáritas colaboran en formar a personas vulnerables. Firma J.F.M. 
Palma.

• DM. 24 de juliol. Part forana: Trabajadores de Lluc denuncian el clima de 
“acoso laboral” impuesto en el santuario. Signa Joan Frau. Inca.

- A Lletra menuda, Llorenç Riera: Los trapos sucios de la “Casa pairal”.
DM. 7 d’agost. A Mallorca: El obispo de Mallorca ordena diáconos a tres 
seminaristas. EFE. Palma.

M’han cridat l’atenció els escrits de:

• Àlex Volney. Homenaje a Jesucristo. El testamento según Jesucristo, el Jesús de 
Amélie Nothom nos narra la pasión dando voz al protagonista. DM.12 de febrer.

• Norberto Alcover. La mirada de Lucía. Comentant la pel·lícula “Llegaron de. 
noche”. DM.31 de març.

• Gabriel Amengual. Laicisme o eliminació de la presència pública de la religió.
DM.3 d’abril.

• Josep Amengual Batle, superior general dels MSSCC. Mallorca, solidària amb 
Rwanda. U.H. 2 de maig.

• Llorenç Riera. La Sacristía está en el coche. DM. 22 de maig. 
• Joan Bauzà. Perdonar no es olvidar, es más. U.H. 4 d’abril.
• Joan Bauzà. A l’Espurna: Dr. Amengual Coll. U.H. 26 de juny.
• Martí Àvila Serra. Religió “versus” filosofia. DM.11 de juliol.
• José Jaume. El Papa Francisco liquida la impunidad del Opus Dei. La nueva 

Constitución Apostólica supone el intento de Francisco de darle la vuelta a la 
secular estructura vertical del poder clerical. DM.3 d’agost.

• Miquel Àngel Lladó Ribas. Cil Buele. DM.10 d’agost.
• Sebastià Taltavull. Escucha la voz de la creación, dulce canto y a la vez amargo 

grito. DM. 1 de setembre.

 
Ens han deixat. A més dels qui encapçalen aquests Retalls:

• 15 de gener. Joan Martorell Mir. 97 anys.
• DM. 16 de gener. Joan Gomila Jaume (Farinera Gomila de Montuïri), germà dels 

amics Tomeu i Biel. 15 de gener. Als 86 anys.
• DM. 25 d’abril. Mor a Bolívia el missioner jesuïta Mateu Garau Pou. 22 d’abril. 

Als 92 anys.
• 4 de maig. Pau Oliver Ferrer. 97 anys.
• DM. 18 de maig. Pep Caldentey, pàrroco de Porto Cristo. 80 anys. Daniel Capó 

el recorda a Las cuentas  de la vida: Don Pep Caldentey. La historia la escriben 
las personas anónimas.

• DM. 2 de juny. Bartomeu Moll Ribas, condeixeble modèlic i amic, canonge i 
primatxer de la Seu de Mallorca. A  Obituario, Llorenç Riera: Muere el Pare 
Moll, la armonía de un clérigo singular., als 78 anys.

• U.H. 1 de juny. A Part forana: La muerte del canónigo Moll cierra una saga de 
tres siglos de religiosos. Joan Socies.

• DM. 26 de juny. El Pare Ricard Janer Bonafè, M.SS.CC. , últim prior de Lluc. 
25 de juny, als 83 anys.

• DM. Miquel Servera Blanes, germà de Rafel. 9 de juliol, als 84 anys. A Cultura 
y Sociedad, Obituario:  Muere Miquel Servera Blanes, primer director de la 
Fundació Pilar i Joan Miró. Informa Miquel Vicens. A Obituari, Carlos Gómez 
Martínez: Mirar per damunt la grisor.

• DM. 4 d’agost. Antònia Anglada Mesquida, la mare del nostre bisbe Sebastià. Li 
cantàrem ad multos annos pel seus 100 anys a Can Ripoll a la Diada d’Inca. A la 
secció Mallorca, El Obispo se despide de su madre.

• 22 d’agost. Jaume Muntaner Rullán. 82 anys.

Per a tots ells i els que he oblidat, molts anys de vida!

      Pere J. Amengual. 22 de setembre de 2022.
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Contant coverbos des de Felanitx         per Bartomeu Rosselló
M’ho han contat: Toni Obrador, Jaume Oliver, Miquel Vadell, Pep Lluís Munar, Rafel Estelrich, Joan Antich, Francesc Riera i altres.

 42     Les verges polles
No sé si he dit cap vegada que tinguèrem 
un segle denou molt bo. Perventura qual-
que dia en parlarem. Dins les moltes co-
ses que a la Vila es posaren en marxa hi 
figura un setmanari. El Felanigense, que li 
digueren en aquell temps. Setmanari que 
ha viscut fins ara i que ha tengut altres 
noms com són El Felanitxer, i ara Felanitx. 
Aquest setmanari ha conviscut amb altres 
en temps de la República: Maculí de dretes 
i Pedra Foguera d’esquerres. I al llarg de la 
seva existència ha tengut la influència del 
moment, i així con ara és de l’Obra Cultu-
ral Balear, en aquell temps de la contarella 
la influència era de l’Esglèsia.
Tota la vida ha comentat els esdeveni-
ments que han succeit al poble. També po-
dem seguir, per exemple la guerra de Cuba 
setmana a setmana, o l’intent de fer arribar 
el tren a Portocolom (que no hi arribà).
Noticies curioses de tota casta: Teatre, mú-
sica... Precisament comentant el 25 d’oc-
tubre de l’any 1890, la festa de les verges 
no tingué a millor redacció que es pot 
demanar, i que deia així: El lunes último, 
vispera de la vírgenes, varias músicas ob-
sequiaron con serenatas a las pollas, se-
gun costumbre, recorriendo con el mayor 
orden las calles de la población que se vie-
ron animadas hasta hora muy avanzada. 
Aquesta redacció no sortí mai més.

43 Un còlic de dones
En fer-nos grans ens pega de tot. I a vega-
des no tan grans. Un amic meu del temps 

d’escolanet. Enginyer industrial, un dia 
arreglant la gespa del jardí sofrí un atac de 
cor i acabà la seva vida. No havia complit 
els quaranta anys. La medicina però, fa 
miracles i el tornaren a la vida. Quina sort 
i quina alegria. Amb quina mala sort però 
que dins aquell cor aturat, se li havia fet 
un coagul que en partir a circular s’aturà a 
algun lloc del cervell.
No parlava, no caminava, no se’n recor-
dava de res. Però empès per la seva força 
dedicà tot el seu ser a tornar posar en mar-
xa el seu cos. Intentà parlar altra vegada i 
l’alegria fou gran en dir una flastomia ja 
que en aquell moment va pensar: estic sal-
vat. Amb els llibres dels fills començà a es-
tudiar. Tornà la mobilitat del braç fregant 
persianes per contes de pintar-les. Feu tot 
l’exercici necessari per tornar a caminar. I 
ho aconseguí. Només els qui el coneixíem 
vèiem que una cama quedava una miqueta 
endarrerida respecte a l’altra. Els altres no 
coneixien res. Però una cosa he de dir: El 
seu cervell continuava sent el d’un engin-
yer industrial.  Però del seu cor només en 
funcionaven dues terceres parts.
Volgué tocar saxo i anà a classe. L’objectiu 
era tocar amb sa Banda de Música a s’En-
contrada. Na Francisca nostra li deia: No 
t’anirà bé. Haver de dur es pas, tocant, i 
entrant a sa Plaça de sa Font amb lo senti-
mental que estàs, no t’anirà bé.
Així i tot en els sopars que la pandilla 
fèiem a ca nostra a l’estiu, ell muntava uns 
altaveus per fer sentir la música enllauna-
da i ell tocava les melodies. Els altres ba-
llàvem.
Tenia com obsessió la realització de tres 
desitjos abans de morir: Pescar una tonyi-

na de les grosses, tenir una Harley i tenir 
un còlic de dones. Tres objectius.
Un dia un de la colla escrigué un llibre 
i el presentà a la Casa de Cultura. N’hi 
dedicà un exemplar, més o manco amb 
aquests termes: Mira, això de voler pescar 
un peixot tan gros ja no és per noltros i ho 
pots deixar anar, quant a sa Harley, diríem 
que és una cosa per més joves i quan al 
còlic de dones... ho pots deixar anar per-
què tu saps molt bé que els homes mos 
morim a trossos...
Per a Nadal el nostre amic cada any ens 
personalitzava una felicitació. A l’autor 
del llibre li afegí més o manco: Mira, el 
peixot ja l’he pescat, quan a sa Harley tot 
és qüestió de duros i quan al còlic de do-
nes... si bé és ver que tots els homes morim 
a trossos... no tots començam pel mateix 
tros.

44  Una ampolla de xampany
Altra contarella del mateix personatge. 
Una amiga de tots dos, que de joves anà-
vem a la mateixa quadrilla, el convidà a 
celebrar el seu cumple. El nostre amic, ex-
quisit com era, se presentà a la casa amb 
una ampolla de xampany «Moët Chan-
don» degudament presentada amb un en-
voltori vistós. Pensà ell que un dia el cri-
daria i el se beurien compartint una estona. 
No fou així.
L’any vinent tornà convidar-lo per celebrar 
un any més. I ell tornà presentar-se amb 
un «Moët Chandon» degudament presen-
tat, tot intuint que aquell any sí el cridaria. 
Tampoc el cridà per compartir el xampany.
El tercer any, nova invitació i el meu amic 
s’hi presentà amb una ampolla preparada 
talment les altres. Però era plena de vina-
gre.

45 Senyoriu
A ca na Tonina, que era una de les cases 
més bones i pomposes de la Vila, passaven 
la vetlada un estol d’amigues que feien 
randa fins que tocaven la queda.

Na Tonina era esposa d’un agricultor 
principal, amb càrrecs tant a la Sala com 
a altres llocs. Cada dia en haver sopat se 
reunia amb Donya Joana que era germana 
d’un dels capellans de la Vila i esposa d’un 
mestre d’escola. Aquest parentiu li donava 
el titol de Donya Joana sense fer res més. 
No fa falta dir que sa madona de la casa 
podia tapar de duros a totes les que anaven 
per ca seva.
Allà, com tots podem endevinar, esmico-
laven tot quant passava.
A una d’aquestes vetlades vingueren a 
parlar de ses criades. I amb això que Dona 
Joana diu:
.- Ses senyores no han deixat menjar mai 
ses criades amb sos senyors.
.- Idò sa nostra, sempre ha menjat amb 
noltros. Respongué la de la casa.
.- Tonina. He dit ses senyores!

46 Encapironats
Ja he dit que uns anys vaig esser el Germà 
Major d’una confraria d’encapironats. De 
l’organització de les processons i tot el que 
les envolta se n’encarrega el cap de la con-
fraria que aquell any en té esment. Aquest 
torn té una durada de dos anys.
Una de les coses més difícils sempre ha 
estat trobar gent per dur el dosser el dijous 
i es divendres sant. En canvi dur-lo el dia 
de Pasqua té una pressada, val doblers. 
Un divendres sant en que jo organitzava, 
tenia preparats set portadors per a dur-lo, 
per tant me’n mancava un. Vaig davallar 
les escaleres tot preocupat cercant un braç 
bondadós que volgués ajudar. A la vorera, 
a punt de veure passar la processó vaig 
veure un jove amb força suficient i li vaig 
explicar el cas. Ell me contestà que era po-
rrerenc... i havia vengut a Felanitx per si 
veuria una al·lota a qui anava darrere...
Fou de tan bon past que agafà un dels pals 
del dosser i m’ajudà. No sé qui és, però: 
Moltes gràcies!
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Jaume Sancho

Tothom sap que Cristòfol Colom va descobrir Amèrica (malgrat ni ell mateix sa-
bés que allò era Amèrica ni tampoc ningú sàpiga encara ara qui era Cristòfol Colom); 
alguns menys saben que Núñez de Balboa va descobrir el Pacífic, i encara bastanta 
menys penya sap avui –sense mirar el Google– qui va descobrir les fonts del Nil... 
Però ningú, ningú -ni el Google- sap que jo vaig descobrir el Mediterrani! No record 
quan, perquè era molt petit, però us assegur que jo vaig descobrir el Mediterrani i 
que mai més me n’he pogut lliurar: el Mediterrani em robà el cor i fins avui mateix... 

Hi ha una convicció generalitzada, poc meditada i radicalment falsa que pensa 
que el Mediterrani és la “mar gran” entre Àsia menor i Gibraltar. Aquesta creença 
la sol tenir majorment aquell tipus de gent que ens coneix de lluny o a través dels 
llibres. Mai la tenim els que vivim aquí: el Mediterrani no és “la mar”... és “la vorera 
de mar”.

Podríeu fer un creuer d’un mes sencer dins la nostra mar sense tocar ni veure 
terra en cap moment i tornaríeu assolellats, bruns i secallons però completament 
dejuns de Mediterrani. Apropau-vos, altrament, a la costa de Mallorca, entre For-
mentor i Sa Calobra, o aturau-vos unes hores a Cabrera o a qualsevol cala de Me-
norca o anau vorejant així fins arribar a les darreres illes gregues i tornareu xops 
de Mediterrani.

Aquest és el Mediterrani que jo vaig descobrir. El Mediterrani que em té corprès.

Algú pot pensar que això és pur xovinisme: qualsevol “vorera de mar” té el ma-
teix... però no és cert.  Jo he viscut anys a Cantàbria ben enfront de la mar i és un 
mar que vaig estimar i que en certa manera m’imposava. Conec bé la bravura del 
Cantàbric. És un mar poderós i dur,  impetuós i gèlid... fins i tot,  despietat:  jo l’he 
vist dur-se’n un bon amic meu, just acabat d’ordenar prevere, al qui ni gairebé deixà 
temps per dir la Missa Nova...  Això és d’una crueltat cega i tel·lúrica terriblement 
implacable. Tal volta per això la meva relació amb el Cantàbric es doldrà sempre de 
mal record.

Al Cantàbric li falta la tendresa mediterrània. Potser per mancances de sol i 
llum... El meu bon amic i paisà S. Mesquida em comentava un dia que per aquelles 
terres cal anar sempre ulls espolsats: Per allà “el bon temps sempre és senyal de mal 
temps”.

Així com jo no podria acostumar-me a viure a un lloc infinitament pla, despro-
veït d’alguna mena de respatller muntanyós, ni lluny d’alguna mar que m’agom-
bolàs, provablement sí que podria acostumar-me a viure vora algun altre tipus de 
mar, però sempre seria amb una forta nostàlgia mediterrània.  Ho sé perquè hi he 
viscut.

La vida està feta de descobriments. Descobriments grans o descobriments pe-
tits. Tot el nostre procés vital és una descoberta continuada i això abasta des del 
bres a la fossa. Estam tant acostumats i tant fets a això que ni tan sols ens adonam 
que ens passi a nosaltres: sols registram més o manco conscientment com a desco-
bertes personals aquelles que després –durant tota la vida– sentim reiteradament 
actuar sobre nosaltres mateixos de tal manera que passam a considerar-les com a 
part del nostre propi tarannà. Hi ha descobertes que ens marquen per a tota la vida 
i jo, tota la vida, he tingut una certa necessitat –més o manco conscient– de veure, 
sentir i fins i tot tocar la mar. Malgrat no sempre m’ha estat possible satisfer aquest 
anhel, realment sempre l’he sentit... Per a res em podria considerar un home de 
“secano”, per bé que m’agradin també moltíssim tant el camp com la muntanya com 
afegitó... 

Per a mi,  la mar no ha estat mai accidental... en el ben entès que –en cap sentit– 
em considereu un home mariner: Si alguna vegada em perd, cercau-me prop de la 
mar... però no a dins !  I, per descomptat, estic parlant sempre del mar Mediterrani.

Ser home de vorera de mar mediterrània té almanco dos avantatges conside-
rables: durant l’any, us estalvia cada dia l’espectacle lleig i depriment dels fluxos i 
refluxos marins i veure el fons negre i brut d’una mar que s’endinsa i s’allunya que 
fa pena i, durant l’estiu, el poder fruir cada migdia d’unes hores d’embat fresc que 
no té preu.

Cala Gamba  vorera de mar  en ple i calorós estiu com jo no en record cap altre.

Article dedicat al malaguanyat amic Mn. Valentín Azagra, sacerdot Saragossà. Mort a Comillas el juny de 1966.


