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Per començar…
Gener
Gener 2011

Espècie de revista, butlletí o lo que sigui

nº 25

I ja som al número 25
A. Bennasar
A l’hora de repartir les col·laboracions per
aquest número 25 de la nostra revista, em
tocà a mi parlar de les repercussions i
l’impacta que ens produeix rebre i llegir

Modèlics i modelicons.
Això no és gens fàcil perquè per fer-ho bé,
hauria de conèixer com pensen tots i cada un
dels lectors, que som els condeixebles i
alguns altres col·laboradors i amics.
Davant aquesta dificultat, em conformaré
parlant del que em produeix a mi mateix.
Per començar, vull dir que la consider una
molt bona eina de comunicació entre
nosaltres.
Som un grup que convisquérem 13 anys de la nostra vida. Anys fecunds i
inoblidables perquè en aquelles edats estrenàrem moltes capacitats que ens
feien somniar un futur més enllà de les parets de Son Gibert, i perquè la
nostra generosa receptivitat ens enriquia constantment.
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Una convivència que tenia molts de punts en comú: ideals, disciplina,
aspiracions, espai, etc. No crec equivocar-me quan dic que dins aquella casa
gran nasqué una vertadera amistat, que mai no ha desaparegut i crec que mai
no desapareixerà.
La paraula “condeixeble”, per a mi i sé que també per a tots vosaltres, té una
ressonància i un contingut especial. És quasi una paraula “sagrada”.
Però ens faltava un lligam que periòdicament ens apropàs. I aquest aparegué,
gràcies a la iniciativa del nostre amic Jaume. (Que hi estaria de content en
Miquel Nigorra, que no tengué temps de treure profit d’aquest lligam, a
diferència de'n Pep Toni i en Biel, que sí el pogueren emprar).
La disseminació provocada per les diferents destinacions i accentuada per
noves opcions totalment absents quan vivíem a Son Gibert, ha fet que ens
haguem anat diferenciant, i era convenient que qualque eina posàs de
manifest els nostres actuals punts de vista i la nostra evolució personal.
Aquest és, doncs, crec jo, el gran servei de la revista: presentar-nos com som
ara, manifestar-nos les nostres curolles, estats d'ànim, frustracions,interessos,
etc. La revista no crea lligams. Els intercomunica i expressa. Si ha tengut
èxit, és perquè existeix quelcom vertader entre nosaltres. Creis-me: no són
molts els grups que puguin fer el que hem fet nosaltres. Comencen moltes
coses que moren en ben poc temps. Aquestes coses mai no poden provenir
només d'un acte de voluntat. Necessiten un rerefons profund i molt
substancial. I nosaltres el tenim. I pens que l'hem de valorar. És com una
energia que potencia iniciatives i projectes.
Jo vos puc dir, sense exagerar, que mai no havia rellegit tantes vegades un
mateix article com ho faig ara a la nostra revista.
És més, crec que la comunicació entre nosaltres és, per ventura, ara més
intensa que durant el nostre internat perquè entre les persones que es veuen
cada dia lògicament la comunicació no sempre pot ser profunda. Sense ser
falsa, sovint és bastant trivial, ja que no hi ha molt a contar. Què hi pot haver
de nou entre els que conviuen les 24 hores del dia, es nodreixen de la mateixa
filosofia i segueixen les mateixes consignes ? El que possibilita la riquesa
de la comunicació són les diferències ben harmonitzades i mútuament
acceptades, però en aquella casa gran tots érem massa iguals.
En canvi, quan escrius en la distància, aprofites per mostrar-te com ets. Allò
que escrius et fa present davant els lectors, i si aquests a més són els teus
amics, vols que el que hi poses sigui un mirall del que ets, una transparència
de tu mateix. Al manco, això és el que em passa a mi. Escric per dir coses
que sent, que visc.
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I encara vull dir una altra cosa. Jo mai no m'havia plantejat escriure. Vull dir
escriure perquè altres poguessin conèixer el que pens o sent. No hi estava
gaire interessat. Ara, en canvi, des que hem decidit fer la nostra revista, he
agafat gust per expressar les meves idees, opinions, perspectives, etc. Sí,
m'agrada expressar-ho per escrit. Això, en gran part, és un fruit de la revista.
(Aquesta experiència meva podria servir d'estímul als que diuen que no els
agrada escriure, i encara són quasi verjos en aquesta revista. No és cap
indirecta. És ben directa).
I encara vull comentar una altra avantatge. Abans, quan tenia alguna idea
sobre un fet que hagués viscut o sobre alguna cosa que m'hagués passat, no
m'hi aturava gaire. Pensava que allò que m’havia succeït, ja era cosa
passada. Ara, en canvi, és com si tengués un compromís amb vosaltres. Un
compromís que em convida a manifestar-vos allò que m’interpel·la o que
d’alguna manera m’afecta. I això fa que ho reflexioni amb més atenció, en
vistes a poder-ho expressar. Vull dir que m'ajuda a vivenciar amb més
profunditat alguns esdeveniments.
Resumint, a mi la revista m'omple diverses àrees de la meva vida. I sé,
perquè n´hem parlat, que la meva experiència no és gaire diferent de la
vostra. Per això no m'agradaria gens que aquesta morís per falta de
col·laboració.
M’hagués agradat que aquest encapçalament de la revista hagués estat fruit
d’un col·loqui entre tots nosaltres, on cadascú hi hagués vessat la seva visió
personal. Però, davant aquesta impossibilitat, he donat la meva.
Per acabar, ja no em queda més que animar-vos a escriure-hi. Hi guanyarem
tots, perquè és la nostra revista.
Ala! Que ja som al número 25 i en tenim molts per endavant. Si Déu vol !
Toni Bennasar
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Carta als condeixebles
de

Miquel Amengual i Saurina

Avui es el darrer dia de l’estiu. A la nostra roqueta "el sol encara escalfa el cul a les llebres".
Ben emparat del sol, baix l’ombra del parral de la nostre casa, ple de raïms madurs i protegit
endemés d’una ombrel·la, estic assegut amb els peus a l’altura de la cintura per prescripció
mèdica, doncs fa uns quants dies vaig sofrir una trombosis femoral i em costa caminar. Puc dir
que estic assegut no per gust, però sí amb gust, doncs tenc més temps per llegir i escriure.
Malgrat tengui les facultats físiques momentàniament reduïdes, el pensament no pot estar-se
quiet. Com els pensaments volen i "scripta manent", el primer que faig es escriure als lectors
de la nostre revista. Encara que siguin uns pensaments malgirbats i insignificants en si, les fa
importants als meus ulls el fer-les present d’alguna manera a tots vosaltres.
Al meu costat hi ha una planta de fulles grosses. Es diu Acàcia. Sembla acariciar-me, no li
molesta la meva barba d’uns quants dies. Em recorda una conversa amb un bon amic a qui
endemés admir per la seva preparació professional. Li vaig dir un dia: "Tu necessites llegir les
fulles de molts de llibres, a mi em basta llegir les fulles d’un arbre". Una afirmació simple per la
meva part, però endemés podria parèixer "reduccionista" doncs cada ciència té les seves
pròpies lleis que s’han d’estudiar i treballar. Malgrat aquesta aparença reduccionista, el meu
company en qüestió hi va consentir, segurament duit per l’amistat i la saviesa d’haver
experimentat que el esser humà val més per el que és, que per el que té i, malgrat les seves
limitacions, es capaç de veure la Bondat i Bellesa de Déu en totes les coses.
Continuant la meva reflexió, diré que en moltes èpoques de la vida hem caigut en diferents
reduccionismes. Per exemple, pens en l’oració. Podem haver-la reduïda a "màgia," per
aconseguir les nostres coses quan en realitat és aliment vital; a "negoci" de la nostra salvació,
quan és obertura a l´Universal i a lo concret; a "compliment" d’una determinada moral, oblidant
que és damunt tot consciencia que Déu està en nosaltres i en cada un dels éssers humans. He
tingut la sort de veure a Teresa de Calcuta a la ciutat de San Francisco i després de la reunió
amb ella no hi tenc cap dubte de lo que és la vertadera oració. Seria enriquidor posar en comú
la manera com pregam. Crec que no hi ha res tan personal i universal que enriqueixi tant com
la pregaria. "Menjau i beveu gratis". A mí me avergonyeix tenir llicenciatura en espiritualitat,
pregar tant poc i haver fet tant poca cosa per els altres.
Tal volta no és tan freqüent aquest reduccionisme de la pregaria (que de realitzadora la
converteix en alienadora) en una societat laica com la nostra i que es confessa atea cada
vegada més. Pens que el reduccionisme més generalitzat avui es quan treim conclusions que
sobrepassen les afirmacions pròpies de cada ciència física o psíquica. Així, per exemple,
compram una mercaderia que anuncia un famós... Quedam sorpresos quan un astronauta ens
diu que no ha vist a Déu a l’espai o quan un cirurgià afirma que no ha trobat Déu en el cos.
Com si Déu fos objecte de la astronomia o de la medicina, reduint així l’home a matèria i
oblidant la part espiritual.
Al marge d’aquestes postures reduccionistes es d’admirar el reconeixement per part de la
societat actual de tants de personatges que destaquen en l’art. la ciència, els deports; però
sense oblidar que el nucli més important de la persona, per petita que sigui, és l’ésser humà.
En el seu interior és on percep la seva vida com a realització d’un projecte que dóna sentit a
cada instant de la nostra vida i ens llança també a l’Infinit.
Per no allargar massa acab dient que navegar per la vertadera contemplació serà sempre camí
d’alliberació propi i dels altres.

Inca, final d’estiu 2010..
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Reflexions i perspectives davant el vostre aniversari

Sebastià Serra Busquets
Ens trobam davant la celebració de l’aniversari
d’una publicació ben singular. La primera qüestió que
m’agradaria destacar és la continuïtat del projecte. En
aquest país moltes iniciatives culturals, socials i polítiques
han estat de curta durada i en moltes d’ocasions si han
continuat s’han despersonalitzat o a vegades no han
conegut una adequació a l’evolució històrica. Per tant
enhorabona.
Parlar de la vostra publicació és fer èmfasi a la nostra societat des dels anys
seixanta fins a l’actualitat. Per tant, fullejant la vostra publicació ens permetem
reflexionar damunt els canvis culturals, socials, econòmics i polítics de Mallorca.
És evident que també podem analitzar les biografies personals dels
collaboradors de la publicació. L’evolució social amb moltes d’ocasions és parallela a
l’evolució personal.
El paper dels diversos collectius, dels grups socials i dels individus, és important
que en aquest segle XXI es recordi constantment.
Però, se me permetrà parlar una mica de la Història de la premsa i de la
comunicació en general en el nostre país. Malgrat que els estudis universitaris
d’aquestes matèries no hagin començat a Mallorca fins fa pocs anys, si que trobam un
bon conjunt d’estudis realitzats, en general, per universitaris però també per estudiosos,
sobre diversos mitjans de comunicació des de finals del segle XVIII fins al temps
present.
A més dels nombrosos estudis individuals hem de destacar tres jornades
d’estudis que han arreplegat un bon conjunt d’estudiosos i investigadors en les quals
s’hi ha tractat aspectes molt diversos dels nostres mitjans de comunicació. Les tres
Jornades han vistes publicades nombroses aportacions. Les més recents les de
l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any 2009 amb el títol «Els estudis i la premsa local al segle
XXI». Abans s’havia celebrat a Palma el IX Congrés d’Historiadors de la Comunicació
d’àmbit estatal i les aportacions es publicaren l’any 2004. Les més antigues són les XII
Jornades d’Estudis Històrics Locals organitzades també per l’IEB sota el títol «La
premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica», publicades l’any 1994.
En aquestes tres jornades celebrades des de la dècada dels anys noranta fins
ara, pens que es demostra l’interès i la importància de l’anàlisi dels mitjans de
comunicació.
És evident que el balanç dels mitjans a la nostra societat és molt important i la
seva incidència ha estat i és molt diversa.
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Les anàlisis que s’han fet i que sens dubte s’han de fer fan referència als
continguts, a els fons de les publicacions, emissores de ràdio o televisió, però també als
aspectes formals i tècnics.
Els aspectes econòmics, el detall de les empreses, de les subvencions, de la
publicitat són aspectes de gran rellevància i que no poden deixar-se de banda. Cal dir
que una interrelació entre tots els aspectes que configuren un mitjà de comunicació és
possible fer-la. Som fermament partidari de què a l’hora d’analitzar els mitjans de
comunicació s’ha de tenir una perspectiva àmplia i molt cura a l’hora de les definicions o
de posar qualificatius.
Un altre aspecte comú al conjunt de les ciències humanes i socials és el de tenir
com a punt de partida la base que relacionam el present amb el passat i tenim
perspectives de futur.
Des de Mallorca és important tenir present els espais comunicacionals. Tots ells
de gran importància a l’hora de configurar la formació de les persones i fins i tot, amb
una gran importància respecte de la sociabilitat, a la relació natural i ordinària entre els
ciutadans.
Després d’analitzar les diverses realitats, entenem que existeix un espai
comunicacional bàsic que és Mallorca, però simultàniament té una gran importància
l’espai comunicacional dels pobles i barriades. Això si, el pes de l’espai comunicacional
estatal és potentíssim, allò que significa les Illes Balears és irregular, amb alguns
avanços notables, i el del conjunt de les terres de llengua i cultura catalanes a vegades
passa inadvertit, si bé, ha tengut i té èpoques i espais importants.
El conjunt de publicacions que anomenam locals ha tengut un pes rellevant,
sobretot des dels anys setanta, en la defensa de la nostra llengua i cultura i també per
donar a conèixer la realitat d’aquest país i propiciar una reflexió, i sobretot, per generar
una estima del mateix.
És clar que la vostra publicació obeeix a una tipologia molt original. És important
destacar que estam davant una publicació que s’insereix de ple a l’àmbit que hem
definit com a local i que té un elevat contingut de sociabilitat, i relacions humanes. No
és una publicació del moviment associatiu clàssic, no és tampoc una publicació d’un
sector professional, però si que té a veure amb tots aquests aspectes que configuren la
vida quotidiana. En definitiva, el temps present però amb importants referències al
passat i que permet obrir una reflexió respecte del futur.
El món dels professionals i el seu paper a la nostra societat molt més enllà de la
seva participació en els partits polítics, sindicats, associacions, patronals, etc, és molt
important. La capacitat de comunicació de les vivències, de les illusions i dels
coneixements és transcendental. La controvèrsia i el debat també són necessaris. En
aquesta publicació, i en la sociabilitat que s’hi entreveu a través de collaboradors i
lectors, dóna els seus fruits.
Això si, cal destacar per damunt de tot la valoració que s’ha de fer dels sacrificis i
l’esforç de persones ben concretes per tirar endavant una iniciativa d’aquestes
característiques.
Hi facem voltes sobre la sociabilitat, l’individualisme, la solidaritat i el sectarisme.
Però el que és fonamental és que les reflexions no siguin estèrils i que es tenguin
iniciatives i que existeixin perspectives. Des d’aquest conjunt de premisses, és quan
s’han de valorar encara més iniciatives, realitats i perspectives com les vostres.
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MODÈLICS i modelicons
arriba al número XXV
Antoni Bennassar

ENTREVISTA
a

Jaume Sancho

La nostra revista ja és una realitat madura, que no vol dir perfecta. Les coses i les
persones sempre poden millorar. Ha superat moments crítics i aquí la tenim amb molta
vida. I la té perquè tots l'hem volguda i tots hi hem aportat la nostra collaboració;
cadascú la que podia. Ja deuen haver passat més de 8 anys des que sortí aquell primer
número. Quin és el secret d'aquesta durada i creixement? Tots en podríem donar una
resposta. La meva seria la següent : perquè entre nosaltres existeix un lligam molt
important i creim que amb aquest mitjà encara es pot enfortir més. Seria interessant
conèixer més de prop què en pensa cada un de nosaltres.
De moment coneixerem el pensament d’en Jaume, al qual faré les següents preguntes.

1.1.-

Jaume, explica'ns com et començà la idea de fer una revista ?
Bon començament, perquè aquesta serà fàcil de respondre ! De
fet, ja va quedar contestada a les dues primeres retxes de
Presentació que es varen escriure a la revista: Quan va sortir,
circumstancialment, el que seria el número 1 , ja en el primer
paràgraf hi podíeu trobar escrites aquestes primeres paraules
meves: “Hom no sap moltes vegades com comencen les coses,

quan se’n vol adonar (“uno no se teme”) ja està embolicat dins
una moguda que mitja hora abans no havia ni imaginat. Així ha
començat aquest “butlletí”, que ha arribat a sortir sense sabre
ben bé com”. Així va començar.
Record que férem la reunió de condeixebles de desembre a can Sebastià Salom a
Santanyí, i, al temps de sopar, en Joan Parets - (quantes iniciatives, que en principi
semblaven de “bomber”, deuen haver sortit durant tota la nostra vida degudes als
nostres estimats P.T. Fuster o J. Parets ?) - va suggerir que, ja que “tots” teníem
internet ( i no us perdeu aquesta: en Joan no n’ha tingut fins al mes passat ! ), convenia
enviar una crònica de la reunió als qui no hi havien pogut venir. Així ho acordàrem. Un poc
9

després en Salom ens va treure un paper que havia trobat, que era el compromís que
llegireu a la vestició del seminari menor, i també vàrem pensar enviar-lo a tots per
internet; després hi havia també les adreces dels condeixebles i un comentari compartit
sobre la persona d’en Mateu Galmés, que havia mort el mes abans... i, a tot això, jo ja hi
vaig afegir alguna d’aquestes parides meves de cada número i així s’arribaren a reunir onze
folis que formen el contingut del primer número.
Així va començar la cosa: sense sabre com !
Al final d’aquells onze folis jo hi afegia que podria ser que sortís un altre “butlletí” com
aquell... sempre que es complissin algunes condicions. “El pròxim número sortirà –pot
ser–
pot ser

quan hagi plogut i m’hagueu enviat material suficient per enllestir-lo. Així que ja ho
sabeu: si voleu un altre número, enviau coses... i procurau que plogui.”
Se veu que se compliren les dues condicions i ... fins avui !
Així doncs, de fet i en darrer extrem, la iniciativa la deuríem a en Joan Parets...
2.2.-

Coneixies alguna experiència prèvia que et feu venir
venir la idea ?

Com t’he dit abans, la revista mateixa va sorgir sense cap idea prèvia ni planificació,
Ni tan sols el títol va esser planificat: “MODÈLICS i modelicons” té totes les traces
d’esser un títol poc sofisticat que mai se li ocorreria a qui pretengués fer una revista
amb unes certes pretensions. Lo de “MODÈLICS” (invenció rectoral) estava com a
cantat i lo de “modelicons” (probablement retruc irònic – potser cínic - del superior
Joan Soler) vendria a ser també un contrapunt irònic nostre, d’aquells que ens sabíem
riure tant de l’un com de l’altre... com també de nosaltres mateixos: Ni fórem tant
modèlics... ni pretenguérem ésser-ho. Almanco els “modelicons” !
Respecte a possibles antecedents de la nostra revista, jo no en coneixia cap. Sols
posteriorment vaig sabre que Mn. Francesc Caimari per devers els anys ‘80 va fer una
revisteta pels seus condeixebles (amb els mitjans d’aquell temps: ciclostil i poc més)
anomenada “CAN RASCA”. La nostra “revista” va néixer sense cap pretensió de ser-ho:
només com a una informació puntual del que se m’havia encarregat que fes arribar al
personal, especialment als qui no havien vingut a la reunió.
El seu subtítol ja ho diu tot: “Espècie de revista, butlletí o lo que sigui. ”
3.3.-

Com la pensares i què pretenies ?

Toni, ja semblarem una mica reiteratius:
PENSAR !

NO LA VAIG

Va sortir... així com va anar sortint : tira, tira i ja veurem ! Ara sí
que ja la planificam, Al principi sortia el que sortia... i tothom
content.
En quant a la segona part de la pregunta, sí que crec tenir una
resposta: Després del primer número - que no tenia més finalitat
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que informar puntualment d’algunes coses - la finalitat meva, més o manco conscient, va
ser fer alguna cosa que ajudàs un poc més encara a mantenir-nos units, i la “complicitat”
que suposa escriure coses nostres per als demés companys em va semblar un bon
element de cohesió.
Quan se varen complir els cinc anys de la revista, en el número 16, hi vaig escriure unes
paraules que ara crec que resumeixen aquesta finalitat. Allà hi trobareu escrit el
següent: “... aquest grapat de folis que cada tres o quatre mesos escrivim entre tots

contribueixen d’alguna manera a refermar entre nosaltres aquella estima i aquella
solidaritat que, gràcies a Déu, sempre hem sentit els uns per als altres: Varen ser molts
d’anys de “rapar” plegats (la meva filla sol dir: “Familia que se jode unida, permanece
unida !”) i de posar unes fortes i sòlides arrels comunes que sempre han existit i encara
subsisteixen.
En aquest sentit sí que crec que és veritable allò de MODÈLICS...
Per a mi, i per a gairebé tots vosaltres, els condeixebles són els condeixebles !
No pensarem igual, però això ja no ens importa. Ens importa però compartir les nostres
vivències, les nostres illusions (encara en tenim), les nostres idees, les nostres
preocupacions i les nostres alegries.
I al servei de tot això ha volgut estar i vol continuar estant aquesta petita revista.
Això ha volgut esser i vol continuar essent MODÈLICS i modelicons. “
Ara mateix no trobaria millors paraules per a contestar a la teva pregunta.
4.4.-

Ja som al n. 25. Com avalues aquesta primera etapa ?

En realitat, el que tu dius primera etapa (aquests 25 números) jo la subdividiria en
almanco 3 o 4 sub-etapes o com li vulguem dir. Deixant apart el número 1 (que, com hem
dit abans, el podríem considerar com una mena de “pròleg”), podríem dir que en el primer
any de la revista (n. 1 a 3) els números foren molt minvats tant de qualitat com de
quantitat de fulls: no arribaren mai a les 20 pàgines.
Ja a partir del segon i tercer any (números 4 a 9), el nombre de pàgines va augmentar
fins un promig d’una trentena, la qual cosa vol dir que les collaboracions començaren a
augmentar; però fins al número 10 (any IV de la revista) encara els imprimíem a una sola
cara... perquè fessin més embalum !
Fins aquí jo ho consideraria com una etapa de consolidació de la revista. El fet més
destacable que jo valor d’aquesta etapa o sub-etapa és que va aconseguir que la revista
ja fos una cosa de tots: Malgrat aleshores no tots encara hi escrivissin (i no oblidem
que aquest era i és un objectiu fonamental d’aquesta revisteta), ja tots d’alguna manera
se feren seva la publicació. Estaven contents almanco de llegir-la...
Si no hagués estat així, segur que la revista no hagués passat més avant.
Quan podríem dir que la revista va adquirir ja una certa solidesa va ser a partir del seu IV
any: la gent ja hi va participar més i amb collaboracions més extenses, començàrem a
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incloure-hi collaboracions externes (El nostre convidat, etc. ) que jo crec que donaren una
nova fisonomia a la revista i varen augmentar el seu interès...
El que jo consider, però, la principal mancança d’aquesta etapa és que encara la
confeccionava jo tot sol. Això, que podria considerar-se com un mèrit meu, en realitat és
el pitjor dels retrets que em fas i que ens hauria portat a una situació sense sortida.
“Qui tot sol s’ho menja, tot sol s’ofega”. Era encara “la revista d’en Sancho”... I a en
Sancho se li acabaven les idees. O ens havíem de renovar i partir de bell nou o havíem
d’acabar amb la revista amb un bon enterrament. Així ho vaig manifestar a una reunió de
condeixebles a can Toni Perelló a Portocristo.
La reacció va ser molt encoratjadora i decidírem donar-li un nou
camí entre tots. Gràcies a Déu (i als anys), Tu i en Jaume Gual
us acabàveu de jubilar i us vareu comprometre amb la revista fins
al moll dels ossos, cosa que jo mai per mai us podré pagar. Vaig
sentir aquesta vinculació vostra a la revista com una alliberació i
com si s’obrissin unes noves perspectives, que jo intuïa molt
renovadores, com així ha estat. Si a això hi afegim el compromís
total – que tampoc mai podré agrair – que va assumir en Biel
Rosselló - al qui cada número li du una feinada de no dir per fer
el disseny i la confecció gràfica i fotogràfica - ja podeu
comprendre que la revista necessariament havia de canviar de cap a peus. No és per
presumir, però crec que, a partir de fa dos anys, entre tots nosaltres estam aconseguint
fer una bona revisteta, tant pel contingut com pel disseny. Ens estam posant el llistó
bastant altet... i estam decidits a no baixar-lo.
5.5.-

Què hi trobes a faltar ? Què hi afegiries ?

Toni, ara els “ideòlegs” de la revista, gràcies a Déu, ja som tot un equip !
Aquesta és, per tant, una pregunta que hauríem de contestar entre tots, com, de fet, ho
feim quan ens plantejam a cada número el que hi hem de posar, afegir o canviar...
Des de fa temps, una nova secció fixa que jo desitjava afegir-hi era aquesta mena de
“galeria de personatges del seminari”, que comença en aquest número, i en la que, demés
de recordar-nos els personatges com els coneguérem, amb les seves dèries o caires
anecdòtics, ens donàs també una visió més ampla d’aquelles persones que nosaltres
coneguérem sols parcialment, com a professors o superiors, però que, al marge d’aquest
aspecte, tenien tota una altra vida plena d’activitat fora del seminari que molt sovint ignoram.
Feia temps que ho volia plantejar, però la persona que considerava adequada per manejar
amb solvència aquesta secció estava massa atrafegada i curulla de feines per afegir-li
encara aquesta altra. Ara va arribar el moment per a plantejar-li-ho i jo estava ben
convençut que ens diria que sí perquè així ho ha fet sempre, sense excepcions, cada
vegada que li hem demanat qualsevol collaboració. Estic segur que questa nova secció
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d’en Joan Darder perfilarà d’aquelles persones
interessants i inopinades.
6.,

unes perspectives noves

ben

Si la revista ha constituït un fet positiu, a què creus que es deu ?

Primer de tot, hi ha el fet que a tots ens interessen totes les coses de tots.
A mi, per exemple, me passa que qualsevol cosa que digui o faci qualsevol de vosaltres
és, i ha estat sempre, objecte de la meva atenció, del meu interès i de la meva
empatia... Després hi ha una “complicitat” i una comprensió entre nosaltres que fa que
d’antuvi sàpigues que, per grossa que sigui la “xorrada” que puguis escriure, sempre serà
ben rebuda. Pots escriure ben desinhibit i “amb el cor damunt la mà”, perquè ningú el
t’esflorarà. Estàs entre “els teus”. Finalment, per ventura, el fet de ser la revista una
mescla mai planificada (tothom escriu del que vol) i sempre sorprenent de temes,
d’estils, de pensaments, ha fet que no sols ens anem coneixent millor, sinó que també
identifiquem sempre aquest fons comú dins nosaltres que ens ha mantingut sempre units,
passi el que passi.
7-

Estàs content de les collaboracions ?
Per primera vegada en tota la història de la revista
en el número passat ens va sobrar material... De tal
manera que alguns articles han pogut passar-se a
aquest número i, en conseqüència, hem pogut deixar de
demanar algunes collaboracions que estaven previstes
i que així hauran pogut tenir uns quants mesos més de
“vacatio”...

Els quatre afortunats han estat en Bestard, en Moll, en Tauler i n’Umbert. (Ja us
podeu posar a escriure de quatres per al pròxim número, que ja us tocava en aquest !)
És cert que vàrem passar una curta època de “crisi” quan havíem de demanar “per
misericòrdia” cada collaboració. Hi va haver uns quants números on vosaltres mateixos
podeu comprovar que hi escrivíem “els quatre de sempre ”, que deia jo.
Aquesta qüestió va quedar resolta fa dos anys quan acordàrem per unanimitat (no la d’en
Joan) de tots els assistents a la reunió de condeixebles que cada un de nosaltres hi
escriuria un article almanco un pic cada any.
Més o manco, amb alguna excepció, s’ha complert amb l’acord. I me consta que amb esforç.
Diguem que, en aquest aspecte, per ara va bé.
I jo ho vull agrair molt especialment a aquells a qui més els costa manifestar-se per escrit.
En quant a la qualitat i l’interès de les collaboracions, sí que n’estic molt content: No
crec equivocar-me si dic que actualment els números de la revista surten més
interessants que abans. No cal esmentar que, des que està oberta a amics d’altres
cursos i a altres collaboradors externs, la revista ha guanyat molt en perspectiva. Qui
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no valora, per exemple, la collaboració permanent del nostre estimat Domingo Mateu, que
en cada entrevista ens apropa a bons amics d’antany que ja ens queien un poc lluny ?
la revista indubtablement ha guanyat en qualitat i interès. Almenys així ho veig jo.
8.8.-

Ha complert els objectius que et marcares ?

Quan hom d’antuvi no se marca cap objectiu concret és difícil que s’acompleixi o es deixi
de complir... La finalitat de la revista és tan genèrica que difícilment es pot avaluar si
aconsegueix o no el seus objectius. De totes maneres, sí que crec que la revista és un
vincle més d’unió i cohesió entre nosaltres... I d’això se tracta !
9.9.-

Notes una millora des del començament ?

Crec que aquesta pregunta ja ha quedat prou contestada quan, a la pregunta 4,
analitzàvem l’evolució o les etapes de la revista: No sols ha millorat, és que ja no es
pot comparar...
Fa dos anys aquesta revista va pegar un salt qualitatiu que ja no la reconeix ni la mare
que la va parir... o, si us sembla més adient, el pare que la va matricular...
10.10.-

Li veus un futur ?

Home ! Els qui de nosaltres no heu superat ja els setanta hi estau frec, no frec..
Cap de nosaltres pujarà ja a l’Everest o tornarà pujar al Kilimanjaro...
Molt de futur no podem tenir en la mesura que el que ja ens sobra a tots és “passat”.
Però encara alguns anys sí que supòs que mantindrem forces, humor i “subscriptors”
per a mantenir-la viva.
Déu faci que siguin molts, però segur que no arribarà al segle XXII...
Si el que me preguntes és si després de la nostra revista en pot sorgir una altra de
semblant per a altres generacions de condeixebles, no me pareix molt probable. Pensa
que els nostres cursos del Seminari foren cursos excepcionalment nombrosos que no es
tornaran repetir mai més... i una revista així sols és possible si hi ha el nombre
suficient i adequat d’escriptors/lectors que la facin viable.
El que sí veig possible - i fins i tot recomanable - és que sorgeixi alguna cosa
semblant entre gent que, encara que no hagin compartit curs, hagin compartit època de
convivència, sempre que aquesta convivència hagi estat satisfactòria i s’hagin establert
entre ells vincles d’unió i d’amistat inesborrables de per vida.
T’he de confessar que m’esborrona sols pensar que ara la cosa pugui ja no ser així...
Seria per a ells, i també per a l’Església mallorquina, una forta desgràcia.
1 1.1.-

No és excessiu el cost econòmic per a la teva butxaca ?

La revista surt cara, no hi ha dubtes. Quan he de renovar els tòners de colors de la
punyetera impressora m’hi pos la mà... Però també és cert que m’hi havia de posar la mà
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cada any quan havia de renovar l’abonament del Club de Golf. Eren uns doblers que vaig
arribar a pensar que era excessiu gastar per al meu sol divertiment. Així que vaig decidir
estalviar-me aquella dispesa i invertir-la en la revista. Més o manco surt igual de cost
però amb major profit per a tots. Qüestió de prioritats.
12.12.-

Et sembla correcte que surtin tres números a l'any ?

Així com la revista va sortir espontàniament, sense una planificació prèvia, tampoc es
varen planificar el nombre anual de números. Si la cosa espontàniament va sortir així i
mai no s’ha modificat aquesta periodicitat és perquè aquest ritme resulta còmode per a
tots: Ni són tan espessos que obliguin a presses o a collaboracions massa freqüents, ni
tampoc són tan espaiats que quan rebis un número ja no et recordis de l’altre...
Crec que aquest ritme s’ha mostrat adequat fins ara i el consider correcte.
13.13.-

Què suposa per a tu editar i llegir la nostra revista ?

A mi me passa una cosa especial i és que gaudesc cada revista tres vegades...
Primer ja pas molt de gust quan amb comptagotes me van arribant article a article
totes les collaboracions i les vaig llegint una per una. Cada una és un goig.
Desprès, quan en Biel m’envia el disseny ja complet de la revista a punt d’imprimir, torn
quedar meravellat del que ha sabut treure de tot allò que jo li anava enviant peça a peça
i que ell ha sabut convertir en una petita obra d’art.
Quan ja finalment tenc la revista impresa i a punt d’enviar-la per correu i puc dir - com
ho fas cada vegada - “Ha quedat molt bé !”, tenc encara una tercera satisfacció...
Així que, si bé és cert que la revista me surt més cara que a vosaltres, és encara més
cert que me’n puc complaure dues vegades més que vosaltres... Vagi una cosa per l’altra.
Ara que he contestat a totes les teves preguntes me queda el corquet de sabre si m’he
passat de lloances a la nostra revisteta... Pot ser que sí.
És molt difícil l’objectivitat quan parles d’una persona o d’una cosa que estimes...
Sempre, però, són més perdonables els pecats d’amor que els de rancúnia. Vosaltres me
n’absoldreu.
Amb aquestes paraules meves, Toni, hi acompany també sengles abraçades a tots...
o com escriuria el nostre antic company, paisà meu i bon llatinista Joan Escanelles : “ssingillatim
ingillatim”.

*

*

*

Jaume, crec que interpret el pensament de tot el grup si et dic que et necessitam.
Sé que no et cansaràs perquè hi creus.
Volem que exerceixis aquest paper, i no és per comoditat nostra, sinó perquè ens
sentim bé comprovant el teu dinamisme, el teu sentit pràctic, i sobre tot sentint la
teva proximitat.
Compta amb nosaltres, i gràcies, Jaume.
Antoni Bennassar
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galeria de

P E R S O N A T G E S
del seminari

DON MIQUEL MONCADAS
(1921 – 1989)

Per Joan Darder i Brotat

RECTOR DEL SEMINARI (1948-1956)
“Hoc signum magni Regis est, surgamus et offeramus ei munera:
aurum, thus et myrram; sensus, opera et corda nostra. Amen”. Amb
aquestes paraules ens ensenyà don Miquel a llevar-nos la son i oferir de bon
matí el dia a Déu. Era l’octubre de 1954. Don Toni Esteva procurava que el
llatí ens entràs endins. Aferrà millor en uns que en els altres...
Tres superiors del Seminari Menor “jeràrquicament constituïts” ens
reberen amb el propòsit de modelar-nos segons els patrons vigents en el
pontificat del bisbe Hervàs. Condeixebles els tres: don Miquel Moncadas,
rector, don Miquel Ramon, superior i don Guillem Payeras, director
espiritual. ¡Com imposaven la serietat del senyor Moncadas, els ulls del
senyor Ramon que “fitoraven” i don Guillem Payeras que havia de desferse’n entre llevar i posar escrúpols!
El rector era el més estudiós dels tres. Si digués l’únic, seria més
exacte. Llicenciat en Teologia per la Pontifícia de Salamanca, compareixia a
la capella amb un llibre de la B.A.C. Anys després coneguérem aquesta sigla
de prop. Record que me cridava l’atenció el color carabassa dels fulls
d’aquells llibres, en la part de dalt. Vèiem el senyor Moncadas seriós i tímid.
Don Guillem el sabia fer riure fins un esclató que no sabia contenir. Pietós i
solemne des d’una calculada sobrietat. El nas i les “caderes” destacaven en
la seva figura, accentuada per la sotana sempre impecable i el seu caminar
entre greu i feixuc.
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Professor de “Lengua Española”. Corregia totes les faltes de les nostres
redaccions durant el curs i a les convivències d’estiu. “Me pensaba, me
creía... = tonto”. Aquest reflexiu no s’empra en castellà i volia que ens
entrés a força de fer-nos caure en ridícul públicament. Els drets dels
estudiants estaven llavors ben enterrats tres pisos davall els dels professors.
“Besar la mà del senyor rector” era un càstig dels grossets. Tot anava
“ben” jerarquitzat. Els condemnats a “besar-li la mà” el vespre, després de
l’examen de consciència, fèiem coa al claustre del pati del Seminari menor,
devora la porta del nostre refetor que era ben avinent al refetor dels
superiors. Sortia don Miquel, preguntava als dos o tres primers: “per què
véns a besar-me la mà ?”. Aquests primers solien rebre una clatellada, els
altres s’havien de conformar amb una avís (com els toreros): “Que no vos
torni a veure per aquí !”.
La història que més em
va colpir fou veure agenollats
davant el sagrari a un grup de
companys que havien mirat
una “paraulota” al diccionari.
Davant
els cinc cursos
primers, se’ns digué que, per
la falta comesa, seria el darrer
vespre
que
dormirien
el
Seminari, que resàssim per
ells, que ja que no eren
dignes de ser sacerdots, que
fossin almenys bons cristians.
Al dia següent brillà la bona nova: el bisbe Hervás els havia perdonat.
L’alarma havia sonat.
Don Miquel solia dir, anys després, amb gràcia i humilitat: “si el Bon
Jesús no me’n parla, jo no li trauré aquests anys de Seminari”. Això no
obstant, pens seguint una dita sàvia que “distingüe tempora et concordabis
iura”. Per aquells anys postbèlics superàrem en positiu el promig dels
Seminaris d’Espanya. La nota alta que li donà el Visitador Apostòlic, mons.
Antonio Añoveros, consta a la Congregació romana.

DES-TRONAT (1956-1968)
El bisbe Enciso venia xiulat a Mallorca. Els Cursillos de Cristiandad”
eren sospitosos per “avançats”, però també els capellans de confiança del
bisbe Hervàs. Basta recordar la diàspora que es produí a Mallorca: don Pere
Rebassa, don Bartomeu Miquel, don Jaume Daviu, don Francisco Suárez,
don Joan Capó, don Sebastià Gayà... Altres quedaren “marginats” aquí a
Mallorca.
Don Miquel passà aquests dotze anys com a director del Centre de
Formació Social de Can Tàpera. Conreà l’espiritualitat, predicava exercicis
espirituals “bíblics”, impulsà els “Cursets de Renovació” inspirats en el
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moviment “Por un Mundo Mejor” del p. Ricardo Lombardi, s.j. Malgrat tot,
aquesta fou una etapa oculta i fecunda. Dedicà temps al Moviment Familiar
Cristià que, per aquell temps, era atendre matrimonis de classe mitja i alta.
El bisbe don Rafael li confià l’organització del “Gran Pentecostés”,
celebrat a “Es Fortí”, camp de futbol del “Mallorca”, el 29 de maig de 1966,
amb la presidència del Nunci.

EL BISBE MIQUEL
DE MENORCA (1968-77) I DE SOLSONA (1977-89)
Les males llengües, generalment ben informades, atribueixen la mitra
al M.F.C. i a la Institució Teresiana. Era un capellà intelligent i dedicat a
l’espiritualitat del Poble de Déu i als matrimonis en particular.
De bisbe feu un canvi
notable.
De
professor
de
“Lengua
Española”
es
va
destacar com a defensor de la
Llengua Catalana. Sense deixar
de ser una persona tímida, en
principi es negava a fer la
presentació com a bisbe al Cap
d’Estat i al funeral per Franco
demanà a Déu l’indult per a ell.
Coneixent-lo,
no
fou
cap
improvisació, trià la paraula
després de pensar-s’ho.
Era un home de “signes”.
Sabia de la pugna entre Maó i
Ciutadella. Per on fer l’entrada
a la diòcesi illenca? Doncs no
comparegué ni al port d’una
ciutat ni a l’aeroport de l’altra.
Escollí un punt equidistant
entre les dues ciutats.
Tant a Menorca com a
Solsona es dedicà intensament
a
promoure
l’Espiritualitat
(transformà el santuari del
Foto del día de la consagración episcopal
Toro en Casa d’Espiritualitat i
dedicada a D. Pedro Amorós Bestard
remodelà la Casa d’Espiritualitat del Miracle). A Menorca
intensificà la formació del clergat i de les religioses. A Solsona instituí el
Consell diocesà de Pastoral. Li agradava donar Exercicis per al Poble de
Déu. En l’orde material, a Solsona remodelà el Palau Episcopal, el Museu
diocesà i comarcal i l’Hospital Geriàtric.
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Tenia el propòsit clar i decidit de ser un bisbe conciliar i ho aconseguí
amb bona part; però la timidesa li jugà males passades a Menorca (amb un
comentari públic sobre Alfonso Carlos Comín) i a Solsona, canviant mesos
abans de morir el Vicari General per un altre que vivia a Amèrica. A la mort
del bisbe, el collegi de consultors, elegí per Administrador diocesà aquell
que el bisbe havia retirat.
Els darrers anys no gaudia de bona salut. L’avís de la mort el
sorprengué el segon dia d’una tanda d’ Exercicis Espirituals al Poble de Déu.
Ja no pogué seguir. Tot un signe per a un home que volgué moure’s i
moure per l’Esperit.
Joan Darder i Brotat

Miquel Moncadas Noguera
-1921, neix a Muro, fill de guàrdia civil.
-1946, ordenat prevere.
-1948, llicenciat en teologia a la Universitat Pontifícia de Salamanca.
-1948-56, rector del Seminari Menor de
Mallorca i professor de Religió als
Instituts Ramon Llull i Joan
Alcover (Palma).
-1956-68, director del Centre de Formació Social (can Tàpera) Consiliari
diocesà i viceconsiliari nacional del
Moviment Familiar Cristià (MFC).
Director de l’oficina diocesana
d’informació de l’Església de Mallorca.
-1968-77, bisbe de Menorca.
-1977-89, bisbe de Solsona.
-A la Conferència Episcopal Espanyola
fou president de la subcomissió de
Pastoral Familiar i president de la
comissió de Turisme i Migracions.
-1989, mor a Manresa.
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El nostre convidat

Andreu Genovard
Entrevista amb Antoni Bennasar

Com ja és habitual, nosaltres convidam a
participar en la nostra revista persones que tenguin
una certa afinitat amb el nostre grup i que en la
seva vida hagin duit a terme accions que ens
semblin d’interès.
La nostra finalitat és apropar-nos a l’interior de la
persona entrevistada, no tant per conèixer què ha
fet, sinó com ha viscut el que ha fet. Com s’ha
sentit en el seu rol.
N’Andreu és una persona que, com tots sabem, ha
tengut un paper rellevant dins la nostra església
mallorquina, i creim que pot ser d’interès conèixer
còm l’ha viscut.
Per aquest motiu l’hem escollit, I estam contents
que hagi acceptat.
1.

Parla’ns, Andreu, del teu entorn abans d’entrar al Seminari. Raons que t’hi
impulsaren, clima, persones etc.

Ens hem de situar als inicis dels anys cinquanta a la Colònia de Sant Pere; un lloc
aleshores gairebé desconegut, a l’altra punta de l’illa, sense electricitat ni telèfon, quasi
sense medis de desplaçament, en un ambient de vida rural. La Parròquia i Ca Ses
Monges, lloc on vaig anar a escola fins el meu ingrés al seminari a l’octubre de 1956,
marcaven molt la vida d’aquell llogaret perdut entre la mar i la serra de Llevant.
El capellà i les monges eren uns referents pels nins i nines i en general pels pocs
habitants de la localitat. Resàvem el rosari cada dia, jo feia d’escolanet i assistia a les
misses , novenes, processons, mes de Maria i a totes les activitats que es muntaven a la
Parròquia o en el Convent de les Germanes de la Caritat. Som un d’aquells que de petit
vaig jugar a dir misses. No és d’estranyar, doncs, que sentís un interès per tot lo religiós i
aquest fet va despertar la meva vocació incipient de voler ser capellà.
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2.

Quin record tens de la vida del Seminari en les distintes etapes de formació ?

Els primers anys de seminari , em vaig enyorar molt i vaig plorar com una
Magdalena, especialment el primer any. Tot m’era nou: els companys, els estudis,
l’internat, la disciplina. Record que quan ho passava més malament eren els dies de
visita, ja que els meus amics solien tenir algun familiar que venia a veure’ls; jo en canvi,
només rebia la visita d’unes cosines de mon pare (que eren com a germanes seves ) i
vivien en el Pont d’Inca. Però els de ca nostra, per la distància i les dificultats de trasllat,
venien a veure’m amb poca freqüència. Fou la primera prova dura de la meva vocació.
L’enyorança feia que me costàs molt concentrar-me en els estudis i que escrivís
setmanalment a la família. Record també com n’era d’esperada la bossa amb la roba
neta, on no hi mancà mai una carta de ma mare acompanyada d’algun aliment o llepolia.
Passada aquest primera etapa, consider que vaig ésser un bon estudiant, vull dir
que feia els meus deures, i en general duia bones notes. Fou el moment també de
començar a tenir amics, de relacionar-me amb els altres i de reverenciar els superiors i
professors, encara que trobava que, a vegades, eren massa exigents i no ens ne deixaven
passar ni una. Contemplat ara des de la distància, em fan gràcia (per no utilitzar una altra
paraula) les faltes de silenci, de puntualitat i de “varios”. Això no obstant, he de
reconèixer que aquella disciplina me va ajudar a forjar la meva personalitat i
possiblement gràcies a aquelles exigències (una mica desproporcionades) tota la vida he
estat ordenat, puntual i diligent...
Els anys de Humanitats, vaig aprofitar bé el temps, les lletres eren lo meu, no tant
les matemàtiques, l’àlgebra, la química o altres matèries semblants. Vaig arribar a
dominar el llatí, disfrutava d’estudiar anglès (amb l’Assimil) i la meva espiritualitat
s’anava consolidant encara que amb molts d’interrogants.
3.

De quina manera t’afectà ser durant diversos anys prefecte ?

En primer lloc me va fer madurar com a persona ja que aquest càrrec contenia una
forta dosi de responsabilitat de cara als seminaristes menors pels quals, els prefectes érem
sense dubte un punt de referència i, per tant, havíem de ser no només els que “guardàvem
els al·lots” o els fèiem complir el reglament, sinó un model i un germà gran que els
orientàs amb tot allò que estava a les nostres mans.
En segon lloc, m’ajudà a fomentar l’amistat i sentit de companyerisme entre els
altres prefectes amb els quals podia compartir dificultats, dubtes i problemes, així com
també il·lusions i esperances i moments d’alegria i esbarjo.
Un tercer punt era que havia de trobar temps, a vegades extra, per estudiar les
assignatures del meu curs, la qual cosa suposava un esforç afegit; també, d’alguna
manera, el càrrec m’allunyava de la convivència habitual amb els condeixebles ja que, de
fet, només coincidia amb ells a les classes i en els moments cercats per fer alguna
xerrada.
4.

Com veus ara els teus formadors ? (Superiors i professors)

Els superiors com a persones amb bona voluntat, fills de la seva època, que feien
el que podien per formar-nos dins la línia en què es movia l’Església i la societat d’aquell
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temps. Alguns eren més humans, altres més intransigents, però tots em deixaren alguna
cosa bona que d’ells podia aprendre.
La pedagogia dels professors era rutinària i poc original; les classes sempre amb la
mateixa estructura i, potser alguns, massa “desenquadernats”.
5.
Podries citar algú o alguns que t’ajudaren especialment a trobar el teu camí ?
De quina manera t’ajudaren ?
D. Vicens Orvay, director espiritual, el qual era un home molt assequible,
comprensiu i pràctic. El P. Munar que era una persona molt honesta i de seny al qual
m’agradava fer-li preguntes fora de la classe, camí de la camioneta que transportava els
professors. També Miquel Orell (vaig ésser prefecte quan ell era superior) un home clar,
decidit que anomenava les coses pel seu nom i al qual mirava més com amic que no com
a superior (tal vegada pel fet de jugar qualque truc les nits quan els al·lots dormien)
6.

Quina importància donaries a l’existència de l’Institut Juníper Serra ?

Per a mi va ésser sempre una incògnita perquè no hi vaig arribar a entrar, encara
que el rector D. Pedro Sureda m’ho proposà algunes vegades. Jo entenia que tot capellà
és un enviat de Jesús, per tant, missioner (aquí o a les anomenades terres de missió) i
no calia pertànyer a un Institut per tenir l’esperit missioner. Això no obstant, admet que
aquell Institut donà molts bons fruits ja que, possiblement fou la pedrera d’on sortiren
molts de companys que anaren a Burundi o Perú.
7.
Comenta els teus darrers anys de Seminari (68-69),
quan succeí l’ensorrada de la “vella concepció”.
Foren uns anys decisius. Vivíem el post concili. Hi
hagué canvi de superiors. D. Pau Oliver va substituir
D. Pedro Sureda i vingué també Mn. Manuel Bauçà; arribava
d’Alemanya amb la teologia fresca i actualitzada; es
respiraven aires nous. De fet, jo ja vivia amb un peu a fora ja
que era diaca i vaig ser ordenat el juny del 69. La “sabiduria
humorística seminarística popular”, va compondre una cançó
vulgar, però significativa del moment. Deia així:
“Gràcies perquè ja no deim “missa” (la novetat de llavors
era que se celebrava l’Eucaristia), Gràcies d’aquest rector
pelat (fent referència a la calba de Pau Oliver però sobretot
al canvi); Gràcies perquè en Manolo només hi sent d’un
costat”. (És veritat que en Manuel era sord d’una orella, però
també era veritat que sabia fer el sord quan li convenia)

8.

On i com visqueres els primers anys de ministeri ?

A Manacor. Sis anys com a vicari de la Parròquia dels Dolors amb D. Mateu com
a rector. Llavors vuit anys essent rector de la Parròquia de Crist Rei de la mateixa ciutat.
Crec que foren els millors anys de la meva vida sacerdotal.
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Essent vicari de “l’església gran”, vaig tenir molt de contacte amb joves inquiets
que integraven el “Club Águilas”. Quan aquest, per circumstàncies que no vénen al cas,
es va extingir, formàrem el “Club es Forat”; perquè fos legal ens vàrem haver d’associar
al “Club de Amigos de Radio Popular” i dúiem a terme activitats culturals i lúdiques,
però sobretot era un lloc de trobada.
Creàrem una revista i en ella publicàvem articles “atrevits” aleshores. No oblidem
que vivíem els darrers anys de la dictadura, 1971-1974 (quan s’imposaven multes a certes
homilies). El nostre “atreviment” manifestat concretament a dos articles publicats en el
mateix número de la revista, varen ser la causa de que aquesta fos “segrestada” per la
Guàrdia Civil (la retiraren de la circulació) ens tancaren el club i ens dissociaren del
“Club de Amigos de R. P.”; amb tot això quedàvem desemparats legalment, però aquest
fet ens va unir encara més en les nostres inquietuds aperturistes i continuàrem veient-nos
d’amagat.
El dia 1 de novembre de 1975 (Franco morí el 20 del mateix mes) em vaig estrenar
com a rector de Crist Rei. Jo, capellà jove encara, tenia com a Vicari a D. Llorenç
Bonnín; ell era molt més major que jo, però ens vàrem entendre; ell me respectava, tot i
que me deia el que trobava de mi, cosa d’agrair. Crist Rei, parròquia que sempre ha tingut
l’anomenada d’oberta i progressista, fou el lloc on vaig començar a madurar de bon de
veres. Feia classe de religió a l’institut i coneixia molts de joves; la catequesi funcionava
bé i un grup de joves i al·lotes que ens veiem els dilluns per sopar junts i reflexionar
sobre temes d’actualitat, començarem a programar activitats i excursions; al cap d’uns
anys, d’aquell grup en va néixer el Club d’Esplai, el qual va quedar formalment constituït
el 1981. Per cert, enguany celebram el 30 aniversari de l’existència del club.
Animàrem molt les festes de la barriada, el fogaró per Sant Antoni, participàvem a
la desfilada de carrosses amb motiu de les fires i festes, muntàrem les acampades d’estiu
etc. Érem com una família. La Parròquia de Crist Rei sempre ha estat un punt de
referència en la meva vida.
9.

Què suposà per a tu l’estada a la Delegació de Comunicació ?

Sempre he dit que la meva segona vocació és de periodista. Aquesta afició me
dugué els anys 70 a participar a una sèrie de cursets de llenguatge audio-visual, així
anomenat globalment, a llocs tan diferents com Barcelona, Madrid, l’Escorial, Lió, París;
després de rebre aquest “bagatge” de formació en vàries matèries (imatge, so, fotografia,
muntatges, més endavant video) durant anys en vaig encarregar de donar el tema
“llenguatge audio-visual a la catequesi” a l’escola d’estiu per a catequistes a Catalunya.
Supòs que tot això va influir perquè el bisbe Teodor m’encomanàs la Delegació de
Mitjans de Comunicació. Era una nova responsabilitat i una nova etapa durant la qual el
Full Dominical deixà la seva vinculació del Full de Barcelona i començà a redactar-se i
publicar-se íntegrament a la nostra Diòcesi. Érem un bon equipet, començàrem a fer
petits informatius religiosos a diferents emissores de ràdio, a augmentar la nostra
presència en els diaris, a incorporar el darrer element de comunicació d’aleshores, el
video. D’aquesta època el que va adquirir una certa “fama” en algun sector de la nostra
diòcesi, fou la carta als Reis que vaig publicar en el full dominical una sèrie d’anys.
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10.

Explican’s l’experiència a Capdepera.

Fou una experiència dura. Vaig anar allà i el temple, literalment, queia; les obres,
entre les “cates” del subsòl, el reforç dels fonaments, el seguiment dels “testigos” i la
resolució de tot el problema se perllongaren per quatre anys. Això feia que estàs gairebé
més pendent de les obres materials que de la pastoral. Aquesta tampoc no era fàcil. Hi
havia un grup bastant conservador i un altre progressista; uns i altres eren crítics amb la
“gestió” pastoral, uns per excés i els altres per defecte, la qual cosa feia difícil mantenir el
just equilibri. Així i tot, aquells varen ser uns anys “guapos” que m’aportaren una
experiència nova i me deixaren bons amics i bons records que encara conserv.
11. Per què creus que D. Teodor t’elegí per a Vicari General ?
tenia el bisbe ? Reaccions al teu nomenament.

Quin projecte

D. Teodor estava cansat de que un sector del clergat li retregués la inèrcia de la
diòcesi degut al seu llarg pontificat i va voler fer una renovació en profunditat dels
arxiprestats, delegacions, del Consell episcopal, de la manera de portar la pastoral
diocesana en general. Desitjava també donar molt de protagonisme als laics. Per tot això
va convocar el Sínode diocesà. Hi ho va fer fins i tot en contra d’un minúscul grup, que
són els que no van de feina i sempre troben ossos en el lleu.
Al final de la darrera fase del Sínode, a mitjan mes de gener me va cridar i
m’exposà tot el pla que tenia i la manera com dur-ho a terme; me va demanar com ho
veia. Com sempre, li vaig dir el que trobava i, ja al final de la conversa, em digué:
“he pensat que tu siguis el Vicari General”. Tot d’una el vaig corregir: “Vicari
episcopal”, voldrà dir. “He dit General” afirmà, posant èmfasi en la “ge” seva tan
valenciana. Començà a donar-me motius i raons i record que li vaig dir: “és inútil que
em digui res, tanmateix no em puc concentrar”.
Vaig passar uns quinze dies fatals. La setmana d’exercicis espirituals, fets a
principis de febrer, m’ajudà a prendre la decisió, aconsellat i assessorat pel bisbe Josep
Maria Vilaplana que era el qui els dirigia, amb ell me vaig esplaiar de valent. Record com
vaig pregar i fins i tot plorar. Me veia davant una muntanya de responsabilitat.
Al final de la darrera sessió del Sínode diocesà, el bisbe donà a conèixer els noms
dels membres que constituirien el nou Consell episcopal. Fou una autèntica bomba que
agafà tothom per sorpresa, rompent totes quantes travesses al respecte s’havien fet.
Un sector, a més de desconcertat, va quedar molt decebut; la immensa majoria va
romandre tan astorada que li costa temps reaccionar i un altre col·lectiu es va alegrar
perquè creia que havia arribat el moment de respirar aires nous. Una breu anècdota per
il·lustrar una reacció espontània d’aquells moments. Quan D. Teodor pronuncià el meu
nom com el designat per ésser Vicari general, un clergue preguntà a un altre: “i en
Genovart en què està llicenciat”? La resposta que rebé fou contundent: “en pastoral de
pobles” (el que contestà em coneixia bé).
12.

Què destacaries de la teva etapa com a Vicari General ?

D’entrada vull dir que em vaig proposar com a lema aquelles paraules del Papa
Joan XXIII: “No compliquem les coses senzilles i simplifiquem les complicades”.
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Foren uns anys 1999-2003 d’esforços per posar en pràctica l’esperit i la lletra del Sínode,
per dur endavant un pla de pastoral, per actuar amb el màxim de proximitat possible a la
gent, al poble, als preveres, per fer la visita pastoral no tan “tècnica” sinó el que creiem
que havia de ser, més pastoral. Cuidàrem molt la figura i el paper de l’arxipreste,
potenciàrem molt els Consells diocesans del laïcat, vida consagrada, presbiteri i de
pastoral i se’n creà un de nou, el Sinodal, (el bisbe el solia definir com el Consell
episcopal ampliat).
Per altra banda renovàrem les delegacions: a la del laïcat hi posàrem un laic al
front, a la de família un matrimoni, a la de vida consagrada una religiosa; i les de
missions, pastoral de la salut i joventut foren regentades per dones.
A la base de tot hi havia l’objectiu i l’interès que cada col·lectiu se sentís
protagonista en la seva àrea, els laics com a tals, els preveres com a preveres, etc. Ens
criticaren que, en comptes d’arribar més a la gent, havíem creat noves estructures i més
“tinglado” i que això, en lloc de facilitar el camí el complicava i per tant, no érem fidels
al lema de “no complicar les coses senzilles i simplificar les complicades”.
Crec que se crearen moltes expectatives que es varen veure tallades per la malaltia
i la mort de D. Teodor.
13.

Com vares viure la malaltia de D. Teodor ?

Amb dolor i angoixa, ja que cada dia, quan ens trobàvem (varis membres del
Consell) amb els metges, les notícies eren confuses i poc esperançadores. L’operació del
minúscul nòdul d’un centímetre en el pulmó dret, va anar bé; les complicacions
vingueren en el postoperatori quan l’altre pulmó (el “bo” en teoria) no va respondre com
tocava (no oblidem que era un pulmó d’una persona fumadora).
Hi hagué moments difícils; en podria ressaltar molts, però en concretaré tres:
1) Quan el bisbe quedà inconscient i entubat, amb la respiració assistida, vaig haver de
comunicar a la Nunciatura que estàvem en situació de “sede impedita” (com si estàs
interrompuda o suspesa) 2) quan li vaig administrar el sagrament de la unció dels
malalts (fou un moment intens) 3) quan, aconsellat per l’equip de metges que l’atenien,
vaig convocar el Consell Episcopal perquè la mort del bisbe no ens agafàs desprevinguts,
i tinguéssim en compte totes les passes a donar quan es produís el desenllaç. Aquelles
dates del 25 d’abril al 18 de maig de 2003, no les podré oblidar mai.
14.

Parla’ns dels 9 mesos que fores Administrador Diocesà “sede vacante”.

Ara, passada ja aquella època, en faig broma dient que va ser com un embaràs, ja
que durà exactament nou mesos dia per dia, del 21 de maig de 2003 al 21 de febrer de
2004. Varen ser uns mesos durant els quals vaig haver d’emprar tot el seny, la prudència,
la paciència, intentant estar en el meu lloc de forma eficient i sense passar-me gens en les
atribucions que m’atorgava el dret canònic com Administrador diocesà.
La majoria de decisions, de manera especial les d’una certa transcendència, les
vaig prendre sempre assessorat pel Col·legi de consultors que “regeix” la diòcesi quan
aquesta es troba “seu vacant”. He de dir que vaig trobar en els seus membres tot el suport
que, en aquells moments, necessitava. No me quedà més remei que fer nomenaments a
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l’estiu del 2003, administradors parroquials i vicaris. També vaig trobar en aquest camp
molta col·laboració amb els germans preveres.
Vaig participar a la plenària de dues Conferències episcopals amb veu i vot,
representant la Diòcesi de Mallorca. Tot plegat, he de reconèixer que els fets i les
qüestions que es presentaven en el dia a dia me donaren molts de mals de caps, però uns i
altres me feren madurar. Certament fou una etapa de gran responsabilitat. La gent en
general fou molt comprensiva i respectuosa i la força de Déu nostre Senyor em va
acompanyar en tot moment.
Adesiara, parlava amb el Metropolità, l’Arquebisbe de València, i de tan en quan,
recordava al Nunci que no ens tingués massa temps orfes de Pastor. Varen ser uns mesos
en que vaig haver de preparar molts de sermons i participar a actes que només ho solia fer
el bisbe. Tot plegat reconec que em va enriquir.
15.

Quins han estat els problemes que t’han donat més maldecaps ?

Possiblement els nomenaments que vaig haver de fer necessàriament l’estiu del
2003 perquè alguns capellans es jubilaven i altres havien demanat un canvi o trasllat per
raons diverses. També, i a la mateixa època, el fet de no poder prendre certes decisions,
per la situació de seu vacant, i haver de posposar les resolucions fins que arribàs el nou
bisbe.
16.

Quina relació has tinguda amb D. Jesús ?
Ha estat sempre una relació fraternafilial. Me tocà haver-lo d’informar de com és
la nostra Diòcesi (record que li vaig dir,
complexa i complicada) dels possibles
problemes amb què es trobaria, de la cautela
amb què convenia actuar...

El temps que vaig ser Vicari amb ell
crec que li vaig dir en cada moment el que
trobava (potser sigui un dels capellans que li
he parlat més clar) Li alabava aquelles
accions que considerava eren dignes
d’encomi o de donar-li suport i li feia
suggeriments quan veia coses que jo pensava
que es podien fer d’una altra manera. Sempre
vaig actuar amb una màxima sinceritat i fidelitat, com si es tractàs d’un germà meu,
convençut que aquest era el millor servei que li podia fer, especialment els primers mesos
del seu pontificat, ja que jo coneixia la Diòcesi millor que ell, i ell ho sabia. Amb
freqüència també li recordava que convenia que escollís el seu equip de govern, perquè
cada prelat té el seu estil de conrear la Diòcesi.
17.

T’has sentit arraconat ?

La veritat és que no. Quan vaig deixar de ser Vicari general, D. Jesús me va fer
“bones ofertes”, les quals vincularien la meva vida a ciutat, però repetidament jo li havia
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comentat que la meva vocació era de rector de poble i ell veia que li deia seriosament;
per tant, quan me va dir: com te sona Manacor? Li vaig contestar que de meravella i ja ho
donàrem pràcticament com un fet tancat.
És cert que en alguns sectors s’ha tingut la impressió que m’havien “arraconat”,
i això no és cap secret, perquè fins i tot també s’ha publicat a qualque diari, però la
veritat és que D. Jesús i jo estàvem ben d’acord i des que vaig deixar el càrrec en el
Consell episcopal sempre m’ha fet molt de cas i m’ha tingut en compte.
18.

Com et sents actualment en el teu lloc pastoral ?

Estic del tot abocat i lliurat a la meva tasca pastoral
a Manacor. La ciutat que vaig deixar el 1984 i que vaig
retrobar el 2005 ha canviat molt, no només en nombre
d’habitants, sinó també amb molts d’aspectes: industrial,
esportiu, cultural, religiós; en aquest darrer camp hi ha
molt per fer, i més ara que som rector de les tres
parròquies. La veritat és que m’hi sent bé (m’he retrobat
amb bastantes persones que ja coneixia d’abans) però
també és cert que la feina me desborda, possiblement
perquè faig coses que tocarien fer els laics i encara duim a
terme els capellans; n’he delegades moltes, però al final a
la gent li agrada comptar amb el vist-i-plau del rector, la
qual cosa comporta d’alguna manera la implicació en elles.
19.

Quines prioritats pastorals tens i dus a terme ?

Intentam, i ho dic en plural, consolidar la Unitat
Pastoral de les tres parròquies manacorines . Hi ha realitats
pastorals que ja des de fa temps es duen a terme
conjuntament com per exemple els cursets prematrimonials, Caritas interparroquial, les processons del Dijous i
Divendres Sant, com també la del Corpus, l’atenció a les
monges benedictines... des que hem iniciat la Unitat
Pastoral hem anat donant passes: hem reduït misses
establint uns horaris més raonables; hem unificat la
preparació pels pares i padrins que han de batiar un infant,
així com també la catequesi amb un intercanvi de
catequistes entre les diferents parròquies, emprant els
mateixos textos i pedagogia i fent reunió conjunta de pares
i celebracions de l’Eucaristia amb els nins a les diferents
parròquies. Cadascú celebra els sagraments a la parròquia
que més li convé...
Queden encara accions per dur a terme com per exemple la unificació de dos fulls
parroquials que ara es fan per separat o la constitució d’un Consell de pastoral
interparroquial, però poc a poc ho anirem fent. Les tasques pastorals les tenim dividides
en dos grans blocs: tota l’atenció-formació d’infants, adolescents i joves la cuida el
vicari, en Xisco Vicens, igual que la formació dels catequistes; jo m’encarrec de tota la
pastoral d’adults: cursets prematrimonials, preparació baptismal, curs de formació
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( bíblica, moral, litúrgica, etc.) i atenc també un grupet amb el qual faig “lectio divina”.
No tenim temps d’avorrir-nos.
20.

Com veus l’Església mallorquina ?

La trob una església “cansada”, formada majoritàriament per persones majors; li
manca vitalitat i empenta. Els membres del clergat també ens hem anat fent majors i,
amb els anys, potser alguns s’han instal·lat o perdut la il·lusió i això també es nota en les
comunitats cristianes. Ens falten motivacions i creativitat, cosa explicable potser perquè
molts de criteris ens vénen donats de més amunt; tal volta per això sura dins l’ambient la
boira de la decepció donat que el moment actual és poc propici: hem perdut la
religiositat del passat i ens manquen accions renovadores, profètiques i compromeses.
De tota manera, les persones que avui es mantenen dins l’Església són
conseqüents, practicants, convençudes i fan tot el que poden per millorar tant la nostra
Església com la societat en la qual estan immerses, cosa no fàcil. Crec que a mesura que
els més majors desapareguem, la nostra església anirà minvant encara més en número de
fidels, però tinc l’esperança, més ben dit, estic convençut, que hi haurà un refloriment,
amb un nou impuls i noves formes; no sé com serà, però el fet de trobar-se un petit grup
tornarà fer brotar el sentit de la responsabilitat i les ganes de viure els valors de
l’Evangeli.
21.

Com veus el present i el futur de l’Església ?

D’alguna manera aquesta pregunta queda contestada amb l’anterior; així i tot no
podem valorar igualment la situació de l’església de Mallorca que la de l’església
universal; aquesta és molt plural i no són comparables les nostres celebracions i
comunitats occidentals i riques amb altres d’Amèrica llatina, d’Àfrica o d’Àsia, per
posar només uns exemples, ja que les cultures són diverses i el tarannà en què es viu la
vida és diferent.
*

*

*

Les respostes franques I amistoses de n’Andreu no ens han sorprès, i crec que estam ben
d’acord que fou un encert de D. Teodor haver-lo escollit a ell, primant el carácter pastoral
per damunt dels que es solen primar, per desgracia, dins la nostra església.
A D. Teodor segur que mai no es podrá aplicar aquella dita del cardenal Tarancón: que
els bisbes espanyols arribarien a patir tortícolis de tant mirar cap a Roma. Tampoc es pot
aplicar a n’Andreu, encara que no sigui bisbe, atès que és una persona amb els ulls posats
en la realitat concreta i que sempre ha sabut equilibrar el que pensa amb el que sent i fa.
Les seves respostes ens manifesten que N’Andreu, lliure de nostàlgies de poder i
ressentiments, és una persona fidel a ella mateixa.
Gràcies, Andreu.

Toni Bennasar
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Domingo Mateu

ENTREVISTA
a

Carmel Bonnín
CARMEL BONNÍN, A LA RECERCA DE LA SOLIDARITAT COMPARTIDA
Palma, 1942. Advocat. Des de 1953 i fins el 1966 estudiant i condeixeble al Seminari
de Mallorca. Presta serveis ministerials al Perú des de 1968 fins al 1970. De retorn
a Mallorca, comparteix la tasca pastoral amb treballs com a obrer contractat
d’hoteleria. El 1972 funda a Palma la primera assessoria laboral de les Illes. L’any
1983 assoleix per oposició la condició de funcionari tècnic de l’Administració
pública i exerceix el càrrec de cap de servei, primer a la Tresoreria de la Seguretat
Social i després, el 1985, passa a la Direcció Provincial del MEC. El 1990 es
trasllada a la Direcció General d’Educació de la Conselleria de Cultura del Govern
Balear i a partir de 1999 passa a la de Turisme, on hi treballa fins al cessament de
l’etapa laboral per haver assolit l’edat de jubilació. El 1980 és nomenat president de
Justícia i Pau de Mallorca, càrrec que, amb alguna interrupció, ha ocupat fins a
finals d’aquest any, 2010.

De l’etapa infantil i jovenívola del
Seminari mantenim encara intacta a la
memòria la inusual sonoritat expressiva del
nom Carmel, “Carmelo” aleshores, lligada per
sempre a la figura abrinada i primatxona del
primer Carmel Bonnín que vam conèixer i
amb qui iniciàrem la fermesa d’una amistat
que el pas dels anys no ha fet més que
acréixer.
Més difús i boirós servam el record de
l’educada i subtil, gairebé anglosaxona, ironia
amb què el jove Carmel s’enfrontava als
seriosos reptes d’aquell ferreny aprenentatge.
Conta el Cronicó que, el divendres 25 de maig
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de 1961, en Mariano gaudia d’escampar entre els companys que el seu cosí
“Carmelo” havia venut el mètode de piano per comprar gerret per al moix que li
donarien de música.
Avui, cinquanta anys després, la madurada finor de la subtilitat d’esperit
assolida per un Carmel ja jubilat li dóna la justa mesura equilibrada per recórrer, sense
nostàlgia i amb clarividència, els indrets més cabdals i assenyalats dels viaranys per
on ha trescat la seva arriscada experiència personal.
He de dir que, d’entrada. he hagut de recórrer a la ben consolidada confiança
amical que configura des de molt antic la nostra relació, per convèncer Carmel de la
oportunitat i de l’interès d’aquesta entrevista. Segur que estareu d’acord amb mi, en
acabar de llegir-la, que hauria estat imperdonable amagar sota el vel d’una inútil
discreció la visió i l’aportació personal de Carmel Bonnín en els moments més
decisius de les transicions i dels canvis radicals que han portat la societat i l’església
mallorquines a ser el que són avui.
1.
La major part dels amables lectors a qui va adreçada l’entrevista varen
compartir amb nosaltres els mateixos anys de minuciós i acurat aprenentatge en
el Seminari dels anys 50 i 60 del proppassat segle XX. Des de la sàvia serenor
que et dóna el lúcid balancí de la jubilació i sospesant el resultat de les
experiències viscudes, ¿voldries fer una valoració d’aquell llunyà període de
formació?
Mil vegades he agraït el que el Seminari em donà. Avui, som ben conscient que
alguns aspectes de la persona, gens secundaris per cert, no foren ni promoguts ni
atesos i d’altres patiren greus mancances durant aquells anys d’internat. En aquells
anys, almenys fins que vaig començar la teologia, no n’era conscient. D’altra banda,
em sembla no haver-ne sortit gaire traumatitzat... En general, al Seminari vaig ser
feliç, hi van néixer amistats que encara són de les més entranyables, hi vaig aprendre
a treballar amb responsabilitat i constància, i, sobretot, hi vaig trobar un sentit a la
vida que, amb molts canvis, m’ha ajudat sempre a fer camí.
2.
Per al poeta Miquel Martí i Pol, els anys ens configuren a poc a poc. A
hores d’ara, plàcidament assegut dalt del cim d’un caramull d’anys, tens sens
dubte la perspectiva adient per remembrar i contar-nos com foren i com
t’influïren els anys de servei viscuts al Perú.
Foren anys molts intensos, de descobertes
decisives que segurament mai no hagués fet si
hagués restat sempre a Mallorca, com ara que la
pobresa no és fruit de la casualitat - vaig copsar
per què hi ha pobresa al món i injustícies- i vaig
conèixer la Teologia de l’Alliberament sense
intermediaris. Ho dic perquè vaig tenir la sort de
conèixer persones que em marcaren per sempre
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...fou un temps en què vaig
intentar viure amb
honradesa, però també amb
una certa radicalitat, pròpia
del neoconvers i de la
persona que encara ha de
madurar en molts camps.

com ara Gustavo Gutiérrez i Carlos Alvarez Calderón. Pens que fou un temps en què
vaig intentar viure amb honradesa, però també amb una certa radicalitat, pròpia del
neoconvers i de la persona que encara ha de madurar en molts camps. Tenia vint-i-sis
anys quan vaig aterrar al Perú i ni a casa, ni al Seminari, ni a Mallorca havia viscut la
dinàmica de la tensió i del conflicte. Pens que com a persona era massa tendre i, com
que aquell va ser així mateix un temps complicat, vaig pagar-ne el mossatge, com
diem a Mallorca. Vaig rebre tant al Perú que mai no ho podré oblidar ni retornar.
3.
Després de l’experiència trasbalsadora del Perú, tornes a Mallorca i et
veus obligat a reubicar-te en un món absolutament diferent i en uns anys en què
Mallorca i l’Església es veuen sacsejades pels efectes del boom turístic, pels
darrers estralls de la dictadura i per les resistències de la major part del clergat a
les reformes del Vaticà II. Davant aquesta situació, ¿quina anàlisi en feres de la
situació i com et plantejares la reincorporació a les tasques eclesials de Mallorca?
Vaig retornar del Perú empès per les circumstàncies i perquè els companys
mallorquins amb qui treballava al Seminari de Trujillo, sobretot En Miquel
Fernández, insistien que era el millor encara que no m’agradàs. Em vaig fiar d’ells.
Un cop a Mallorca, em calgueren mesos de descans per
retrobar l’equilibri i l’harmonia interior. Al bisbe don Un cop a Mallorca,
Rafael, li vaig plantejar que sols tenia sentit per a mi la em calgueren mesos
permanència en una església, la jerarquia de la qual de descans per
m’havia escandalitzat al Perú, si podia dedicar-me als retrobar l’equilibri i
immigrants, que venien a ser els peruans de Mallorca.
Ell, que venia de Guadix i estimava els andalusos amb l’harmonia interior.
deliri, ho va entendre i accedí encantat.
Pel que fa a tasques directament pastorals, donava una mà a Tomeu Bennàssar,
llavors rector de Sant Pere Claver, parròquia de Porto Pi, celebrant-hi l’eucaristia els
diumenges.
4. És coneguda la teva implicació personal i la solidaritat compartida amb
els treballadors de l’hosteleria per l’opció arriscada de compartir la tasca
pastoral amb l’exercici d’un treball poc qualificat a un hotel dels anys 70.
¿Podries descriure’ns, des de la teva experiència personal, com era la situació
laboral d’aquells treballadors, vinguts la majoria de la Península, i quines
actuacions emprengueres per millorar-la?
A l’hora de concretar com estar vora els immigrants, va ser decisiva la
connexió amb el grup de capellans que treballaven als hotels, al cap dels quals estava
N’Obrador Moratinos. Ell era l’únic de la colla que tenia una visió i una opció
política, però llavors jo encara no ho sabia. Em digué que cercàs feina i visquès a la
zona de Palma Nova, perquè, a la de S’Arenal, hi treballaven Ferran Bonnin i Jaume
Santandreu mentre que ell, amb uns cambrers, ho feien a Sant Agustí, on una
missionera secular de l ‘IMS, Na Sinfo Garcia, ocupava un pis i treballava un grup de
cambreres. D’aquesta manera podíem influir en tota la badia de Palma.
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Vaig començar a un hotel, el Palma Nova Global. Tenia una jornada llarga i
dura, de les 5:30 del matí a les 16:00 hores. Aquest horari em deixava els horabaixes
lliures que aprofitava per fer classes d’alfabetització i concientització social als
treballadors a l’escola de Mar 6.
Treballava a la cuina, al cafetín, on es preparen les begudes calentes, els tès i
cafès, i les postres. Érem 27 treballadors. El meu cap era calvianer. Record que el
primer dia em digué: com que ets l’únic mallorquí que treballa a la cuina et diré una
cosa: aquí, l’únic que no mata són les patates fregides. De fet, ens servien el menjar
en un poal. Adesiara, se sentia una explosió dins la càmera. Era un d’aquell fetges
enormes que, embolicat amb plàstic com estava i pel pas del temps, havia fermentat.
La conseqüència era que el personal menjava fetge un parell de dies. Pens que
aquestes dues anècdotes demostren com els treballadors vivien llavors als hotels.
Venien a Mallorca, sobretot des d’Andalusia, per uns guanys que els permetien, a ells
i a la família, aguantar tot l’any. Quan finalitzava la temporada turística molts d’ells
anaven a collir oliva als seus pobles d’origen. A Mallorca, passaven pel que fos: la
majoria treballaven sense dia lliure i fent hores extres que no solien cobrar. Però
encara més greu era que no gosaven reclamar els seus drets o els desconeixien. En
general, era gent molt sana i alegre, cosa que a mi m’ajudà molt.
Els vaig obrir ca nostra. Allà s’hi aplegaven els
cansats, els que cercaven feina, els acomiadats, els que
tenien el dia lliure i volien descansar o preparar-se un
menjar millor. Treballadors i treballadores. Va ser una
etapa de la meva vida tan dura, per la pèrdua
d’intimitat que comportava, com enriquidora.

Els vaig obrir ca nostra.
Va ser una etapa de la
meva vida tan dura, per
la pèrdua d’intimitat
que comportava, com
enriquidora.

Al cap de tres mesos de treballar a la cuina, vaig patir una flebitis. El metge em
comminà a deixar les aventures i, si volia continuar, a agafar un treball que pogués
dur. Va ser llavors quan vaig entrar al Morocco, com a segon de recepció. Tothom
sabia que era capellà i va ser qüestió de guanyar-me la confiança dels companys i
companyes mitjançant dues coses que no acostumen a fallar: intentar ser el millor,
professionalment parlant, i donar sempre una mà desinteressada a qui ho necessitava.
En pocs mesos rebia les confidències i anhels de molts.
Amb un equip de capellans i seglars de les Alpujarras granadines i de Jaén, que
van venir a treballar durant l’estiu als hotels de la zona, vam coordinar la nostra feina.
Un cop finalitzada la temporada, els informava amb qui i com havia treballat a l’Illa i
ells miraven de continuar durant l’hivern. Va ser una experiència ben enriquidora i
que a més ens va portar a una veritable amistat.
5. Explica’ns com va sorgir la idea de crear l’any 1972, segons la informació
de què disposam, la primera assessoria laboral de la nostra Comunitat.
Dos anys de treball coordinat als hotels ens serviren de molt al grup, integrat
per al·lotes, missioneres de l’IMS i algunes monges de la caritat. Totes treballaven
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com a cambreres d’hotel a diversos indrets de Mallorca. D’altra banda, el grup de
capellans d’hostaleria i En Tomeu Bennàssar, qui durant un estiu treballà a un hotel de
Son Caliu, ens trobàvem cada dimarts a la Plaça de Santa Magdalena de Palma, en un
piset que era la casa de Ferran Bonnin. Amb el temps, a la primera intenció d’estar al
costat dels socialment insignificants s’hi sumà la dimensió social i política de la nostra
tasca i presència en el món del treball. Pensava que l’amor al proïsme ha de ser
històricament i personal eficaç. Si no, esdevé sols una solidaritat que té molt a veure
amb el romanticisme. En aquest procés, doncs, em va semblar que el més adient era
de posar-me al servei del moviment obrer que agafava força a l’hoteleria illenca. Al
Perú havia entès que la manera de servir no la dictes tu, sinó les necessitats dels altres.
M’acomiadaren del Morocco, perquè Roses, el propietari, decidí tancar l’hotel
per convertir-lo en un bloc d’apartaments. Per alliberar-se de les obligacions amb el
personal, feia signar als treballadors un finiquito. Jo m’hi vaig oposar amb fermesa i
aconsellava a tothom que no el signàs. Foren molts els qui el rebutjaren. Quan es va
descobrir d’on sortia el problema, vaig ser acomiadat.
Llavors els capdavanters del moviment obrer em els capdavanters del
demanaren que no interposàs demanda contra moviment obrer em
l’acomiadament, sinó que miràs de preparar-me per demanaren que miràs
obrir una assessoria laboral que fes possible una millor de preparar-me per
defensa dels drets dels treballadors, que el sindicats
obrir una assessoria
verticals de la dictadura no garantien. Va ser d’aquesta
manera com, amb l’assessorament de García de laboral que fes possible
Enterria, un jesuïta que treballava a les barriades de una millor defensa dels
Barcelona com a advocat laboralista, vaig obrir drets dels treballadors,
l’assessoria laboral amb Carme Ribas, graduada que el sindicats
social, que treballava amb l’assessor fiscal Jaume
verticals de la dictadura
Ribas Cardona, qui, com a coartada, ens deixà un
no garantien.
despatx de la seva oficina.
Ben prest l’assessoria agafà una dinàmica que ens depassava. Aquest fou el
motiu de cercar algun advocat que garantís un bon servei professional. Fou d’aquesta
manera com vaig connectar amb l’advocat menorquí Ferran Gomila, que acceptà.
Meu és l’honor d’haver-lo introduït en els primers assumptes i d’haver-li ensenyat
com es feia una liquidació. Al cap d’un mes, me’n donava amb una cullereta...
6. Ets encara ara el president de “Justícia i Pau” de les Illes Balears; sabem
però que a l’inici de la creació d’aquesta associació ja en formaves part.
¿Podries explicar-nos quan, com i amb quines finalitats es va fundar?
L’any 1974, Bartomeu Bennàssar, com a delegat diocesà d’Acció Social, i jo
mateix vam plantejar al bisbe la creació d’una comissió de Justícia i Pau a Mallorca.
A don Teodor li semblà molt bé tant el fet com el motiu, que no era altre que posar el
poder de l’església de Mallorca al servei de la societat mallorquina i, d’entre ella, a
favor dels treballadors i dels socialment més dèbils. Amb aquest objectiu, decidí
encarregar-me la creació d’una associació que, aprofitant la bul·la privilegiada que els
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darrers anys de dictadura atorgaven encara a l’església i a les entitats que d’ella
depenien, servís d’aixopluc a les persones per reunir-se i per expressar-se amb una
certa llibertat.
Com a primera passa, talment com s’havia fet a Justícia i Pau naixia,
Barcelona anys abans, vaig reunir una dotzena de doncs, com a
persones socialment molt qualificades com Francesc de
paraigües dels drets
Borja Moll, Félix Pons, Miquel Alenyà, Climent Garau,
Miquel Morey, Pere Llabrés, Bartomeu Bennàssar, fonamentals de les
Francesc Albertí, Joan Vidal, registrador de la propietat persones i com a
que va tenir cura de la redacció dels primers estatuts, i servei de l’església
altres. Durant tot un curs discutiren el projecte i les línies mallorquina a la
mestres dels estatuts. Se’ls demanava que, arribat el cas, societat illenca.
actuassin com a escut i empara davant la policia secreta o
els Tribunals d’Ordre Públic. Justícia i Pau naixia, doncs, com a paraigües dels drets
fonamentals de les persones i com a servei de l’església mallorquina a la societat
illenca. Començàrem a funcionar el 1975, però no fou fins el març del 1980 que el
bisbe signà el decret d’erecció de la Comissió Diocesana.
Félix Pons, qui havia sabut pel mateix don Teodor la causa, m’explicà el motiu
de tants anys d’ajornament. Havia arribat al bisbe que jo era del partit comunista i fins
que es va convèncer que era una falsedat no gosà signar el decret.
D’altra banda, deixem dir-te que fa pocs dies que he presentat la meva renúncia
definitiva a la presidència de Justícia i Pau. Ho havia intentat moltes vegades, però no
es trobava cap persona voluntària. Estic decidit a deixar el càrrec el 31 de desembre.
Pens que és arribada l’hora de provocar un canvi d’una vegada. Una entitat com
Justícia i Pau no potser que sia una persona.
7. Parla’ns ara del desplegament de les accions més cabdals portades a
terme per “Justícia i Pau” des de la seva creació i de les que preveu
realitzar com a més necessàries a partir d’ara.
Des del meu punt de vista, vull destacar dues tasques fetes que, al meu parer,
per si soles justificarien la creació i el treball d’aquests anys. D’una banda, el conjunt
d’activitats i gestions que portaren a la creació del Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació i, d’altra banda, el
creació del
aconseguir
Fons Mallorquí treball que des de fa anys hem fet, sobretot als
una educació
de Solidaritat i centres docents de Mallorca, de mentalització,
de preparació i distribució de material en les actituds
Cooperació
pedagògic, per aconseguir una educació en les de diàleg,
actituds de diàleg, de respecte, d’acceptació del diferent, de respecte,
d’aprofundiment de la democràcia, de defensa dels interessos dels
més petits i insignificants. Qui es trobi interessat, pot fullejar el d’acceptació
número 113 de la revista Comunicació, número monogràfic del diferent
dedicat a commemorar els 25 anys de la Comissió, que ofereix referència de tot el
que hem fet i de les línies de futur que voldrien treballar i promoure.
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8. Per acabar, si ho trobes oportú, podries donar-nos breument el teu parer
sobre la situació actual de la nostra església de Mallorca.
Estic personalment convençut que, a l’església, s’hi troben persones
excepcionals pel seu testimoniatge, més que en cap altre col·lectiu. És un fet que
tothom reconeix, fins i tot els més anti. Un cop dit això, em demanes el meu parer
sobre l’església de Mallorca. Abans de res, vull deixar clar que emet la meva opinió
des d’una perspectiva sociològica, no teològica. La teologia convenç, és el joc, dels
que són i viuen dintre de l’església, però res no diu a la nostra gent, la gent del carrer.
Per a l’home i la dona d’avui, fills d’una societat que viu i es planifica al marge de
Déu, l’església no coincideix amb el que la teologia afirma. L’església no som tots,
sinó que són els bisbes, els capellans, les monges i poca cosa més.
Des d’aquest punt de vista, pens que l’església de Mallorca viu un conjunt de
circumstàncies i assumeix un ventall de postures que la fan semblant a la de la resta
d’Espanya i fins i tot de més enllà: una església tancada sobre si mateixa, que retorna
a la doctrina tradicional, que es refugia en una certa espiritualitat, perquè ha perdut el
tren i la capacitat per llegir els signes dels temps.
Desprestigiada pels mitjans de comunicació amb una església tancada
motiu o sense, és, al meu parer i sobretot, una església sobre si mateixa, que
incapaç de seguir l’evolució rapidíssima de la ciència i retorna a la doctrina
de la tècnica. Mentre donam voltes al darrer
tradicional, que es
descobriment, ja n’hi ha un altre a l’horitzó. Què en
resulta? Doncs una església que ha perdut el pas, que es refugia en una certa
troba fora de joc. Sorgeixen qüestions bioètiques que espiritualitat, perquè
ens poden portar ben prest a replantejar els patrons de ha perdut el tren i la
la nostra societat i dels comportaments que consideram capacitat per llegir els
ètics o no ètics. Mentre, l’església sembla viure en una signes dels temps.
altra galàxia. Calla o diu una paraula que no és de
magisteri, orientadora, sinó repetitiva, desfasada, que res no diu a l’home d’avui o que
l’afeixuga encara més amb preceptes morals qüestionables des de molts punts de
vista. No és la seva paraula, ni el seu testimoni, Bona Notícia ni alliberadora de res.
Som a l’època de les noves tecnologies que conformen un home diferent i l’església
ens parla, encara i com sempre, d’ovelles i pastors... i ho fa amb les mateixes paraules
de sempre. No se n’adona del que passa i del que és el futur immediat.
Un altre aspecte ben lamentable és que les seves preses de postura semblen més
condicionades per qüestions de poder i de política que per l’esperit de les
Benaurances. Em sap greu ser tan rotund, però, al meu parer, el panorama no és gens
engrescador.
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Cronicó
Per Jaume Gual

REUNIÓ DE CONDEIXEBLES A FELANITX
(Rectoria de Felanitx 28 desembre de 2010)

La data del dia 28, festa dels Innocents, ja és tradició la celebració de la
trobada hivernenca dels condeixebles. Aquesta vegada ja s’havia acordat, a la
trobada del mes de juny, que fos a Felanitx on en Tomeu Fons exerceix de rector
amb plenitud de poders.
He de dir que per anar a Felanitx mai no ho havia fet per l’itinerari que aquell
vespre vàrem recórrer. Després de recollir n’Amengual i en Parets, passàrem per la
casa de camp on viu, a recollir en Bennàssar. En Toni va fer de guia, ja que na Joana,
la seva esposa, té una germana que viu a Felanitx i sovint ells van de Sencelles a
Felanitx.
Quan arribàrem a la ciutat no aconseguíem trobar l’església parroquial;
vèiem el campanar però no trobàvem el camí. En darrer intent, enfilàrem el carrer de
la Caritat; en Parets digué que en aquell carrer hi vivia el nostre bon amic Tomeu
Bennàssar i que just devora hi havia l’església. Efectivament poguérem saludar en
Tomeu que des de l’església voltava el cantó del seu carrer: “podeu anar a sa
rectoria que ja n’hi ha que han arribat”, ens digué.
Aparcàrem el cotxe i anàrem a la rectoria. Allà ja hi eren, a més d’en Fons, en
Rosselló i n’Orpí (ho tenien a prop); en Tauler, en Sancho, en Bauzá, en Toni Mateu
(que havia arribat de Perú el dia anterior), en Darder i en Català (tots ells provinents
del Ponent). Encara en mancaven tres que aviat arribaren: en Bestard, en Perelló i
n’Umbert.
Després de les salutacions pertinents i una estona de xerrameca, en Joan
Parets ens obsequia amb una separata de la biografia que ha fet en Pere Fiol sota el
títol “Mossèn Joan Parets i Serra, Prevere i Documentalista musical”. Aquesta
biografia està inclosa en el llibre: “Estudis musicals. XVI Simpòsium i Jornades
Internacionals de l’Orgue Històric de les Balears. XVI Trobada de Documentalistes
Musicals”. Per cert que qualcú li demanà a en Joan quina diferència hi havia entre
Documentalista musical i musicòleg. Va quedar aclarit: Musicòleg és la persona que
ha estudiat i té el títol de Musicologia, que s’imparteix als Conservatoris de Música,
mentre que Documentalista Musical és la persona que investiga, que fa treball de
camp, sobre la música i proporciona el que va descobrint i col·leccionant.
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En Tomeu Fons ens donà el sús i ens acomodàrem a una taula, molt ben
parada. De seguida vaig veure que la cosa no anava de bromes ja que hi havia
cullera i forqueta preparades. Això serà gros, vaig pensar en mi mateix; res de torrat
ni pa amb cosa. Efectivament, després de tastar la patatilla, els bessons i la coca, va
sortir de la cuina “s’arquitriclí” i un “fàmulo”, acompanyats del mètre, i posaren
damunt la taula dues palanganes d’escaldums que si l’arròs engrogat de les
rondalles d’en Jordi des Racó feien rompre el dejuni a un sant, aquells escaldums
haurien fet rompre, no només el dejuni sinó també l’abstinència de qualsevol
persona pietosa. Ja podeu suposar, i no anau errats, que en donàrem bon compte
d’aquella suculenta vianda. Vàrem descobrir que en Biel Rosselló, autor d’aquells
escaldums, s’havia lluït. Convindreu amb mi que en Biel, no solament és un
fotògraf de primera fila, com ens ho té demostrat, sinó que les seves qualitats
culinàries superen en escreix les dels més reconeguts cuiners de la nostra cuina
casolana. Per arrodonir la jugada, encara en Tomeu Fons ens ofereix llonganissa.
Després poguérem tastar un meló, per cert que fou molt bo (no era de Vilafranca,
però a prop). Abans del cafè i licors encara ens endolcirem amb una coca de tallades
i melicotó.
Mentrestant havia començat la tertúlia. En primer lloc, qui més qui manco, va
expressar la seva opinió i va donar informació del que sabia sobre el tema, que ha
omplert la premsa i les tertúlies eclesiàstiques del mes de desembre, el “divorci”,
com ell ha dit, d’en Jaume Santandreu amb l’església.
Però el tema estel·lar, perquè tenim un lletraferit musical, en Joan Partes, ha
estat la Sibil·la i el seu reconeixement per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial
de la Humanitat. En Joan en sap molt i ens ha donat a conèixer moltes coses de la
nostra Sibil·la, tant en l’apartat històric com en el musical. Ens confirmà que els
músics es barallen com a moixos i això ve d’enrere pel que es veu (la Sibil·la d’en
Noguera i la d’en Torres). Per cert que, quan qualcú va sentir el nom de Torres es
pensava que en Joan parlava d’en Torres Gost. Es veu que el que féu la pregunta no
era tan lletraferit com en Joan en temes musicals; pot ser recordava, i n’estava ferit,
les classes que teníem a les tres de la tarda amb en Torres Gost, que ocasionaren
qualque úlcera gàstrica.
Pel que ens digué en Joan sembla que la versió musical més autèntica de la
Sibil·la seria la que es canta a Campos. La versió d’en Noguera és la que s’estén més
pel Pla de Mallorca i la d’en Torres, que és la que recull el Cantoral Religioso de don
Bernat Julià és canta més a la zona de la Serra de Tramuntana. Però la versió més
antiga seria la que es trobà a la Mesquita de Córdova.
Molts li feren preguntes a en Joan i ell va aclarir tots els dubtes. Va dir en Joan
que en Francesc Vicens, musicòleg, té un llibre molt interessant sobre el tema, que es
titula “El cant de la Sibil·la a Mallorca”. (Edicions Documenta Balear, col·lecció
Menjavents, núm. 58).
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Petits comentaris i anècdotes
En Joan Darder i en Toni Bennàssar tenien aquesta conversa. En Darder li
digué: “te’n recordes que anàvem d’excursió a es Castell i un va dir a l’altre, tu, tens
esperit de contradicció i l’altre li contestà, no de contrarietat. I quan retornàvem del
Castell, per donar la raó un va dir a l’altre, tu tens esperit de contrarietat, no, va dir,
de contradicció”. No va quedar clar qui va dir a qui.
En Jaume Sancho fa una proposta. D’ara en endavant si vos sembla bé, en lloc
de reunir-nos el vespre ho podíem fer a migdia. La proposta s’aprova per
unanimitat (en Parets i noltros). És convenient, a la nostra edat, no només no menjar
massa el vespre sinó també evitar circular de nit.
També s’aprovà que la propera trobada seria divendres, dia 10 de juny, a can
Toni Perelló a Porto Cristo.
Es va parlar del tema de fumar o no fumar. Qualcú va recordar que la revista
fa olor de tabac. En Joan Parets va dir que el que s’envia per correu electrònic no fa
olor. Venga rialles.
En Miquel Bestard va ser l’unic que va tenir un 11 a la classe d’anglès del
teacher, Rafel Caldentey, la mateixa nota que l’altre dia es va posar en Mouriño. A
més d’aquest professor varen sorgir tres anècdotes:
Un, crec que en Bennasar, va dir que el professor va pronunciar la frase
següent: “Caldentey no se equivoca, i si se equivoca, se corrige el mismo”.
Un altre va comentar que quan a Teologia va explicar la virginitat de la Mare
de Déu, un (crec que era n’Umbert) va sortir de la classe convençut que acaba
d’assistir a una classe de ginecologia.
Un tercer va comentar, a més fent gestos similars als del professor, que quan
es col·locava i s’estrenyia una hèrnia inguinal, deia “no miren ahora”.
En Parets contà la història d’un capellà que viu a Palma i va anar a Campanet
a un funeral. Com que no pot anar per autopista, té pànic a la velocitat i als espais
massa oberts, i féu el trajecte en tren fins a Inca, llavors va agafar el TIB (el busset
que acosta la gent dels pobles veïnats a l’estació del tren, més propera) i arribà a
Moscari, va seguir a peu cap a Campanet fins que el recolliren pel camí. Tota una
epopeia.
En Jaume Sancho, director de la revista Modèlics i modelicons, ens va
obsequiar amb el calendari de l’any 2011 (Records de fa cinquanta anys), elaborat
amb una exquisidesa com ja ens té acostumats; ens va donar les darreres
recomanacions sobre la revista, que serà el número 25. Després de desitjar-nos un
bon any amb pau, salut i felicitat, acabàrem la reunió i retornàrem a les nostres
cases.
Jaume Gual i Mora
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Jaume Gual i Móra

L’ESCOLÀSTICA I LA SEU
Per

Joan Bauzà

Hi ha relació entre el que m’evoca el record del Seminari d’ahir i el que m’evoca la
contemplació avui de la Seu ?
N’hi ha, més enllà de les circumstàncies i les anècdotes? És clar que a mi els bancs
sense respatller entre l’altar i la cadira del Bisbe m’evoca Seminari Menor,
funcions llarguíssimes, personatges vells vestits de vermell i mal d’esquena. I els
tramvies m’evoquen temps de l’Schola cantorum amb don Bernat Julià. Però si pas
del Seminari Menor al Major, ja les evocacions canvien, i deix de pensar en
anècdotes i començ a evocar categories. El Seminari Major, tant en els tres anys de
Filosofia com en els quatre de Teologia, per a mi, en el pla de la formació,
m’evoca l’escolàstica. I quan entr ara a la Seu, l’edifici m’evoca el gòtic.
Jo intuïa que sí, intuïa que havia una relació, i no petita, entre l’objectiu de
l’escolàstica i el de la catedral gòtica, entre els estris d’una i altra, entre la manera
d’argumentar de la primera i la manera de construir de la segona. Però, hi havia
altra gent que pensava o havia pensat així? He trobat algunes referències.
Efectivament, altres han pensat que escolàstica i gòtic són dues grans
infraestructures de la gran estructura de l’esperit catòlic medieval. És el que
constata Maria Gozzoli quan afirma, per una part, que “Una filosofía —la
Escolástica— enmarcaba armoniosamente todo el saber del tiempo y afirmaba la
posibilidad de ascender a Dios no sólo por la Fe, sino por la razón”, i per l’altra:
“Se llegaba a Dios por un esfuerzo del pensamiento, complejo aunque refinado,
rígidamente formal a la vez que rico en sutilezas. Esos mismos conceptos, en la
arquitectura, inspiraron en las catedrales góticas su ascensión a Dios a través de
construcciones complejas pero refinadas, formalmente rigurosas, pero de igual
manera ricas en pormenores”.
La teologia escolàstica era un esforç d’arribar a Déu mitjançant unes formes amb
molta rigidesa formal ensems que amb frondositat de subtileses. No és aquest el
mateix esforç que realitzaren els obrers del abat Suger de Saint Denís a l’hora
d’aixecar, a la regió de l’Illa de França, el primer temple gòtic? Així ho creu
Étienne Gilson quan constata la influència del mateix esperit creador en les
catedrals gòtiques i en el pensament escolàstic.
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Hi ha una correspondència
entre escolàstica i gòtic tant
en l’àmbit espacial com en
el temporal. Les “Sumes
teològiques” s’escriviren en
els mateixos llocs i temps
que les “Catedrals gòtiques”.
Tot en un ràdio d’uns 150
quilòmetres, al voltant de
París. I és veritat que també
quan la vigència de
l’escolàstica començà a
declinar, també començar
l’arquitectura renaixentista
a suplantar la del gòtic.
Les característiques comunes entre Summa i Catedral
podrien resumir-se en aquestes tres:
1) Correspondència d’intent,
el d’encarnar la totalitat del
saber cristià en els registres
teològic, moral, natural i
històric, en la Summa i en
la Catedral es pot parlar
d’un pla, d’un pla que
persegueix la unitat del
conjunt.
2) Correspondència entre la
divisió en parts, i de les
parts en altres parts, val a
dir divisions i subdivisions,
així en la Summa i així en
la Catedral.

3) Correspondència entre la proclamació de la unitat del conjunt i el manteniment
de la identitat de les parts, establint-se, entre els diversos elements, una correlació
sense confusió.
I encara més que aquestes característiques són les estructures de pensament que les
sustenten, sobre tot la cosmològica, l’estètica i la musical. Deix pel condeixeble
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Joan Parets l’estudi de la musicalitat del gòtic. Des que Sant Agustí al seu tractat
“De musica” fonamentà la musicalitat en els principis matemàtics, es tengueren per
germanes la música i l’arquitectura, donat que les dues eren filles del nombre. La
consonància de les diverses notes jugava igual que la consonància de les diverses
parts que constitueixen un arc o una bòveda gòtica.
No vàrem, al Seminari, estudiar massa “Estètica” com assignatura. Però sí diguem
que la categoria “proporció” hi era prou present als nostres estudis superiors.
El condeixeble Joan Darder, en una article a aquesta mateixa Revista, estudiava el
cos humà en el llibre bíblic “El Càntic dels càntics”, les seves lletres resultaven un
càntic a la bellesa nascuda, entre altres factors, de l’harmonia de les proporcions.
Sí que vàrem estudiar “Cosmologia” i sí que vàrem estudiar després “De Deo
creante”, i en aquest punt sí que la connexió és més notòria encara: veiérem el
cosmos com una obra arquitectònica i veiérem Déu com arquitecte, com veiérem la
creació de la matèria caòtica i la creació dels “cosmos” a partir del caos. El gòtic
prové tant del martell del picapedrer com del compàs de l’aparellador. El gòtic és
l’art que intentà relacionar tres grans arquitectures: la de la terra, la de les estrelles
o bòveda celestial i la del temple que construïen. Tant com els clàssics enaltiren les
proporcions de l’univers - recordem el que ens fèren aprendre de cor: “Quis es tam
vecors qui cum suspexerit in coelum non sentiat Deum esse?, de Cicerò -, tant
com la Bíblia enaltí les proporcions de l’arquitectura del Temple de Salomó, els
segles posteriors han enaltit les proporcions de la catedral gòtica. El creador del
món i l’arquitecte gòtic segueixen estrictament unes mateixes lleis: les de la
geometria. És d’aquí que el temple gòtic és analògicament igual que el cosmos i
igual que el destí final de tot ell, la Jerusalem celestial. Tal com “el gran
Arquitecte” revelà les mides, els nombres i els pesos a Noè per a construir l’arca, a
Moisès per al tabernacle, i a Salomó per al temple, així la fàbrica del gòtic, seguint
les mateixes lleis, revela el “gran Cosmòleg”.
Pens que existeixen els suficients lligams entre la escolàstica i la catedral gòtica
per establir-ne un profunda relació. He trobat una expressió afortunada, malgrat la
intenció fos la de desacreditar l’estil ogival per afavorir la volta al classicisme
arquitectònic, el renaixement. Em referesc a la que emprà Gottfried Semper per
definir la Catedral del seu temps: “Escolàstica de pedra”.
Acabaré amb una referència bibliogràfica. Existeix un llibre amb el títol de “La
arquitectura gòtica i la escolàstica” d’Edwin Panofsky, editat per Siruela. Em fa
ganes ara d’atorgar-li lectura.
Joan Bauzà i Bauzà
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L’esguard crític
de

Bartomeu Català
Què penses de tot això ?
Pots respondre a totes o almanco a 4 o 5 d’aquestes qüestions i analitza-les amb
sinceritat i profunditat (res de respostes “diplomàtiques”).

QÜESTIONARI:

1.

Com creus que evoluciona actualment el problema de la drogoaddicció a Mallorca ?
Té solució aquest problema ?

2. Quin poder real (efectiu o d’influència) té l’Església de Mallorca dins el Projecte
Home i com creus que desitjaria exercir aquest poder o influència ?
3. Com preveus que serà l’actitud que prendrà l’Església de Mallorca respecte al
Projecte Home quan dins uns anys tu t’hagis de jubilar ?
4. Què penses què pots fer tu realment per deixar més o manco orientada aquesta
successió teva quan arribi l’hora de la teva jubilació ?
5. Com veus l’Església de Mallorca actualment ?
Existeix realment una Església fora de l’església ?
És especialment “clerical” l’Església de Mallorca ?
6. Si, per tal de fer una bona xerrada, el duguéssim avui a dinar o a sopar amb
nosaltres, de què penses que ens parlaria Jesús ?
I l’altre Jesús de què ens parlaria ?
Abans de començar diré que les preguntes que m’has enviat de primer cop espanten. Són
directes i al llarg de la meva vida he estat fortament compromès amb les respostes,
encara que més en els fets que en les paraules, entre altres raons perquè per a mi és més
important.
Intentaré no amagar el “bulto” i també esser clar.
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1..-

Con creus que evoluciona actualment el problema de la drogoaddicció a
Mallorca ? Té solució aquest problema ?

En primer lloc diré que Projecte Home Balears quan va néixer fa uns 25 anys ho va fer per
poder donar resposta a la epidèmia de la heroïnomania, unida també a tota la problemàtica de
la sida, de la inseguretat ciutadana, de les morts per sobredosi...
I ho varem fer amb un programa aprés de Itàlia, Progetto Uomo, que tenia el suport de
Daytop Village, de Nova York, que tenien molta més experiència, ja que aquesta problemàtica
havia sorgit molt abans a Estats Units.
Era, és, un programa molt estructurat per persones molt poc estructurades.
Al llarg d’aquests anys les persones amb problemes de addicció s’han diversificat, i així
nosaltres hem hagut de crear constantment programes per poder respondre a les
necessitats de la realitat social de la nostra terra. Amb fidelitat a la filosofia de Projecte
Home, però amb fidelitat també a la vida tan canviant, i a les problemàtiques noves que
sorgeixen.
En aquets moments hi ha 23 programes distints.
De fet diré p.e. que l’arc d’edat de persones que han vingut a demanar ajudar per addicció va
dels dotze anys al 64. Que hi ha persones que fins “ahir” dormien al carrer o a Son Banya i
que demanaven pels semàfors fins a aquells/es que tenen una professió que exerceixen amb
“normalitat” i que les mos trobam no en els semàfors, sinó en el despatx o l’oficina o la
construcció.
És clar que necessitam programes amb molta de estructura per a persones amb molt poca
estructura, i de programes amb poca estructura per a aquells que tenen més estructura ja
sigui personal, familiar, laboral o social.
Té solució aquest problema ?
Ara record aquella expressió de Jesús: “els pobres sempre les tendreu entre vosaltres”…
Sens dubte jo crec que en el carrer sempre hi haurà droga i per tant la possibilitat
d’addictes a una o altre droga o a distintes conjuntament. Al mateix temps persones dèbils
que prefereixen escapar de la seva realitat i no afrontar-la. Per tant drogoaddictes em fa
l’efecte de que va per llarg.
Per altre part pens que és molt important que sempre hi hagi la possibilitat de donar una mà
a aquelles persones que han caigut en aquesta trampa i que s’en vulguin sortir, i també
treballar per prevenir a que no es cerquin solucions allà on només hi ha mentida i treballar
uns valors que facin fortes a les persones.
També vull dir que una de les característiques importants del fenomen de la
drogodependència és la seva globalitat i mundialitat. No podem oblidar que hi ha moltíssims
interessos de persones i de grups. I així la policia, els jutges, la legislació, la educació
reglada i no reglada, les esglésies, les famílies… Tants tenim tant a dir !
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2.2.-

Quin poder real (efectiu o d’influència) té l´Església de Mallorca
Mallorca
Projecte i com creus que desitjaria exercir aquest poder o influència ?

dins el

En primer lloc hauríem de clarificar què és poder i què o qui és l’església de Mallorca.
A Projecte és fonamental que la persona sigui protagonista, ja que durant molt de temps ha
estat depenent, addicta, o sigui no-protagonista ni decisiva. El nostre treball comença i acaba
en aquest procés constant de protagonisme. Quan una persona és protagonista és autor del
que fa, pensa, decideix… i així té autoritat.
Per tant crec que és molt bo tenir autoritat, i aquesta la dona l’actitud davant la vida, el
que fas cada dia i al llarg de la vida…
Si fruit de la autoritat una persona o una institució té poder no me preocupa massa, ja que ho
posarà al servei d’allò que val la pena a cada moment, en cas contrari pens que és molt
perillós tenir poder. Tots sabem que quan una institució té com objectiu prioritari a ella
mateixa, en lloc de servir per allò que va néixer, qualque cosa grossa no marxa.
Respecte Phb és clar que hi va haver dos promotors: el Bisbe de Mallorca, D. Teodor, i el
Conseller de Salut, D. Gabriel Oliver. I els dos com a representants de dues institucions
que volien donar suport a una altre realitat – Projecte Home Balears - perquè fes, des de la
fidelitat als principis acceptats per ambdós i a la Carta Fundacional de PHB, la seva feina i
afrontàs el problema de la drogoaddicció.
Aquest suport al PHB, com s´ha concretat al llarg dels anys ? De moltes maneres, en
diré p.e. a nivell material - econòmic. Des de els inicis varem creure oportú que el 50% del
pressupost fos d’ajudes públiques, i així s’ha fet més o manco al llarg d’aquests anys. El
Govern deixa també la CT Ses Sitjoles.
El Bisbat de Mallorca ha aportat 18.000 E. per la constitució de la Fundació Hombre
Libre, deixa al PHB un edifici a Binissalem, i un grup de institucions religioses .- 5 - han
deixat edificis perquè es duguessin a terme les activitats del PHB; també des dels inicis el
Capítol Catedralici ha aportat una beca amb la quantitat de 750.000pts. (uns 4.508 E)
anuals, a més de fer possible el que s’hagi poguc fer dins la Catedral tota una sèrie de
concerts a benefici del PHB; l’edifici en que PHB desenvolupa la seva feina a Menorca ens
ho deixa el Bisbat de Menorca, i durant un temps el Bisbat de Eivissa també ens va deixar
un pis fins que ens va convidar a que ens anéssim.
Sens dubte el suport tant d’una institució com de l’altra és important – tenint en compte en
el cas de l’església de Mallorca a les congregacions religioses -, però vull dir també que
queda l’altre 50% del pressupost, - normalment més, - que cada any hem de cercar,
treballar i trobar. I PHB és possible cada dia i cada any perquè moltes persones particulars,
grups de tota classe, institucions privades i publiques hi són també, i algunes de forma molt
important.
Sols diré que l’any passat hi va haver una mitja diària un poc superior a les 600 persones
usuàries – sense contar les famílies -, i que la mitja del cost diari per usuari va esser gairebé
de 20 €.. Si un fa contes…
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M’agradaria afegir que PHB ha de treballar per esser fidel a la seva carta fundacional i a la
realitat canviant de la problemàtica de la drogodependència per poder donar respostes
adequades a les persones, no a les idees o capritxos que pugui tenir qualsevol dels “donants”.
Com crec que desitjaria exercir aquest poder….
poder És molt difícil respondre a aquesta part de
pregunta, ja que s’haurien de suposar una sèrie de coses de les quals no estic segur i
endemés poden canviar segons les persones i els temps. El que sí puc dir és que una de les
situacions que m’han fet sofrir més en la vida ha estat relacionat precisament en el que
expressa aquesta pregunta.
Jo estim, crec que molt profundament l’església, i estim també amb tot el meu cor Projecte.
No tant com a institucions sinó que per la meva història personal, que engloba decisions,
molt d’anys d’una forma determinada de viure i viure amb… respecte a l’església; i pels
resultats que durant aquests 25 anys darrers estic veient de vida a tantes persones amb
cara i ulls, respecte Projecte.
Un moment donat vaig tenir la impressió que el “poder institucional” de l’església volia
“matar” la realitat de Projecte i “apropiar-se d’ella i esclavitzar-la”… I això dins mi va suposar
un greu conflicte entre dues realitats que estim més que la meva mateixa vida, no que
l’ànima.
És veritat que ens aquells moments no vaig estar tot sol, vull recordar la gran ajuda de
D. Teodor entre d’altres, però les decisions i el sofriment eren meus. I havia de descobrir
què me demanava Jesús en cada moment per poder fer la seva voluntat. No la meva, ni la
de “l’església”, ni la de “Projecte”. Vaig descobrir que no se me demanava respondre a dues
fidelitats, encara que durant temps vaig patir aquest dubte. Que qualsevol decisió anava més
enllà de qualsevol institució.
Me preocupa i molt que es vulgui posar l’afegitó del cognom de “cristià” o “ des de
l´església” a tot el que des de una actitud de fe i d’església una persona o un grup fan.
Crec que Jesús no ho feia així. No tenc cap objecció a que es digui, però tampoc no tenc cap
necessitat de pregonar-ho per tot arreu
Pareix com que en un moment de crisi vulguem demostrar que l’església fa allò i el de més
enllà i es vulgui passar factura. I jo crec que esser seguidor de Jesús, esser cristià, en el
meu cas, suposa més bé viure en frontera, en diàspora, amb el pit descobert moltes vegades;
però amb la seguretat, dins tantes incerteses, de que Déu Pare me vol, m’estima i és la
font del meu ésser i de la meva esperança. I això ho puc viure en grup, en església.
Ara record el començament de la Gaudium et Spes del Vaticà II: “ Les alegries i les
esperances, les tristeses i les angoixes dels homes del nostre temps, sobre tot dels més
pobres i de quants sofreixen, són a la vegada alegries i esperances, tristeses i angoixes dels
deixebles de Crist. No hi ha res vertaderament humà que no trobi eco en el seu cor....”
Aquesta Constitució m’ha marcat molt, però no crec que sigui el moment ara de parlar-ne;
sols ho he volgut recordar.
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3.3.-

Com preveus que serà l’actitud que prendrà l´Església de Mallorca respecte
al Projecte Home quan dins uns anys tu t’hagis de jubilar ?

Crec que és important tenir en compte una sèrie de coses:
- els promotors per fer quelcom per afrontar la drogoaddicció a Mallorca–Balears fa
uns 25 anys varen esser el Bisbe D. Teodor – en nom del Bisbat de Mallorca – i el
Conseller de Salut del Govern Balear, D. Gabriel Oliver – en nom del Govern
Balear -.
- Aquest quelcom varem veure que seria bo que fos el que s’ha anomenat “Projecte
Home”, que suposava entre altres coses un programa educatiu-terapèutic de
rehabilitació i reinserció, apartidista i aconfessional. I es va optar pel Projecte
Home.
- En aquests moments donen suport jurídic a Projecte Home Balears:
o Fundación Hombre Libre, canònica, i formada por institucions.: Bisbat de
Mallorca, Govern Balear, Club Rotaris Almudaina i Mallorca, Fundació
Projecte Jove i Projecte Home B.
o Fundació Projecte Jove, formada per persones físiques, bàsicament
estrangeres i membres de Projecte H.
o Fundació Nous Vents, formada per persones físiques i per l’Associació de
familiars i amics de PHB
Aquestes tres fundacions estan associades a la “Asociación Proyecto Hombre”, a través del
representant que han elegit cada una, que som jo, i que en la meva absència hi és el
director general de PHB.
Al mateix temps les tres fundacions han creat la “Gestora Projecte Home”, que entre altres
funcions té la de dur a terme la construcció de la nova seu de Son Morro, i després el seu
manteniment.
També cal dir que les Fundacions Projecte Jove i Nous Vents tenen diverses empreses,
S.L., per tal d’ajudar a la reinserció d’usuaris amb dificultats especials.
Pel que respecte a la organització des de fa anys hem treballat molt en aquest aspecte.
Et diré que en aquests moments és veritat que el president som jo, però existeix un òrgan
de direcció, amb molta d’experiència i eficàcia, amb responsabilitats ben definides.
L’organització s’estructura en els següents nivells de direcció:
Presidència, direcció general, direcció de recursos humans i projectes, direcció terapèutica,
direcció financera i recursos propis, direcció de comunicació, marketing, captació i events,
direcció de programes. Aquest equip és el que impulsa, dirigeix, avalua, cada un dels equips i
realitats del PHB.
A nivell d’organització crec que no importa dir més, però sols afegiré que les responsabilitats
estan totes escrites en distints manuals, certificats per la norma ISO 9001 : 2008 des
del 2004 i renovada el 2007 i el 2010, i amb la certificació de qualitat per EFQM.
Acabam de rebre la noticia de que ens donen el premi d’Excellència de les Balears del
2010.
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El fet de que tenguem plans estratègics des del 1996 ens ha ajudat a revisar, avaluar,
programar, planificar, I això sens dubte ha estat molt beneficiós per PHB.
A partir d’aquí, jo esper que l´Església de Mallorca – pensem que el PHB, és de Balears
i hi ha centres a Menorca i a Eivissa -, no caurà en la trampa del poder, sinó en la actitud de
servei i de participació respectuosa en la realitat d’aquests anys, en que moltes persones i
institucions, privades i publiques han fet possible la realitat de Projecte Home. Seria molt
trist que l’església “oficial” fes del que és un servei, una possibilitat de poder per imposar
ves a saber què. Hi ha massa feina a fer per ajudar a les persones que venen, per perdre el
temps en coses que no les van ni les venen. És massa el sofriment i l’angoixa amb que ens
trobam cada dia per perdre força en discussions de poder.
Jo esper també que “l’Església de Mallorca” ho farà com ho ha fet fins ara: valorant,
donant el suport que pugui, respectant la identitat del PHB; i el Bisbe, com a president
d’una fundació, coneixent la feina que es fa, com es fa, estimant i revisant a partir dels
objectius de la fundació.
4.4.-

Què penses què pots fer tu realment per deixar més o manco orientada aquesta
successió teva quan arribi l´hora de la teva jubilació ?

El que estic fent.
Fa vuit anys que vaig tenir la sort de tenir l’infart i me va ajudar entre altres coses a tenir
present aquesta realitat. Vaig parlar-ne amb D. Teodor que poc temps després ell ens va
deixar.
És clar que la realitat de PHB l’hem anat fent moltes persones. I aquestes són les que
crec que han de seguir fent i estant al front de Projecte.
5.5.-

Com veus l´Església de Mallorca actualment ?
Existeix realment una Església fora de l´església ?
És globalment “clerical” l´Església de Mallorca ?

Cada ú de nosaltres tenim la nostra història i jo tenc la meva. Sens dubte el perquè i com
vaig entrar al Seminari, com vaig viure i conviure aquells anys, el Concili Vaticà II, les meves
estades de servei a Alcudia, Mancor de la Vall, Sant Ramon Nonat de Barcelona, Artà,
Cala Rajada i ara Puigpunyent. Els estudis, les meves activitats, els contactes, les
classes a Instituts o Collegis, i finalment tot el que ha suposat Projecte Home, l’infart
que vaig tenir ara fa vuit anys, han marcat d’una manera o altra la meva vida.
I he de dir que s’ha anat fent realitat el que vaig expressar, sense adonar-me crec, a una
classe amb D. Pere Sureda. Ell ens explicava que hi havia tres formes d’esser capellà: la
de l’apòstol, la del mestre i la del liturgo. I ho feia posant nivells des de damunt la taula.
Després ens va demanar a cada ú de nosaltres a quin nivell volíem estar i jo vaig contestar
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en el nivell de davall la taula. Ni sé quin era, perquè no n’havia parlat, però sé que la meva
vida ha anat un poc o un molt per aquí. Tots els nivell me van bé, però des de la llum dels
de més baix, que crec que són totes les persones que viuen des de la seva autenticitat o
des de la seva limitació.
Des de el cor es pot fer qualsevol tipus de servei i estic convençut que és vàlid per a un
mateix i per als altres.
I crec que normalment això és el que ha donat llum a la meva vivència d'església. I així és i
ha estat sempre difícil per a mi parlar de l´església. Som i me sent església, faig església,
tenc la sort d’haver viscut en església, però no me preocup massa – ara, ja que altres
temps sí que me preocupava i molt – el que la institució església estigui o no per damunt i
pugui manar i tenir poder. Crec que Jesús va per uns altres camins.
Jo a nivell personal crec que no som massa “clerical”, ni me va ni ho vull esser. Esser
capellà no crec que sigui un status especial. Té unes condicions que cal que es compleixin,
unes responsabilitats i unes possibilitats, però d’aquí a que hagis de ser un esser estrany, no
i no. I que ser-ho no et dóna cap poder, sinó unes possibilitats de servei.
És clar que és la meva visió, la meva vivència i el que jo intent. Sé que hi ha moltes altres
formes i maneres d’ésser, i que jo respet i que moltes d‘elles ajuden a enriquir l’església,
el món i les relacions entre les persones.
La meva experiència de capellà a Puigpunyent, és clar en nom del meu Bisbe i de l´església
de Mallorca, m’enriqueix i m’ajuda a viure totes les meves altres realitats. I ho agraesc
profundament. A l’església diocesana, al grup de capellans del meu arxiprestat i a les
persones que formam la comunitat de Puigpunyent.
Me sent bé com a capellà a
Puigpunyent, amb totes les meves limitacions, personals, de temps, de possibilitat de
dedicació.
6.6.-

Si, per tal de fer una bona xerrada, el duguéssim avui a dinar o a sopar amb
nosaltres, de què penses que ens parlaria Jesús ?
I l’altre Jesús de què ens parlaria ?

Jo no ho sé, lo que sí sé el que vaig sentir, viure, veure i escoltar durant més d’una hora
quan vaig tenir l’infart. Vine beneït del meu Pare perquè estava a la presó i me vares venir a
veure, estava exclòs i tu me vares acollir,…. I al mateix temps les cares d’aquestes persones.
I això amb una pau interior indescriptible. Tenia molt de dolor físic, però molta alegria
profunda.
Jo crec que aniria per aquí, a partir del normal de cada dia. Pens també que escoltaria
molt, amb aquest tipus d’escolta que et convida a esser tu i a treure el millor d´un mateix.
Respecte a l’altre Jesús, supòs que sé a qui et refereixes, però crec que el millor seria un
dia convidar-lo a un dels nostres sopars.
B. Català
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Rerefons d'una tasca evangelitzadora avui
Per Bartomeu Fons

1- Per evangelitzar des de la realitat del segle XXI no es poden
ignorar els valors que, tal volta, a molts poden cridar l'atenció,
com per exemple: la vida, els drets humans, la veritat, la equitat,
la pau, la solidaritat, la disnitat de la persona humana i de la comunitat on habita,
conservació del medi ambient, etc.
Una primera opció és preguntar-nos quin tipus de valors professam en la vida
personal i comunitària. Després treballar per adquirir un compromís amb aquests
valors, sabent que això comporta sacrificar-se per allò que creim.
2- Cal també tenir present que vivim, en termes mariners, dins una mar remoguda,
agitada sota el signe de la globalització, de la divinització del mercat, de la gran
separació entre rics i pobres, de l'agonia dels valors, de l'oblit de Déu, del intent de
fabricar-se un déu a la mesura de les nostres debilitats, una societat basada en
l'hedonisme i en el plaer immediat. Tal volta això ens destorba de ser conscients
que estam convocats a la felicitat i l'alegria de sentir-nos participants de la creació
d'un món nou.
3- Fars indicadors d'errors. Caldrà , igualment en termes mariners, vigilar i no
defallir quan està en risc el sentit i l'essència de la vida; els problemes de la
bioètica s'han de tractar des del respecte absolut a la dignitat de la persona humana
i del Creador perquè la vida és un do i no una mercaderia. La institució familiar
s'ha de protegir i enfortir per la repercussió que té en la vida. Igualment la justícia
social; no podem pretendre viure en pau i créixer en benestar quan la majoria dels
nostres pròxims es troben en la necessitat. La solidaritat, l'amor al pròxim és
indispensable per els qui anam dins la nau que ha d'afrontar el segle XXI; és cert
que hi ha pecats d'acció però segurament superen els d'omissió en aquest aspecte.
4- Crec que el plantejament d'una acció evangelitzadora, d'una missió parroquial
comença per deixar ressonar, amb veu clara i forta, les paraules de Jesús: "Tira
mar endins". I tenir la brúixola en la direcció d'Aquell que va dir: "Jo som el Camí,
la Veritat i la Vida". És l'hora dels riscs i l'hora del coratge; és el moment dels
compromisos i dels testimonis. Es fa necessari actuar, no quedar-se aturats i, amb
clarividència, construir el nostre segle XXI.

Missió parroquial a Felanitx
Del 5 al 9 de juliol del passat 2010, ens trobàrem unes 70 persones (3 de Felanitx)
al monestir "El Espino", situat al nord de Burgos, a 10 kilòmetres de Miranda del
Ebro i molt a prop del País Basc. A l'esmentada trobada hi foren presents el grup de
missioners dels PP. Redemptoristes que es dediquen a dirigir missions a les
parròquies que vulguin dur a terme una evangelització en i des de la situació actual
en que vivim els creients en Jesús, el Senyor. Els altres membres participants -laics,
laiques, preveres, religiosos, religioses- venien de diversos indrets d'Espanya i
alguns de Portugal on s'ha fet la missió parroquial o es preparen per fer-la.
La trobada fou prou enriquidora i vivencial. Des de la pregària Eucarística o altres,
molt preparades i participades a partir de la vivència de cadascú com a seguidor i
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missioner de Jesús, fins a les exposicions dels temes, experiències i diàlegs entorn
a l'evangelització que es duu a terme o es prepara per dur-s'hi.

La metodologia d'aquestes Missions parroquials és la següent:
1. Premissió. Preparació de la Missió: a) Trobades d'algun P. Redemptorista
amb els col·laboradors de la parròquia i participació a les celebracions habituals de
l'Eucaristia; b) Edició d'una pregària per la respectiva missió; c) Catequesi dels
animadors missioners (4 temes sobre Jesucrist evangelitzador, Bona Notícia i com
els creients poden ser una comunitat evangelitzadora); d) Convidada a cada família
de la parròquia a participar a les trobades en algunes cases dels interessats i per
barriades. A Felanitx estam en aquesta etapa.
2. Missió. Tres setmanes de presència dels missioners redemptoristes; és quan
es posen en funcionament les trobades familiars a les diverses cases on es reuniran
habitualment els participants, amb assemblees generals i celebracions de tots els
grups al temple parroquial.
3.
Postmissió. Seguiment i consolidació posterior dels grups sorgits dins la
parròquia.
Bartomeu Fons
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LA SIBIL·LA
LA SIBIL·LA
Joan Parets i Serra

Dia 6 de novembre de 2010, sempre serà una
data importantíssima per la història de la
música diocesana i mallorquina. A Nairobi
(Kènia) la nostra Sibilla fou declarada per la
UNESCO Patrimoni Immaterial de la
Humanitat. La Sibilla va competir amb 51
candidatures més en la seva categoria,
provinents de 33 estats de tot el món. Foren
presents a dita declaració Joan Font, Conseller
Insular de Cultura i Gabriel Cerdà, Director
Insular de Patrimoni.
Aquí, condeixebles, vos don a conèixer el que
vaig escriure amb motiu de la presentació del
llibre: “El cant de la sibilla a Mallorca. Un
fenomen emergent” (2004) de Francesc
Vicens al Club de Diario de Mallorca, dia 17 de desembre de 2004. 1
“Si hi ha una cançó que des de petit m'ha cridat 1'atenció ha estat la Sibilla. Ja
quan era cantadoret a la meva vila natal, Santa Maria del Camí, com quan, ja
d'estudiant, cantava a l' Schola Cantorum del Seminari vaig sentir una gran
admiració per la Sibilla, admiració que ben prest es va traduir per una curiositat i
unes fortes ganes d'investigar sobre aquest cant que ens corprenia a tots els
infants i als no tan petits. Tanmateix he de dir que, tot i tenir una relativa bona
veu, mai no vaig ser 1'escollit per a sibiller, tant d'escolanet com de seminarista,
uns altres em passaren davant no sense deixar-me una mica de sana enveja. Així
mateix he de dir que, d'una manera familiar, ja de majoret he estat el sibiller per
als amics: els anys que em tocà ser a Perú, quan per Nadal, allà en ple estiu, ens
reuníem tots els mallorquins i, amb certa enyorança, cantava la Sibilla; també la
1

L’escrit està com a presentació del llibre de Francesc Vicens, publicat per Documenta Balear,
amb el núm. 58 de la col·lecció Menjavents.
52

vaig cantar quan vaig fer el curset bíblic
a l'Escola Bíblica de Jerusalem i
anàrem a visitar la Santa Cova de
Betlem.
Aquella curiositat i les ganes
d'investigar m'han dut a recopilar gran
part de la informació relativa a la
Sibilla: articles, programes, discos,
vídeos, llibres, retalls de premsa,
fotografies, etc., i tot està dipositat al
Centre de Recerca i Documentació
Històricomusical, i són molts els qui
s'han acostat al Centre per cercar
informació sobretot per fer algun treball
quan s'acosta Nadal.
Molts d'universitaris s'han interessat
pel tema i fins i tot alguns han
expressat el desig de dedicar la seva
tesi doctoral a 1'estudi de la Sibilla, però
quan han vist la seva complexitat s'han
estimat més cercar altres temes, tot i
que sempre hem procurat animar los a
fer-la i oferir-los la nostra modesta
collaboració. Ha estat més fàcil la
redacció d'articles per part dels
periodistes, ja que no hi ha Nadal que no
en vingui algun per cercar quatre dades
per enllestir el seu reportatge per a la
premsa escrita, la ràdio o la televisió.
L'interès de la gent per tot allò
relacionat amb la Sibilla, lluny de
minvar, va creixent i ho demostra el fet
que ja des de centres culturals o
regidories de cultura d'ajuntaments de
Mallorca ens criden perquè els donem alguna audició o xerrada sobre la Sibilla, i
així es pot dir que hem visitat molts de pobles de la nostra illa.
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El material recopilat, l'hem ofert diverses vegades a gent experta perquè pogués
presentar un estudi seriós que creiem que seria de molta d'utilitat per donar a
conèixer la història i l'entrellat d'aquesta peça tan estimada pel nostre poble,
però fracassàrem en l'intent.
I ha arribat la primera fornada de doctors en musicologia que, amb illusió, han
acceptat l'oferta del Centre i s'han interessat per tot el seu fons per poder
treballar en el coneixement de la música balear. I el bon amic i alumne, deixau que
ho digui, Francesc Vicens s'ha interessat d'una manera molt especial pel tema de
la Sibilla i aquí tenim el fruit en aquest llibre que ha volgut que jo presentàs, un
llibre que, a més d'omplir-nos d'alegria, ha vingut a satisfer els desitjos de molta
de gent que demanava bibliografia sobre el tema, i que fins ara era molt migrada.
Hem de saludar aquesta obra com una eina de futur per a tots aquells que
vulguin conèixer més coses sobre aquest cant tan emblemàtic dins la nostra
tradició i els costums nadalencs. Francesc Vicens ha fet una bona feina, una feina
que hem d'agrair i alabar, a la vegada que l'encoratjam a continuar endavant
treballant amb nous temes dins aquest ampli camp de la música a les illes
Balears. Amb tota sinceritat he de dir que esperam molt d'aquesta nova
generació d'estudiosos de la música i crec que no ens defraudaran.
Gràcies, Francesc, per aquest llibre, gràcies per les esperances que despertes
dins tots els qui estimam el món de la música, gràcies pel teu esforç i per la teva
dedicació.
Per acabar, voldria expressar un darrer desig que resumeix tot el que he dit fins
ara: quan caminam per la muntanya adesiara trobam uns muntets de pedres,
anomenats sibilles, que ens van indicant el camí; jo voldria que aquest llibre fos
una sibilla o una primera pedra per la tan desitjada, esperada i necessària història
de la música a les illes Balears, que ben prest la puguem veure escrita i
publicada.
Fruïu, amics lectors, llegint aquest documentat estudi.
Joan Parets i Serra

President de la Comissió Diocesana de Música Sagrada”
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RESPECTE ALS CANTS RELIGIOSOS
Comentari de ANTONI PERELLÓ

Com qui ha pecat ha de demanar perdó, vull començar a
escriure aquests dos mots per fer-ho. Es ben vera que me vaig
comprometre a escriure al menys una vegada a l’any qualque cosa, sia nota, arxiu o
ocurrència, però fins avui mai ho havia fet. “Mea Culpa” i esper el “ego te
absolvo”.
A mitjans del mes d’agost me varen o em vaig comprometre a anar a missa
cada diumenge a las 10 a Fartaritx, per cantar. Fins ara ho duc bé i no he fallat cap
dia. Però no és d’això que volia parlar; és dels cants que de les altures litúrgiques
de Palma, o no se d’on, ens diuen que hem de cantar cada diumenge. No sabia que
“l’auctoritas” arribàs tan enfora. Ni que fos el temps d’en Pere Sureda. Pensava que
tenien altres coses més importants a fer. Crec que està bé que intervinguin
indirecta i fins i tot directament, però mai que arribessin tan lluny fins al “mando
y ordeno”.
Però no és d’això que vull parlar. És de les cançons, motetes o com es digui.
En el cantoral de l’Església de Mallorca sabeu quantes cançons hi ha? Jo tampoc,
però no crec que siguin inferiors a 600. Quin poble o quina coral d’església és
capaç de saber-les? A més, si fossin joies musicals o literàries, val !, però per lo poc
que he vist i sentit n’hi ha un bon grapat que, baix el meu punt de vista, no valen
un gafet.
En aquest moment penso amb l’eminentíssim , i no es conya, Joan Parets i el
seu equip i companys musicòlegs i literats. Per què no prenen el bou per les banyes
i es dediquen a depurar la manca literària i musical de moltes cançons, àdhuc de
fer-les fora del cantoral?
Joan, amb molt bon ull sempre m’has dit que era un vago de set soles, i tu i
jo sabem que tens raó. Però avui jo et vull emplaçar a que miris un poc el legat
literari i musical, que actualment l’Església de Mallorca amb aquest Cantoral deixa
als futurs creients.
Ara bé, sí que voldria manifestar alguns dels meus pensaments.
Respectar i potenciar els cants típics de cada contrada. Per què no recollirlos i fer un inventari diocesà?
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Baix el meu punt de vista, el més important d’una celebració litúrgica,
sempre he estat fluix amb aquesta matèria, és la participació de tots. Una de les
coses que uneixen molt és el cant comunitari, de tal forma que en l’acte litúrgic, es
deu intentar que així com tothom resa el Pare Nostre, tothom canti les cançons
pertinents. Les celebracions no són concerts, però sí que és vera que a moments
determinats, es pot i es deu cantar alguna peça coral, al uníson o a veus, sortint
de lo normal.
Com és possible que el poble pugui aprendre i cantar aquesta barbaritat de
cançons del cantoral?. Ara hem arribat a un punt molt delicat i que cal tractar amb
molta de prudència i serenor. Si volem que tothom canti, hauran de conèixer els
cants, això es una perogrullada.
I quins han d’esser aquests cants? Això és lo
que, baix el meu punt de vista, prèvia una llarga tasca de recerca envers els
cappares de l‘església mallorquina cal esbrinar. Això suposaria moltes de dosis de
til·la, diàleg, consens i recerca. Joan, aquí tens un altre bou per torejar. Jo penso
que els cants han de ser pocs i bons, suficients perquè la gent pugui aprendre’ls
més o manco i siguin coneguts pels feligresos de quasi tota la diòcesis.
Però sobre tot no caldria oblidar els cants antics, algun dels quals tan
musicalment com literàriament son autentiques obres d’art. Pens amb el “Deu vos
salve María”, “Per vostre Passió sagrada”, “Mirau-me amb clemència”, etc., etc.
(aquests darrers pot ser influenciats pel trauma d’estar sempre en pecat, sense
saber, a vegades, què era això; però si l’autocar sofria un accident havien d’estar
preparats per poder presentar-nos davant Déu purs i nets, com el núvols blancs
del cel).
Per aconseguir tot això cal senyalar la importància de les corals parroquials,
tant baix del punt de vista religiós, com a instrument cultural. Cal cuidar-les (se
que és fa, i que pel mes d’octubre hi havia convocada a La Porciúncula una
trobada), però així i tot, crec en la necessitat d’insistir-hi. Baix el meu punt de
vista, als actes religiosos hi falta naturalitat, participació, música, espontaneïtat i
senzillesa.
No vull fer cap crítica, simplement una reflexió, però crec que valdria la pena
tenir en compte algunes coses.
Segur que lo que dic és un os fora de lloc en aquesta revista, però és lo que
aquests darrers dies, no sense un cert punt de discrepància, he estat pensant.
Una abraçada,
Toni Perelló
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C a v il· la d e s
d ’u n d e s e n fe in a t

Si voleu estar bé...
Alerta als metges !
No és el mateix estar bo que estar bé!
J.Sancho
A partir d’una certa edat no hi ha ningú que estigui bo, però encara és possible trobar-se bé.
Quan la salut ja flaqueja, el que es pot fer encara és negociar una situació de benestar.
Jo, per tal d’estar bé, procur sempre posar-me lluny de perills: Vaig molt alerta als metges !
Me guard dels metges tant com puc; i no en parlem ja de les Ministres de Sanitat,
Igualtat, Bruixeria i Mal bocí, de tots els seus confrares i de totes les seves campanyes
apocalíptiques...
El primer que ensenyen avui a qualsevol Facultat de Medicina, de qualsevol indret del
món, als al·lots que comencen el primer curs de carrera - i ja dins la primera setmana de
curs, per no fer tard - és que aprenguin a dir de tira i sense pipellejar els fonaments del
catecisme hipocràtic: “Fora fumar, fora beure, fora cafè, fora sal, fora dones...”
Uei, uei, uei, UEI !!! Para màquines i anem per passes curtes ! I és aquí on comença
la negociació: “Sr. Doctor o Sra. Ministra, jo no deixaré la sal, però, per compensar,
puc prendre més sucre ... Jo no deixaré de fumar, però, per compensar, em puc ventar
una estona cada dia per llevar l’olor del fum... el que no faré de cap manera és això que
diu de posar un preservatiu a cada cigarro abans de fumar !
I en quant a això de les
dones... ho deixarem com està, i no ho canviarem per homes, perquè a la meva edat jo
ja no estic per innovar tècniques !”
Fins aquí hem arribat, però d’aquí no hem passat !
El metge podrà ser un bon navegant, però no és el capità del meu vaixell... encara !
Ja vendrà temps ! Perquè sempre arriba un dia que et puja el pràctic a bordo i aleshores
sí que el capità ha acabat les feines i ha d’arriar bandera. Però mentrestant... negociem !
I en quant a les campanyes publicitàries de Sanitat... jo les vaig aplicant la meva tècnica !
Vosaltres ja coneixeu la meva habilitat per a capgirar refranys. És una bona tècnica per a
calibrar la seva consistència: Un refrany que tant podria dir el que diu com el contrari
del que diu és un refrany “engana brètols” i més val tapar-li el cap amb set flassades.
El mateix solc fer fa estona amb els eslògans i les campanyes publicitàries de qualsevol
Ministeri. Sobretot amb les que s’entesten forçat en fer-me arribar als cent anys, peti qui peti !
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Com podeu suposar, les que avui se’n porten la palma dins aquests atemptats continuats
contra el meu benestar són les mal anomenades “campanyes antitabac”, un eufemisme
per a no dir directament el que realment volen dir: “campanyes Antifumadors”.
O més concretament: “Campanyes contra MI !”, per si no ho havíeu entès prou clar.
Jo, com bé sabeu, en defensa del meu confort i benestar he decidit fa estona verificar per
mi mateix la consistència real d’aquestes campanyes i que, si les he de dar la raó, que
sigui des de la fossa... Mentrestant - per esbravar-me més que res, ja que no hi puc fer
altra cosa - les estic aplicant la tècnica despietada de trabucar-los els eslògans... Una
revenja pacífica !
Quan érem al·lotots pel seminari, entre algunes altres de bones que en vaig glapir,
me’n vaig guardar una de curiosa de per devers Filosofia: la definició de la definició.
Entre les condicions necessàries que exposava aquell llibre - tal volta més savi del que jo
aleshores pensava - per a donar-se una bona definició, n’hi havia una que feia més o
manco així:
“La definició ha d’abastar tot el que vol definir i només el que vol definir”.
És a dir, per a no embullar més la troca: que tant ho pots esgarrar per quedar-te curt...
com per passar-te de rosca i embolicar-hi tot el que s’engronsa... I aquí, aquí està el busil·lis !
D’aleshores, tenir esment a aquest cap de fil sempre m’ha aclarit bastant les coses.
Dit això, anem per feina i estiguem en el que hem d’estar.
Hi ha algun geni embolicat dins aquest Govern de senyoretes Pepis que se va despenjar
aquesta i que ja deu aspirar al premi Nòbel: “Fumar puede matar !” Una llumenera
d’home, se veu.
Redell ! dic jo, amb encerts com aquests qualsevol pot fer carrera i no importa esser del PSOE !
Provau vosaltres mateixos de canviar el primer infinitiu per qualsevol altre que se us
acudeixi i veureu com també funciona: “Comer puede matar !”, “Beber puede matar !”,
“Trabajar puede matar !”, “Jo... puede matar !”... e così via : TOT “puede matar” !!
Ni de lluny ensumen allò de “qui nimis probat, nihil probat!” Jo fins i tot he provat de
cercar un infinitiu que semblàs d’antuvi que mai per mai hi podria tenir cabuda, com és
el cas dels més oposats a “Matar” o “Morir” - com pugui ser “vivir”-, i aleshores he
comprovat amb esglai que fins i tot aquest, i sobretot aquest, era el que més bé hi deia:
“Vivir puede matar !”
Coi ! és que directament fins i tot pots llevar el “puede”: VIVIR MATA ! Seran lloscos ??
Com veieu, per a fer eslògans d’aquests no és imprescindible un doctorat a Òxford...
Se veu que aquestes eminències sanitàries que ens governen no despunten gaire per filar
prim: Ells disparen el canó gros i així asseguren el tir... On degueren estudiar aquests
pous de ciència ? De joves els degueren acostumar a fer sempre una cosa darrera
l’altra... Perquè el que és Pensar i Alenar al mateix temps se veu que no els va gens bé.
Tot això fa ganes de demanar a la Ministra Pajín - a qui Déu conservi els llavis per a
tapar tanta dent - que, en justa paritat i per evitar desgràcies, hauria de fer posar també
una esquela d’aquestes a cada un dels ordinadors del seu Ministeri de Sanitat - on
caplleven i se suquen el cervell aquests genis que té en nòmina - per tal que, en anar a
obrir-los per escriure parides d’aquestes, quedassin ben advertits del perill que corren:
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“Trencar-se la closca puede matar !”... i, per suposat, “perjudica gravemente a los que
los rodean... i us paguen el sou, llumeneres !”
Amb aquest coeficient mental, aquests lletruts del Ministeri sí que corren greu perill !
I us parl ben documentat i estadística en mà ! Si hem d’anar d’estadístiques, vet aquí
aquesta i vegeu el que diu d’ells el Medical Research Council, segons Europa Press:
“ MADRID, 11 (EUROPA PRESS) Investigadores del Medical Research Council de Reino
Unido han descubierto que el coeficiente intelectual bajo influye en la aparición de
enfermedades cardiovasculares, siendo el segundo factor de riesgo más determinante
sólo por detrás del tabaco y muy por encima de otros como la obesidad o la hipertensión
hipertensión,
según publica en su último número la revista 'European Journal of Cardiovascular
Prevention and Rehabilitation'.
Para llegar a este hallazgo, los investigadores se basaron en un estudio de población de
1987 que incluía datos de 1.145 personas de 55 años de media del oeste de Escocia, a
quienes se les hizo un seguimiento durante 20 años recopilando información sobre su
estatura, peso, presión arterial, tabaquismo, actividad física, estudios y trabajo. Además,
se evaluó la capacidad cognitiva mediante una prueba estándar de inteligencia general.
Tras introducir todos estos datos en un modelo estadístico con el fin de cuantificar la
relación de nueve factores de riesgo con la mortalidad cardiovascular, comprobaron que el
tabaco es el factor de riesgo más importante, seguido de un coeficiente intelectual bajo,
con una mortalidad similar en ambos casos. ”

O sigui que, estadísticament, pareix que a tots plegats se’ns presenta un fosc hivern i
que arrambam ja un peu a la fossa: Jo per fumador i ells per curts de gambals...
Ja us ho dic jo: són lloscos !! I ni Déu ni el Govern hi saben trobar un remei.
J.Sancho 2

2

N.B.: Ningú ha dit que les meves cavillades hagin de ser objectives: Les escric per fer cabal !
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El Púbico, 15-12-2010

El País, 19-09-2010

CONFIDENCIALITAT
MODÈLICS i modelicons és una revisteta privada i els escrits que conté no suposen mai
manifestacions públiques dels seus autors: són tan sols comentaris espontanis, amistosos i
confidencials entre amics i per a amics, sempre de caràcter privat. Demanam, per tant, que se
respecti aquest caràcter privat i confidencial.
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escrits ni en aspectes d’estil ni gramaticals (morfològics, sintàctics o ortogràfics, etc.).
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d’ortografia o mecanografia, etc. Creiem que sempre s’han de respectar l’estil i les opcions
gramaticals que cada autor vulgui emprar.
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