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Editorial 
 
Després d’haver tractat en els números anteriors d’aquesta 
revista com a temes de fons alguns aspectes importants del 
Seminari, com han estat “L’Institut Juníper Serra” (nº 33, 
octubre 2013), “Els balarrassas” (nº 34, gener 2014), i “La 
Sapiència” (nº 35, maig 2014), a l’equip de redacció ens va 
semblar que havíem de dedicar el número següent a parlar 
del “Seminari Menor”.  I aquest és l’eix entorn del qual gira la 
major part dels escrits que presentam en aquest número. 
 
Havíem pensat desglossar el tema en quatre vessants :  el 
pla d’estudis,  l’espiritualitat, la disciplina  i els esports.  
Pensàrem en la possibilitat d’organitzar una taula rodona per 
tractar conjuntament tota la temàtica del Seminari Menor,  
però, després de sospesar els pros i els contres, ens va 
semblar que a una taula rodona sortirien moltes anècdotes, 
sense dubte interessants, però possiblement hi mancaria una 
reflexió feta amb una mica de profunditat. Per aquest motiu 
decidírem encarregar els quatre temes a quatre redactors, 
que per la seva trajectòria posterior poguessin fer una 
mirada retrospectiva, alhora serena i crítica.  Al final no 
solament hem tingut un redactor per a cada un d’aquests 
quatre temes centrals, sinó que a més a més hem tingut 
unes altres aportacions ben valuoses, que, entre totes, crèim 
que completen la panoràmica del Seminari Menor.  
 
Amb tot això podríem dir que aquest número resulta quasi 
íntegrament monogràfic.  
 
Esperam que passeu gust de recordar experiències 
compartides de ja fa més de 50 anys. 
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Per començar… 

 
 
 
 
 

 
 
 

EELLSS  ““ PPRROOBBLLEEMMEESS””   DDEE  LL’’ EESSGGLLÉÉSSII AA  
ii   eellss  pprroobblleemmeess  ddee  llaa  ggeenntt  

 
 

Antoni Perelló 
 
 
 
 
 
 
 

 Fa uns dies vaig llegir  mes o manco els temes que el 
Sínode de Bisbes i Cardenals que se celebrarà a Roma per tractar 
com solucionar alguns problemes que l’Església té plantejats 
sobre la problemàtica de què els divorciats puguin combregar o 
no, els “gays”, el matrimoni “gay” etc. Temes que aparentment la 
“plebe” fa temps que té superats. Simplement creis que fan falta 
tantes “alforjas” per resoldre aquestes qüestions?   

Aquests són els principals problemes actuals que té plantejats la nostra Església, la 
institucional,  avui ?   Sincerament crec que no. 

 Al poble d’avui li importa un “bledo” aquestes qüestions, les té superades i 
resoltes,  crec que no són els problemes d’avui en dia.  El missatge de Jesús pens que no 
és aqueix.  Hi ha molta de diferencia.  Jesús ha vingut a salvar els homes, inclús els 
pecadors, no a condemnar-los. Amb què se basen, els qui mos comanden, per fer les 
diferencies abans esmentades ?   Amb tot el meu respecte,  amb els CANONS. 

 Mai em varen ensenyar que les lleis de l’Església, tenien prioritat a les 
evangèliques.  Supòs que aquest dia no vaig anar a classe i me vaig perdre aquesta lliçó.  
Jo creia que Jesús ens va ensenyar l’evangeli i que els canons es varen fer després per 
ments privilegiades. Crec que són necessaris uns criteris, unes normes,  però mai per 
desvirtuar la doctrina evangèlica,  ans el contrari,  per fer palesa la Bona Nova. 
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 Quina explicació donen els canons, sobre tot alguns, amb els problemes abans 
esmentats? No ho sé.  Supòs que algú m’ho podria explicar. La meva capacitat 
intel·lectual no arriba a tant. 

 Baix el meu punt de vista, dels evangelis surt llibertat, pau i amor,  però dels 
canons,  insistesc sobre tot d‘alguns,  esclavitud, càstig i pecat. 

 Quan estudiàvem ens deien que sempre havíem d’estar atents als signes del temps. 
Vosaltres creïs que els signes del temps apunten a que hem de solucionar els temes abans 
esmentats? No creïs que els signes del temps apunten a altres direccions?  Per això 
s’haurien de reunir amb el poble real,  i segur que sortirien altres temes. 

 Pens, sense pretendre ser un il·luminat, ni molt manco, ser l’intèrpret de res, que 
els actuals problemes, sobre tot aquí a Mallorca que es lo que més o manco conec, que els 
signes del temps mos duen a considerar que alguns dels problemes que de veres mos 
afecten son  uns altres,  per exemple:  la comunicació del missatge evangèlic, el celibat, 
el reconeixement de la dona dins l’Església, que du aparellada els mateixos drets i deures, 
amb una paraula la distinció de sexes, estar prop dels pobres, dels mes necessitats, 
conèixer el que sent el poble, sense excloure ningú, treballar i guanyar el sou amb la suor 
del seu front,  no estar encalçant tot lo dia misses i sagraments...  amb una paraula, una 
nova organització, etc. 

 Sé que som un il·lús,  alguns per ventura diran un renegat,  pot ser que sí,  però és 
lo que pens i sent.  Crec que no pot existir aquesta bretxa  i que és necessària una urgent 
presa de consciència i que qualque cosa s’ha de fer per unir lo que els eclesiàstics han 
separat.  Comencem primer per identificar els nostres “problemes” amb els problemes 
reals de la gent. 

 Com fer-ho?  Aquest es l’interrogant que cal contestar.   

Per això sí que cal reunir-se  i així recuperar la credibilitat. 

 

Manacor,  7 d’octubre de 2014 
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El nostre convidat 

 

 

  
AAnnttoonnii     FFuull llaannaa  

 
 

Toni Bennasar Cirer 
 
 
 
 

En aquest número de la nostra revista decidírem 
entrevistar a en Toni Fullana perquè ens semblava 
que tenia moltes coses per contar. Anàrem a la 
casa de l’Església on ell cada dia, malgrat estar 
jubilat, s’hi passa diverses hores ajudant. Hi 
anàrem en Sebastià Salom i jo. Ens contà moltes 
coses que ens possibilitaren elaborar unes 
preguntes que un altre dia li férem en Jaume Gual 
i jo. En Jaume enregistrà les seves respostes i aquí 
les teniu 
 
 
 

Toni, com era l’ambient en el qual decidires anar al seminari? 

Oh, Ave Maria Puríssima. Bon Jesús.  Rien de rien (res de res). Què hi havia a un poble 
l’any 1939?  Misèria i companyia. Però ma mare tenia un germà que era rector de Sta. 
Eulàlia, i aquest em deia: “Toniet, no voldries ser capellà?” I vaig entrar en el seminari. 
Hi vaig estar de l’any 1943 fins al 1955. El meu curs fórem els darrers que no anàrem al 
seminari nou. 
 

Parla’ns dels 13 anys de seminari: de la disciplina, estudis, menjar, superiors, etc. 
Tens alguna anècdota d’aquell temps que ens puguis contar? 

En podria parlar llarg, però hem de resumir. En aquell temps de post-guerra ens faltaven 
moltes coses. Nosaltres berenàvem d’una grapada de ciurons bullits. Als 15 anys encara 
no sabia que era un cafè amb llet. Mongetes, mongetes i més mongetes. Els dia de festa 
ens donaven una mesureta d’oli. Això era un banquet. També ens donaven un panet de pa 
negre que ens havia de durar tot el dia. Si te’l menjaves per berenar ja no en tenies per a 
les altres menjades. 

Cada punt senties dir: “Aquell s’ha acubat”. L’ant 1945 començàrem a respirar una mica 
i qualque nit ens donaven sopes. 
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No teníem dutxes. Una ribelleta i una gerra com les que rompen en el meu poble (jo som 
de Sta. Margalida). Amb la gerra anàvem a un “grifo” a cercar un poc d’aigua. No hi 
havia lavabos. 

La disciplina era mecànica. Pam, pam. Feies un etxem, castigat. Jo tenia un company que 
era trullós i em feia riure. Jo era molt rioler. I el superior deia: “Fullana, castigado a no 
tener recreo”. Però el càstig pitjor era privar-te d’anar a l’excursió dels dijous, que solíem 
anar a Bellver. 

Si no et trobaves bé anaves al superior. Aquest et posava la prova i si no tenies febre, a 
classe s’ha dit. Que tenies 38, al llit, una camamil·la i aigua de carabanya., que era 
horrible. 

No teníem personal de neteja. Nosaltres érem els netejadors. Ens donaven serradís, i a fer 
net. 

La cuina estava en el soterrani, davant la capella i pujaven el menjar amb un torn. 

Us contaré una anècdota: Teníem un superior que quasi cada dia menjava dos ous bullits, 
i un altre que bevia un tassó de llet. Idò, com que després de sopar sempre anàvem a la 
capella cantant el “Miserere”, un “famulo”, aprofitant que la comunitat passava per allà 
davant, deia amb veu forta. “Cuiner, vols pujar els ous del Sr. Sampol i la llet del Sr. X?”. 
Naturalment el superior corregí aquell fàmulo dient-li que a partir d’aquell dia diria: 
“Pujau la llet per al Sr. X i els ous per al Sr. Sampol”. ( Es veu que era una qüestió de 
preposicions). 

Teníem pànic al rector. Si et deien: “Aniràs a veure el rector, si aquest era el Sr. Torres, 
t’agafava “cagarel·la”. 

En relació als estudis he de dir que a partir de cinquè tot era en llatí. 

Quan jo feia segon de llatí, D. Bartomeu Jaume digué a la classe: “Si alguno de vosotros 
es capaz de aprender de memoria toda la lista de verbos irregulares con sus pretéritos y 
supinos, que lo diga y si lo hace bien le pondré la máxima nota” (Ho digué en castellà 
perquè allà tots els professors hi parlaven, fins i tot quan parlaven de tu a tu). Bé, jo vaig 
aixecar la mà i vaig dir: “Yo los sé”. Eren 400 verbs i només en vaig equivocar un. La 
classe respongué amb un fort aplaudiment. 

Aquest costum de dir-ho tot en castellà a vegades era ridiculitzat per algun de nosaltres, 
així com ho feu un company a D. Pere Amorós.  Li digué:  “D. Pedro, la gerra viesa”. 
 

La teva primera destinació pastoral fou la parròquia de Sta. Tereseta. Què en 
recordes d’aquell aterratge en el món parroquial? 

Només hi vaig estar un any. El bisbe Hervàs m’ordenà de capellà el 8 de maig de l’any 
1955. El dia següent ja s’anava a Ciudad Real. 

L’Església de Sta. Tereseta encara no estava inaugurada.  El rector estava molt malalt. 
Els veïns d’aquella barriada eren els únics que tenien cotxe i xofer. 

Per cert, estant a Sta. Tereseta, el bisbe Enciso s’enfadà molt amb mi. En aquell moment 
un vicari no era res, era un pet. No podia fer ni un pixat tranquil, sempre havies d’estar a 
punt. Bé, el rector se’n va anar a St. Joan per descansar alguns dies, i jo vaig anar a Palma 
a comprar un llibre i justament, mentre jo era absent, un canonge (que no eren com ara 
que som un pet) vengué a fer un bateig, sense avisar ningú. Ma mare li digué que no hi 
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havia ni el rector ni el vicari en aquell moment. El canonge agafà una moneia i hagué 
d’anar a fer el bateig a St. Magí. Ho comunicà al bisbe i aquest m’envià a Muro, com a 
càstig. 
 

Així que la segona destinació, pel que veig va ser Muro. Ens ne pots parlar, Toni? 

Hi vaig estar 4 anys. Jo cobrava 118 pessetes cada mes i n’havia de pagar 250 de lloguer. 
No hi havia vivenda per al vicari. L’estipendi de les misses era d’una pesseta. Per 
solucionar aquest problema la meva germana aprengué a cosir i jo donava classes 
particulars i anava a l’escola.  De casa m’enviaven alguna colflori. 

(Aquí li férem la broma de preguntar-li si com a bon margalidà no rebia alguna ajuda 
d’en Verga) 

Ell contestà: “Pensa,tu… El rector del poble, D. Pedro Santandreu, una vegada anà a 
veure la senyora  Leonor per demanar-li una ajuda per arreglar crivells de l’església, i ella  
li contestà: “Por qualquier pueblo daría, pero por Sta. Margarita, nada”. A Sta. Margalida, 
en March no era valorat. Li deien l’amo en Joan Verga. 

Per cert,  aquest rector vivia amb una neboda  seva que ara és la mare del famós tenista Nadal. 

(En Jaume Gual aquí precisà que l’al·lota d’en Nadal és neta d’en Bernat Perelló, germà 
del nostre estimat condeixeble Toni Perelló) 
 

L’any 1961 el bisbe Enciso et cridà per encomanar-te l’administració econòmica del 
bisbat. Com trobares aquesta administració? Com et preparares per exercir aqueta 
tasca adequadament? 

Arribà un avís a la central telefònica de Muro. En aquell temps jo no tenia telèfon propi 
com molta altra gent. Se’m notificava que havia d’anar a parlar amb el bisbe. Ma mare, 
“la dolorosa”, plorant i dient: “Toniet, quina l’has feta?”.  “No he fet res, ma mare”, li 
deia jo. “No ploreu, ja plorarem demà, si de cas”.  Quan et cridava el bisbe solia ser 
amollar-te la trompeteria i tu havies d’escoltar-lo com una víctima propiciatòria. 

Vaig anar a Palma a veure el bisbe i aquest volia que tot capellà que l’anàs a visitar hi 
anàs amb la capa, i com que molts de capellans no en tenien, el secretari en tenia una 
penjada que deixava a tots els que no en duien. Si eren alts els venia curta, si eren petits 
els rossegava. 

Quan vaig entrar, el bisbe, amb aquella “posse” que semblava que de nin s’havia menjat 
un paraigües i amb aquella veu majestàtica, em diu: “Necesito una persona en 
administración y he pensado en ti”.  Jo, assustat, em vaig atrevir a dir: “Lo siento mucho, 
Sr. Obispo, pero yo no sé contabilidad ni me gustan los números”. Ell em contesta: “Eso 
no se dice. Te mandaré a classe”. Total que vaig anar a classe amb el director del Banc 
d’Espanya. Al cap de dos mesos el director digué al bisbe: “Este muchacho ha aprendido 
más en dos meses que muchos en dos años”. 

En aquell moment el gran deute del bisbat era el seminari nou.  Devien cinc milions i no 
sabien com pagar-ho. 

Abans de mi no existia la caixa diocesana. Només hi havia un habilitat que era el que 
pagava les nòmines dels capellans. Aquests anaven a cobrar al carrer de St. Miquel, a les 
dominiques. L’habilitat es deia D. Joan Puigserver. 
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Hi havia una bona partida de “mandes pies”, que eren deixes de persones d’abans de 
morir. Aquestes deixes s’invertien en bonos de l’Estat al 2 per cent, i això no solucionava 
res. Aleshores el director del Banc d’Espanya tengué la lluminosa idea de vendre aquests 
bonos i d’aquesta manera s’aconseguí un bon capital que serví per pagar el deute del 
seminari i per començar el que ara es diu la Caixa diocesana. Per dur a terme aquesta 
conversió jo mateix, amb dues maletes plenes de papers, me’n vaig anar a Barcelona a 
realitzar la venda. 

Aquesta feina m’assustà molt perquè jo era una persona totalment girada al món de l’art, 
especialment a la música, i aquesta feina tan pragmàtica com són els números, no entrava 
gens dins la meva perspectiva. 
 

Durant un període de la teva vida eren freqüents les convidades per predicar en les 
festes parroquials. Et venia de gust fer-ho? Tens alguna anècdota que ens puguis 
contar? 

Durant 30 anys ho vaig fer. Jo tenia un seat 600 i no tenia parròquia assignada i per tant 
ho podia fer. A més jo sempre he estat una persona que no he sabut dir que no. 

Si un em deia: ”Toni has de venir a fer un sermó a les mares cristianes a les 10” i jo ja 
tenia un compromís d’anar a Capdepera a predicar, ho arreglàvem perquè fossin 
compatibles i d’aquesta manera podia fer les dues coses. 

Vaig córrer Mallorca predicant perquè si a una festa no hi havia predicador extern la gent 
no ho trobava solemne. Vaig córrer de la xeca a la meca. Mon pare ,que era molt patidor, 
no se n’anava a dormir fins que jo arribava. 

( En Jaume Gual li digué que D. Jaume Capó també recorria Mallorca predicant, a la qual 
cosa ell contestà:” Sí, sobretot a La Bonanova on predicà per espai de 50 anys fent el 
mateix sermó, canviant tan sols qualque coseta referida a l’actualitat del moment. 

En aquells temps vaig intervenir en un programa de Radio Popular, titulat “Emisión 
especial para el clero”. Era un espai informatiu. M’hi posà el bisbe Enciso. Jo també era 
l’encarregat de posar-hi música. Per això en Sebastià Miralles del Terreno em digué: ”Jo 
del que pas més gust del teu programa és de la música” Jo hi posava peces com el cor 
dels pelegrins de Tannhauser de Wagner. Primer la feia sonar fluixet i a poc a poc anava 
augmentant el volum. 
 

També m’han informat que has estat un capellà de la “jet-set”. Ho vols explicar? 

Bé, tampoc no hi ha tanta jet-set a Mallorca. Però és vera que he dit la Missa als Reis 
durant molts d’anys a la capelleta de St. Telm a Portopí. I mai no em donaren ni un duro 
en tot el temps que hi vaig anar. En canvi D. Juan de Borbón un any em donà 1000 
pessetes, que era una cosa grossa. 

Aquesta prebenda em va arribar mitjançant D. Jordi Truyols, marquès de la Torre. Ell era 
molt tímid i mai no va predicar. Hi anàvem tots dos i era jo el que predicava. Per cert D. 
Jordi i les seves dues germanes havien estat propietaris de mitja Mallorca i quedaren 
sense res. Una senyora els regalà una parcel·la de terra de 1000 metres dins la possessió 
de Son Morro, anant a Valldemosa, i com que no tenien cotxe, jo els hi acompanyava i 
berenàvem allà. Els hi acompanyava primer amb el 600 i després amb altres, perquè n’he 
arribats a tenir 10 de cotxes. 
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També he celebrat les matines a Sa Vall moltes vegades. Però això no tenia res a veure 
amb D. Jordi. Jo hi anava per intercessió de la senyora Carme Delgado, l’esposa de D. 
Joan, fill d’en Verga. La senyora Carme em convidava perquè va saber que jo feia 
explicacions de la sibil·la. ( Encara ara ho faig a la parròquia de Sta. Eulàlia ) i ella em 
digué:” D. Antonio, no podria venir a Sa Vall a decirnos la Misa de Noche Buena?” I 
montaven un “tinglado”…Fins i tot llogaven un electricista per si hi havia qualque 
problema amb els llums. Donaven un “soperasso”, però no era més que una panxada de 
fam. 
 

Toni, sé que tens una gran afició musical. Quan et començà aquesta melomania? 

Una veïna de ca meva quan sentí un senyor que digué:” El gran melómano D. Toni 
Fullana…” ella es dirigí a mi i em diu:” I jo no sabia que t’agradàs tant es meló” 

Que d’on em ve aquesta afició? Idò, del Bon Jesús. Cap familiar meu era músic. Jo de 
petitó ja feia col·leccions de cromos de personatges de la música. 

Estant ja en el seminari sortí la galena amb la qual podies trobar una emissora i jo a les 
nits, ben d’amagat, la sentia. Venia el superior quan sentia el renou i, tocant a la porta, 
em deia: ”A dormir” Jo l’apagava i quan ja era lluny tornava cercar l’emissora.                 
( Nosaltres li diguérem que, pel que es veia, de jove era desobedient, i ell ho acceptà ) 

Ja essent capellà vaig tenir la sort que D. Joan M. Thomàs m’agafà com ajudant i 
m’ensenyà molt i després jo mateix m’he anat cultivant amb llibres. 

( Li preguntàrem si tocava algun instrument i contestà que no i que a l’únic que havia 
arribat era a organista de Can Picafort  on no hi ha orgue) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quina ha estat i és la teva relació amb la Capella Mallorquina? 

Jo vaig tancar la Capella Clàssica en el “Círculo mallorquín”. Aquell dia vaig fer un gran 
discurs, perdonau que ho digui, però la veritat és que l’han reproduït moltes vegades. 
Vaig parlar de la història de la Capella. 
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Amb els coralistes que quedaren i alguns més que cercàrem fundàrem la capella 
Mallorquina, que s’havia de nomenar “Capella clàssica J.M. Thomàs”, però un germà seu 
s’hi oposà. 

D. Bernat Julià fou el director fundador de la capella que feu la seva presentació el 8 de 
juny de 1966. Des que D. Bernat es retirà ( 1999 ) jo en som el president. 

La Capella s’autofinança amb els concerts que fa però últimament amb la crisi se’n fan 
manco. A més, el director actual José M. Moreno, com que ha estat durant 4 anys director 
artístic del teatre Principal, ha minvat la seva dedicació a la Capella. 

També vull dir que hem perdut l’hegemonia musical que teníem a la Seu. En Teodor 
Suau és molt amic d’en Joan Company, director de la Coral Universitària, i naturalment a 
les grans solemnitats ara en comptes de cantar la Capella ho fa la Universitària. 
 

Sé que la revista internacional de grans viatgers et considera com un del més 
significats membres a causa dels innombrables viatges que has fet. Ens pots parlar 
d’aquesta vertent viatgera? 

He travessat l’Atlàntic 304 vegades. Aquesta afició ja la tenia de jove. L’any 1952 es 
celebrà  el Congrés Eucarístic a Barcelona. Aleshores jo era seminarista i teníem permís 
per anar-hi si ens ho podíem pagar. Jo vaig tenir la sort d’anar-hi i vaig aprofitar d’anar al 
Liceu que m’encantà. 

He estat co-fundador de “Los amigos de la ópera”. També vaig ser durant 30 anys 
assessor de l’agència Montesol, creada per un capellà, D. Rafel Bujosa. L’any 1980 morí 
i jo el vaig substituir. A partir d’aquell moment vaig començar a organitzar viatges. La 
gent que havia participat en un , em suggeria que n’organitzàs un altre a altres llocs i així 
s’anaven multiplicant. Vaig cercar una clientela entre els mestres que tenien cultura 
artística. Els meus viatges eren eminentment culturals: museus, esglésies, castells, etc. 

Em vaig especialitzar amb Baviera, que és una meravella. Sempre ho dic: ”El millor del 
món és Baviera, tant pel paisatge com pels monuments, sobretot pels castells. 

També he de dir que he anat 44 vegades a Mèxic i 39 a Bons Aires. He visitat 156 països. 
A Nova York hi he estat 100 vegades. 

Mai no vaig tenir problemes de tipus laboral perquè com que jo era el cap, procurava 
deixar la feina ben distribuïda. 
 

Quin ha estat el viatge més llarg, Toni? 

El viatge més llarg durà 23 dies. Me’l pagà una tia rica, i ho va fer perquè vaig anar a 
Mèxic a batejar una néta seva. En aquest viatge vaig visitar molts de països. Aquesta tia 
és milionària, però també he de dir que és esplèndida. A Espanya també en tenim de 
milionaris però guar-den els doblers. Per cert fa poc temps que vaig casar una néta d’en 
March i em donarem 500 euros. 
 

Tu feies de guia. Com t’arreglaves per entendre i fer-te entendre en països que 
parlaven llengües que no coneixies? 

En anglès. Però una vegada vaig anar a Rússia a un concert al teatre Bolshoi, i no hi 
hagué manera d’aclarir quins eren els autors de les obres que tocaven. Però d’això ja fa  
de 30 anys. 
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Conèixer països tan diferents al nostre et deu haver ensenyat moltes coses i te’n deu 
haver relativitzat algunes. És així? 

Viatjar és una escola. 
Creixes en humanitat, veus 
altres maneres d’expressar 
el sentiment religiós. 
Precisament quan visità-
vem les Pagodes o les 
Mesquites jo m’admirava 
de la religiositat d’aquella 
gent. 
 

Què ha significat per a tu 
la canongia? 

Es pot considerar un 
premi. Tota una vida, com 
deia Machín. He estat 
sempre al servei de la 
diòcesi, he ajudat molt a 
tothom. El bisbe D. Teodor m’escollí i no em donà cap explicació de perquè m’havia 
triat. 
 

Com et trobes de salut, Toni? 

“More or less”. Tenc 82 anys I tenc un enfilall de malalties: 3 operacions de cor, 5 bypass 
I 5 stents. La primera me la va fer el doctor Oriol Bonnín a Barcelona. 
 

Com vius la jubilació? 

Encantat de la vida. A les 8’30 vaig a la Seu. Després venc aquí, a la caixa diocesana, on 
he treballat sempre. Hi estic fins les 1’45. Visc amb una germana que té 87 anys i està 
molt bé de salut. 
 

I per acabar, com veus l’Església? 

Coses bé I coses no tant. El papa Francesc fa el que pot i molt acertadament, crec. Però 
així i tot moltes coses pengen. Abans teníem una Església granítica on tot estava 
establert. Ara els bisbes han de decidir coses i si ho fan blanc els critiquen els que ho 
volien negre, i si ho fan negre, ho fan els que volien blanc. Però jo hi veig bona voluntat i 
interès. 
 

Ara comprenc que en Toni es dedicàs a predicar perquè vertaderament té una gràcia 
natural en contar les coses i sap mantenir l’atenció dels oients. 

Jo si hagués de resumir el tarannà d’en Toni diria que és un home eminentment 
pragmàtic i franc. Diu les coses tal com les sent. Però tampoc no em vull oblidar d’una 
de les seves virtuts principals: la seva disponibilitat. Sempre ha estat al servei dels que el 
necessitaven. 

Gràcies, Toni, pel teu temps. 
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C r o n i c ó  
 

Jaume Gual i Mora 
 

 

REUNIÓ DE CONDEIXEBLES A CAN TONI PERELLÓ 
 

Dia 20 de juny de 2014-06-21 
 

 

 

El passat dia 20 de juny, ens reunírem a can Toni Perelló “Patró” a la seva casa de Porto 
Cristo, per celebrar la trobada, que des de fa molts anys, feim en aquest mes, així com 
també celebram l’altra en el mes de desembre. 
En Toni havia tengut molt d’interès que anàssim a ca seva. Ell, ho va manifestar en 
reiterades ocasions, està molt agraït als condeixebles i també a totes les persones que li 
han ajudat i l’han animat en els moments difícils que ha viscut arran del seu accident. 
L’hora prevista de la trobada era les 11 del matí. Així ens ho havien recordat a la revista 
Modèlics i modelicons on també s’acompanyava la descripció de l’itinerari a seguir per 
arribar a can Toni. 
Quan arribàrem els del grup des Raiguer (en Ramon, en Parets, n’Amengual i en Gual) ja 
trobàrem, acompanyant en Toni, en Sunyer, en Tauler, en Salom, en Sancho, en Rosselló, 
n’Orpí i en Mateu. Aviat va arribar en Bauçà, més tard va arribar en Bestard. En Tomeu 
Moll va arribar acalorat dient que el GPS li havia jugat una mala passada, s’havia perdut 
dins Manacor. En darrer lloc varen arribar en Fons i n’Umbert. En total érem 17.   
No hi foren presents, en Bennàssar que era de viatge, en Català que feia comptes venir, 
però a darrera hora va haver de desistir i va parlar per telèfon amb en Toni, en Darder, en 
Buades i en Pol. 
Ens posàrem de xerrameca i en Joan Parets no aturava fins que, en un moment donat, en 
Toni Mateu li digué: “Joan, puc parlar?”. Sempre amb molta companyonia, ningú no 
s’enfada, crec que som més que germans. 
En Tomeu Tauler va aportar una documentació que li ha deixat D. Pere Xamena, un 
document molt interessant sobre els distints equips que hi ha hagut al Seminari de 
Mallorca, un àlbum de fotos de seminaristes de distints cursos, gairebé d’ençà de l’any 
1933.  
També en Tomeu aporta un escrit sobre les normes que han de complir els seminaristes a 
les vacances, probablement del juny de 1955, del temps de D. Miquel Moncades i D. 
Miquel Ramon, normes avui obsoletes, però molt curioses. En Sebastià Salom les va 
llegir i ningú no va reprimir el seu comentari.  
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En Jaume Sancho ens obsequia amb un llibret “Trescant dins el meu passat”, que  dedica 
a “amics, companys i demés gent de la tropa”. Com diu ell ha pretès formar “un conjunt 
de memòries, reflexions i també cavil·lades on a les recordances dels anys passats s’hi 
uneixin també les vivències més actuals...” 
En Sebastià Salom ens lliurà a tots el seus pregons de Setmana Santa que va fer enguany 
al seu poble de Campos i a Bunyola. També una reflexió “Xerrades sobre Jesús”. EL 
CÒCTEL DE LA FE CRISTIANA. (Proposta d’unes sessions de lectura i reflexió sobre 
Jesús de Natzaret) (Santanyí, 14 de gener de 2014) 
Els temes i les anècdotes sorgien espontàniament, referir-les totes aquí seria molt llarg. Sí 
que n’hi va haver una que em va cridar l’atenció del temps del bisbe Enciso. Un curs que 
s’havia d’ordenar, el curs de Toni Alzamora, Joan Nicolau, etc. va fer una compra de 
casulles, dites guitarres. Aquestes casulles s’imposaven a l’ordenand amb un doblec a 
darrera que es desfeia en un moment donat de la cerimònia de l’ordenació. Idò el bisbe 
Enciso, que no anava de casulles guitarra, va fer segrestar la compra i va amonestar al 
grup amb l’amenaça de no ordenar-los. 
Com sempre, quan recordam coses d’antany, les anècdotes que conta en Tomeu Moll, 
que té una memòria fora mida, són tan exhaustives i detallades que a tots ens deixen amb 
un pam de nassos. 
Després de passar per l’aurora boreal se Santa Maria, en Toni Perelló ens parlà un poc de 
la seva recuperació, estava content perquè aquests dies els metges, que mai no li ho 
havien dit, li comunicaren que probablement pugui caminar, ajudat d’un taca-taca o 
d’unes crosses.  
Parlant dels canonges qualcú va comentar, i en Toni Perelló no ho va desmentir, que quan 
estava a Burundi, va exercir quest càrrec per espai d’un any i mig a la catedral de Gitega. 
No s’haurien esgotat els temes, però ja eren la una i mitja i havíem d’anar a dinar. Abans 
de deixar can Toni, el nostre fotògraf, en Biel Rosselló, va posar la seva càmera a punt 
sobre una columna de l’entrada a la casa i va enregistrar la trobada, després ens dirigírem 
al restaurat can Toni, just al costat de l’esplanada de les coves del Drac, i posàrem peu 
davall taula.  
Donàrem bon compte de les viandes que ens havien preparat, uns entrants i una paella 
cega molt bona i abundosa. Al final brindàrem amb cava per la trobada, i de manera 
especial, desitjant a en Toni una prompta recuperació. Ell ens va agrair, de bell nou, que 
l’haguéssim acompanyat en aquests moments dolorosos que ha viscut, va dir que estava 
molt agraït a tots i que li havíem donat una lliçó d’amistat vertadera. 
A l’hora de passar comptes amb el restaurant, malgrat la insistència dels presents en què 
cadascú pagàs el seu dinar, en Toni de cap manera ho consentí i, fort i no et moguis, ens 
va voler convidar. Toni, gràcies i ànims!. 
Un cop fixada la data de la propera trobada de desembre per a dia 29, dilluns, a les 11, a 
la rectoria de Porreres, parròquia d’on en Sebastià Salom ha estat nomenat rector fa pocs 
dies, ens acomiadàrem i retornàrem a les nostres llars.                                                

 Jaume Gual i Móra 
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UUNN  DDII AA  DDEE  RREECCOORRDDSS  II   VVII VVÈÈNNCCII EESS  
 

Jaume Gual i Mora 

 

A través d'en Sebastià Salom sabíem que quatre sacerdots, ja jubilats i del mateix 
curs, es reunien cada primer dimarts de mes per compartir vivències i passar el dia 
junts. En diferents ocasions, amb en Sebastià i en Toni Bennàssar, havíem 
programat visitar-los i també passar el dia amb ells; finalment això va ser realitat el 
passat dia 2 de setembre. 
En Sebastià havia preparat la trobada i a les 12 del migdia tots tres ens trobàrem 
amb ells a la Residència de Persones Majors de Campos. Allà hi està internat el Sr. 
Reus que fou superior nostre en el Seminari. 
Tots quatre ja eren allà, a l'habitació d'en Biel Reus: en Joan Font, en Joan Servera, 
en Pere Torres i l'amfitrió Biel Reus. Tots quatre foren ordenats sacerdots, 
juntament amb altres cinc condeixebles, el dia 20 de juny de 1954, s'han complit 
els seixanta anys d'ençà de la seva ordenació. Ja n'hi ha quatre de morts. A més 
d'ells quatre també encara viu un altre condeixeble, en Pere Barceló. Quan ells 
deixaren el seminari, el juny de 1954, nosaltres començàrem la carrera, 
concretament el 14 d'octubre del mateix any 1954. En termes militars podem dir 
que quan ells es llicenciaren nosaltres començàvem es servici.  
Ens acolliren molt amigablement, de manera especial en Gabriel Reus que es 
recordava dels anys que passà amb nosaltres al Seminari. 
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Ens acomodàrem a la sala d'estar de la casa i sense un esquema previst de trobada, 
començàrem la conversa. 
 
Intervé en Toni Bennàssar i proposa que, per començar i seguir un poquet d'ordre, 
cadascú dels quatre faci una autopresentació, un poquet on ha estat, què ha fet, les 
seves curolles... i després seguirem amb un canvi d'idees i impressions  entre tots. 
Contesta en Biel Reus i diu: Així com volgueu, voltros comandau. 
 

Comença en Joan Servera:  
Degut a què en el curs érem dos amb so mateix llinatge, jo 
Servera Ginard i l'altre en Servera Riera. Però per distingir-mos a 
ell li deien en Servera vell i a mi en Servera jove o en Servera 
petit. 
Intervé en Biel Reus i enfloca, en pla de broma: Pareix que ara 
has tornat gran.  
I encara hi tornaré més —li diu ell— i segueix. Vaig entrar an es 
Seminari dia 6 d'octubre de l'any 41. En Pere Torres també va 

entrar amb jo. Era una època que heu passàvem malament, hi havia poques coses 
per menjar. Es majordom, que era D. Gabriel Buades, heu passava molt i era es que 
estava més preocupat en aquells moments, perquè havia d'anar a cercar patates i 
moniatos a sa Pobla. 
Noltros, quan veníem de vacacions podíem dur de ca nostra coses de menjar que 
després heu recollien i era per a tots. Record que es superiors trobaven que sempre 
era poc. 
En Pere Torres confirma el que diu en Servera: Un any mos donaren una forta 
renyada perquè havíem duit poc. 
Segueix en Servera: No record quants érem que començàrem, n'acabàrem nou, de 
noltros quatre només jo i en Torres començàrem aquell any, en Font i en Reus 
entraren després. Actualment n'hi ha quatre de morts i un de difunt —així defineix 
en Toni Fullana es secularitzats— per tant en Pere Barceló, que encara viu, seria el 
difunt i un altre condeixeble, en Tomeu Amengual seria mort i difunt (perquè va 
morir i s'havia secularitzat). 
Sempre he tengut càrrecs parroquials, curiosament sempre d'una durada de sis 
anys o submúltiples o múltiples de sis. Es primer destí va ser a Son Macià, tres anys. 
Després sis anys a Llucmajor, de vicari, substituint a D. Damià Vidal. Després vaig 
anar sis anys a Sant Jaume de Palma, també vicari. De Sant Jaume, vaig estar sis 
anys de rector a Petra. D'allà vaig passar de rector a la parròquia de la Santíssima 
Trinitat de Palma, on vaig estar 24 anys. I es darrer destí va ser de sis anys més com 
a rector de Sant Jaume, on ja havia estat de vicari. Ara en fa nou que estic jubilat. 
En Toni Bennàssar li desitja 48 anys de jubilat perquè sigui un múltiple de sis.  
Ell li contesta: Es que siguin, es que Déu vulgui.  He disfrutat molt estant a 
parròquies perquè sempre he tengut vocació de parròquia. Crec que es sa pastoral 
més completa que pot tenir un capellà. A sa parròquia hi tens de tot, al·lots, vells, 
malalts, etc. Pots fer companyia a un malalt però també pots fer campaments amb 
al·lots. És una feina molt completa. 
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Quan era vicari de Sant Jaume vaig ser professor des col·legi Lluís Vives i volien que 
quedàs allà i que només em dedicàs al centre. Es vicari general, D. Guiem Fiol, m'ho 
va proposar i jo vaig decidir deixar-ho i continuar a sa parròquia.  
Actualment cada dia celebr missa a la Sang a les vuit des matí i s'horabaixa vaig a 
veure es malalts de l'Hospital. Es diumenges tenc es privilegi, un diumenge sí un 
diumenge no, de dir tres misses, una en mallorquí, una en castellà i una en llatí (sa 
missa tridentina). 
Intervé en Toni Bennàssar i li demana: Per dir aquesta missa tridentina, han de 
tenir un permís? 
Un temps havien de tenir un permís des bisbat —li diu en Servera—, però ara ja no 
d'ençà que el papa Benet XVI va donar s'autorització per dir aquestes misses. 
 

Donam la paraula a en Joan Font. 
Després d'aquest discurs tan complet —diu en Joan— no sé si ho 
faré tan bé. 
A més de corroborar lo que en Servera ha dit en relació a sa 
manca d'aliments i ses dificultats d'aquells anys, jo vaig estudiar 
es tres primers cursos a Petra i quan vaig entrar an es Seminari, 
ja vaig començar a quart curs.  
Un cop ordenat de prevere, es meu primer destí va ser a 
Capdepera, on per cert en aquell temps era s'únic poble de 

Mallorca on hei havia protestants. Quan vaig rebre es sobre blau des meu 
nomenament a Petra hei havia un dentista, que tenia un germà metge que estava a 
Capdepera, i va veure mu mare i li digué: "Què es ver que en Joan va a 
Capdepera?". Sí —li va dir mu mare—. Ell li digué: "No el podien enviar a cap lloc 
pitjor, hi ha protestants". Aquesta era la mentalitat d'aquell temps. 
Mai no vaig tenir cap problema allà, jo me'n cuidava dets al·lots i des joves d'Acció 
Catòlica, des cursillistes i des cant de s'escolania, que estava ben muntada i 
funcionava. 
Només hei vaig estar dos anys, ja que es rector de Manacor, D. Montserrat Binimelis     
—D. M, com li deia Mn. Llorenç Bonnin—, sabia que s'escolania estava ben muntada, 
va anar a veure el bisbe i li va demanar que jo anàs de vicari als Dolors de 
Manacor. Ell se pensava que jo tocaria l'orgue i duria s'escolania —molt prest havien 
de fer es Congrés Eucarístic—. Jo vaig anar a Manacor i no vaig durar un any ja 
que no era organista, només sabia acompanyar un poc de gregorià i res més. Hei 
havia aleshores a Manacor un al·lot que només tenia 12 o 13 anys, però ja 
despuntava dins sa música i que després serà un bon compositor i dinamitzador 
cultural, en Toni Parera Fons. La persona que l'ensenyava em digué si podia tocar 
l'orgue aquest al·lot a l'església. Va començar a tocar a ses funcions, però al cap de 
poc temps, el varen despedir per no haver-lo de pagar. 
Vaig rebre un altre sobre blau i em destinaren com a Cura Ecónomo de Son Macià, 
vaig substituir en Joan Servera. Allà hei vaig estar tres anys. 
Després em varen enviar a Son Servera de rector. Hei vaig estar prop de 15 anys. 
Allà vàrem fer sa restauració de l'església. Hei va participar s'arquitecte Miquel 
Fisac que estiuejava a sa Costa de los Pinos. Varen fer dos anys i mig de feina sense 
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aturar-se. Es poble es va portar molt bé, es va pagar tot sense que rebéssim cap 
tipus de subvenció. 
Després em varen enviar a Pollença on vaig estar vuit anys. Allà vaig tenir es 
problema dets ulls, despreniment de retina. En un any me varen operar quatre 
vegades de retina i cada vegada vaig estar trenta dies sense moure'm. 
De Pollença vaig estar a Sant Llorenç per espai de vint-i-un any, fins a sa jubilació, 
ara ja fa onze anys.  
Intervé en Sebastià Salom i diu: En Joan és un gran aficionat a sa ceràmica i sa 
pintura. 
Sempre m'ha agradat —diu en Joan—, però en es Seminari, en aquell temps, era 
difícil fer aquestes activitats, a mi m'hauria agradat poder fer qualque cosa.  
Sempre m'ha agradat anar a museus. Quan anava a Palma sempre, si tenia un 
moment de temps lliure, anava a veure exposicions. 
Estant ja a Sant Llorenç, amb sos nins, férem un Betlem a sa gespa, davant 
l'església. Es nins més petits feren amb fang ses casetes i ets altres feien ja es 
menets, pastorets, totes ses figures des Betlem; tot heu pintàvem després. Això va 
tenir molt d'èxit. 
Jo havia guardat fang que va sobrar i hem vaig entretenir, sense dir res a ningú, i 
vaig fer una figureta de sa meva padrina que vaig treure d'una foto que tenia d'ella, 
amb un mocadoret pes cap i jo hei vaig afegir una panereta que no estava sa foto. 
Després la vaig coure i encara la guard. Tenc un parell de coses més. 
En relació a la seva curolla de jugar amb fang, un dia que vaig ser a Bonany vaig 
trobar en Joan que era allà i vaig poder veure un mural en fang sobre Juníper Serra 
que em digué que era seu i va servir com a model per fer el mural en bronze que es 
va posar a la façana de l'església parroquial amb motiu del tercer centenari del 
naixement del      P. Serra. En podeu veure una fotografia i un relat de la seva idea a 
l'hora de dissenyar el mural a la nostra revista. 
 

A continuació pren la paraula en Pere Torres. 
Jo som de sa Pobla. Un des primers records que tenc, tant de sa 
Pobla com des Seminari, és es record de sa fam. En temps de sa 
guerra que Mallorca va estar aïllada de tot el món; hei va haver 
fam però Mallorca era autosuficient, ningú va patir fam en temps 
de sa guerra. Va ser quan va acabar sa guerra que hei hagué 
més fam. Era freqüent que es requisa tot lo que se podia en cases 
i camps de fora vila. 
Quan noltros entràrem an es Seminari, l'any 1941, era es 

moment més fort. Record que a sa Pobla hei havia només un tren es matí i un altre 
s'horabaixa, no era com ara que n'hi ha un cada hora. Venien cap a sa Pobla un bon 
grapat de vagons, plens de gent. Quan arribaven s'escampaven per tot sa Pobla i 
anaven per ses cases a veure lo que podien comprar perquè a ses botigues no hei 
trobaven res. En aquells moments hei havia sa Fiscalia de Taxes, que feia 
inspeccions i posava multes. A sa Pobla, en un moment determinat, es poble se va 
aixecar, varen tocar per foc, i a sa plaça donaren una pallissa an es membres de sa 
Fiscalia i els deixaren per morts. Crec que es batle va cridar es soldats d'Inca que hi 
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anassin; després no sé qui des superiors se va girar contra es batle, però d'aquest fet 
se'n va tirar terra damunt i no va passar res. 
Des Seminari es record que tenc és que, per exemple, es dematí —jo vaig entrar amb 
deu anys a punt de complir ets onze— passàrem s'any sense que mos donassin una 
tassa de llet i passat un any sense que mos donassin patates. Record que per 
berenar mos donaven un penet petitó que hei tenia mesclat trossos de moniato, 
mongetes. Mos defensàvem perquè s'horabaixa berenàvem de lo que mos duien de 
ca nostra.  
Una experiència que record des Seminari, quan ja érem més grans, va ser la Legión 
de Maria, que li dèiem. 
En Toni Bennàssar li demana: I què era això? 
En Pere Torres continua dient: Això va ser una iniciativa d'en Toni Cerdà, en es 
moment que a Roma varen sortir ets instituts seculars. En Toni, molt influenciat pel 
P. Tomeu Nicolau, va tenir sa idea de crear un institut secular. Vist des d'ara crec 
que va ser bo i que a mi me va ajudar a ser millor.  
No en formaven part tots es seminaristes, era una cosa secreta. Des nostre curs tots 
heu érem, manco en Servera vell, en Tomeu Amengual i en Bernat Homar, que 
estava a la Sapiència. 
S'essència espiritual era estar totalment a disposició de sa jerarquia, casi casi 
demanant anar destinats allà on ets altres no volien anar. Fèiem coses per ventura 
exagerades; dúiem cilicis, hei havia dies que dormíem en terra, dies que mos 
aixecàvem de nit per anar a fer oració. 
Intervé en Biel Reus i diu: En aquell temps ses monges caputxines no donaven 
abasto en fer cilicis. Estàvem en un ambient d'Acció Catòlica, Cursillistes, se 
preparaven es joves per peregrinar a Santiago. 
Continua en Pere: Mentre es va guardar es secret va anar bé, ja que n'hi havia que 
heu eren i altres que no i això aixecava sospites i mals entesos. 
La seva desaparició va ser una equivocació del Bisbe Hervàs i des rector des 
Seminari. El mateix Bisbe Hervàs que abans ho havia beneït. Jo trobava que fer 
aquest grup era una cosa molt sèria i vaig dir a en Toni Cerdà, no me basta que hi 
hagi el P. Tomeu, hem d'anar a veure el bisbe. Hei anàrem, li exposàrem sa situació 
i ell mos va dir, textualment, una d'aquelles frases: "Lo veo con muy buenos ojos". 
Però va venir es rector nou, es meu tio Bartomeu Torres, i mos va tractar com si 
fóssim una secta herètica. Allò va ser desconcertant. Es rector va entrar dins es 
Seminari, dient que això s'havia de tallar de rel. Crec que s'hagués pogut fer d'una 
altra manera, parlant amb noltros i dient-nos que això no convenia que hei fos. Però 
no, mos tractà com heretges amb amenaces d'expulsió i fent coses que moralment 
no podia fer, ja que, per molt rector que fos, no podia coaccionar sa consciència de 
ses persones. 
Pràcticament tots, i de manera més taxativa en Biel Reus, es queixen del tracte que 
reberen; inclús en Reus comenta dues coses: Mos reuniren i mos feren una 
entrevista un a un i mos deixaven incomunicats perquè no poguéssim parlar entre 
noltros; també un diumenge, quan venguérem de la Seu, trobàrem que havien 
cercat documents pes calaixos de ses nostres habitacions.  
En Pere Torres continua i diu:  
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Un company meu em va escriure una carta per Nadal a ca meva i jo no l'he vista 
mai, el tio Tomeu la degué agafar de ca nostra. Amb motiu d'això el tio em digué 
que havia de consultar es meu cas amb sos prefectos de disciplina, això me va 
preocupar molt. Mai no em vaig atrevir a demanar-li què havien decidit. Sa 
investigació i sa repressió va ser molt forta. 
S'any següent d'aquest fet, el tio em va fer prefecto dets humanistes, això em va 
eixamplar un poc es cor.  
Deixam aquest tema i demanam a en Pere quins càrrecs parroquials i altres tasques 
ha fet en la seva vida de capellà: 
Es primer nomenament —diu en Pere— va ser a Muro. Estava molt a prop de ca 
nostra, tenia un mobylette i podia anar i venir. Crec que a Muro vaig decepcionar. 
En aquell temps encara no se jubilaven es capellans i ja n'hi havia dos allà que 
tenien nòmina i només en corresponien dues an es vicaris de Muro. Jo,  encara que 
era vicari, no em corresponia nòmina. Així i tot tenc un bon record des rector D. 
Pere Antoni Ordinas. Ell em digué que havia volgut que hi anàs per cuidar-me des 
joves, però un des vicaris heu feia i no heu va voler amollar. A Muro només hei vaig 
estar dos anys. 
Després he anat de dotze en dotze, de Muro m'enviaren a Santa Maria com a vicari 
de sa parròquia i rector des convent; hei vaig estar dotze anys. A Santa Maria hei 
havia dues aficions fortes, ses bicicletes i es teatre. Es grup de teatre funcionava molt 
bé, casi cada dos mesos per espais de tres o quatre anys, estrenàvem una obra.  
Després vaig estar dotze anys a Porreres. Crec que lo més important que fa un 
capellà és sa feina que no se veu i després hei ha sa feina material, que és lo que se 
veu. Jo a Porreres, parlant de feina material, vaig posar en marxa sa Residència, 
vaig veure que hei havia tots ets elements necessaris por posar-la en marxa i en 
consciència trobava que era un pecat mortal meu no fer-la. Hi havia s'edifici, es 
convent de ses monges franciscanes que l'havien deixat feia uns anys. Hi havia ses 
monges de la caritat que tenien una espècie d'hospici i atenien a dos o tres vellets 
amb molts pocs medis. Jo primer vaig demanar a ses monges franciscanes si estaven 
interessades en la gestió, i me varen dir que no. Vaig pensar que si no hi havia 
monges això no podia funcionar i acceptaren sa gestió ses monges de la caritat. Però 
tenia dubtes perquè vaig pensar que quan no hi hagués monges això s'acabaria. Així 
i tot vaig creure que si funcionava deu anys ja aniria bé; i fa uns anys que se celebrà 
el 25 anys d'existència. 
S'hagueren de fer reformes i adaptacions. Ho férem a base no de demanar dobbers. 
Férem un bonos —es bans es prestaren, encara que mos digueren que eren 
il·legals—. Sa Casa d'Estalvis mos va fer un préstec sense interès de 50.000 PTA, en 
aquell temps aiximateix eren dobbers i així va funcionar. 
Quan vaig deixar Porreres, vaig estar també dotze anys a ses Germanetes a Palma.  
En Sebastià Salom intervé i li demana a en Pere: I lo d'ecònom diocesà, que va ser 
perquè ja eres entès en comptes? 
Intervé en Biel Reus i diu: Jo som es culpable, perquè jo el vaig oferir al Bisbe.  
Continua en Pere Torres i diu: Jo encara estava a Porreres i es vera que va 
intervenir en Reus, però hi ha una altra cosa. Jo vaig ser membre des primer Consell 
Episcopal que va fer el bisbe D. Teodor. El bisbe me coneixia perquè, quan ell era 
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bisbe d'Eivissa, havíem coincidit a Madrid a sa famosa Assemblea conjunta de bisbes 
i capellans a conseqüència des Concili. A mi me varen designar per anar-hi, 
juntament amb D. Bartomeu Martorell, en Tomeu Bennàssar i altres. Allà es feren 
grups de treball i mos distribuïren per ordre alfabètic i jo vaig coincidir en el grup 
amb el bisbe Teodor, i coincidírem bastant en ses idees. Després quan va venir a 
Mallorca me va ficar en es primer Consell Episcopal. 
D. Gabriel Cabrer era es jefe de sa Caixa Diocesana, però no se'n donava compte de 
res. En Toni Fullana va dir que com se'n podia donar compte si no sabia res.  
En Sebastià Salom li demana: Quan tu vares començar d'ecònom diocesà en Fullana 
ja feia feina a sa Caixa Diocesana? 
Sí, —li diu en Pere— en Fullana va entrar quan se va crear sa Caixa Diocesana. La 
va crear el bisbe Enciso, segons jo amb molt bon criteri, perquè llavor cada 
parròquia tenia lo que rebia de fundacions a un banc, amb sa Caixa es varen reunir 
totes ses fundacions i es feren bonos, llavors ses parròquies en lloc de tenir accions al 
banc del seu poble o zona, tenien bonos a sa Caixa Diocesana. Amb aquest dobbers 
es podien fer préstecs.   
A mi es números sempre m'han agradat, ja de petit vaig prendre primer es números 
que ses lletres. Me vaig oferir al bisbe, però ell estava preocupat per com ho 
acceptaria en Fernández que llavor se'n ocupava i m'ho digué, jo li vaig dir que 
potser en Fernández no volia que s'aficàs allà un Vicari Episcopal, que jo llavor heu 
era. Crec que ell de mi, com a persona, no tenia res que dir. I finalment vaig assumir 
aquesta tasca i vaig deixar de ser Vicari Episcopal. 
 

Donam pas a Biel Reus i diu: 
Jo estic d'acord amb tot lo que ets altres han dit en relació an es 
nostre curs. El meu primer destí va ser a Santanyí de vicari.  Allà 
hei vaig estar només quinze mesos. Després hagués pogut anar a 
Campos de vicari perquè heu va deixar en Sebastià Jaume que 
se'n va anar a la Salle de Palma, però el bisbe, tenint present lo 
que havia passat a Santanyí amb en Sureda i es vicari Ferrer que 
era des poble, no volgué que jo anàs an es meu poble de Campos 
i m'enviaren a Son Valls i Son Prohens de Felanitx, a Campos hei 

va anar en Sebastià Miralles que estava a Artà. En Pallicer que estava a Son Valls 
se'n va anar a Artà. 
Estant a Son Valls —li diu en Sebastià Salom— va ser quan te cridaren per anar an 
es Seminari.  
No —diu en Biel Reus— jo estava a Son Vall i Son Prohens i, quan va passar una 
temporada, ses beates varen guanyar an es capellà que estava en es Convent de 
Felanitx, que era D. Gabriel Adrover, que li deien el tio, i heu va haver de deixar i jo 
vaig passar an es Convent i vaig continuar amb Son Valls. 
Quan varen haver passat tres anys, un dia se'n ve en Rebassa, en Gabriel, que era es 
Regent de Felanitx, i em digué que el bisbe m'esperava i volia parlar amb jo. Vaig 
anar a veure el bisbe i em digué: "Estás cansado de estar en Son Valls?". Jo li vaig dir 
que no, jo m'hi trob molt bé, don classes a s'Institut de Felanitx i estic bé. Ell va 
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seguir i em digué: "Te quiero en el Seminario, tendrás los Humanistas y los 
Balarrasas. Si quieres hablar con el Rector ahora tiene que venir".  
Això va ser —diu en Sebastià Salom—s'inici de "l'Amerincanismo" en el Seminari. 
Havien fet Rector des Seminari D. Frances Payeras, que era d'Inca. En s'estiu, de 
vacacions a Inca, li demanà a D. Gabriel Buades, rector d'Inca, quin equip puc fer en 
es Seminari. D. Gabriel Buades que t'estimava molt, havia estat Ecònom de Campos 
li va donar es teu nom. També en Baltasar Soler i D. Miquel Amer entraren de 
superior i director espiritual des Seminari. Per tant era clar que D. Francesc Payeras, 
D. Gabriel Buades i D. Miquel Amer foren ets autors de "l'Amerincanismo".  
Quants anys tenies quan anares de superior al Seminari? —li va demanar en Jaume 
Gual—. 
En tenia 28 —diu ell— i hei vaig estar cinc anys fins es trenta-tres. Llavor va venir 
en Sureda que digué  “tot ha de seguir igual”,  però ell heu canviava tot.  
En es mes de novembre, més o manco devers Santa Catalina, es seminaristes varen 
organitzar uns toros, que ja abans s'havien intentat fer amb en Guiem Payeras i D. 
Toni Esteva. Fins i tot en Guiem Payeras va anar a cercar sa banda de música de 
Bunyola. Es rector, que havia dit que tot seguís igual heu volia prohibir, però sense 
que es ves que fos ell i digué: "El sr. Reus heu ha dit".  I jo em vaig carregar sa culpa. 
Jo no em trobava bé i vaig dir que acabaria es curs però no volia continuar. Me 
cercaren un destí, però es que sortien no anaven bé, es Pont d'Inca, Sant Jordi... fins 
que un dia em digueren que m'havien trobat un destí en es Camp Redó a un lloc on 
s'havia de crear una parròquia, la que seria Sant Frances de Paula. Hei vaig estar 
19 anys i mig.  
Llavor vaig passar de capellà a Son Dureta i després a Campos però, no hei vaig 
anar tot d'una que vaig deixar Son Dureta. A Campos es rector era en Guiem Parera 
que havia demanat per anar-se'n perquè ja feia 10 anys que hei era. Quan va saber 
que m'hi enviaven a jo, tornà escriure an el bisbe demanant-li continuar a Campos 
fins que morís sa mare, pensant que estaria un mes o dos a morir. Però no morí fins 
dos anys després. Durant aquests dos anys no vaig estar enlloc i anava a Felanitx a 
dir missa. Es rector de Felanitx era aleshores en Miquel Serra. 
Finalment en Toni Bennàssar s'interessa per la salut d'en Biel Reus. 
Estic malament —diu en Biel Reus—, lo que em consola és que entre malaltia i 
malaltia he pogut fer vida normal. Però sa darrera vegada que m'operaren, quan 
m'havien de cosir, s'anestesista va dir a fer via que, si no, no hei ha temps, i heu 
deixaren a mig fer. Això m'està produint moltes molèsties. En una visita an es metge 
que em va operar em digué: "Si t'has d'operar ets tu que heu has de resoldre". Jo li 
vaig demanar "vostè què faria". Em digué: "Jo no m'operaria".  I jo tampoc, li vaig 
dir. 

 
Abans de partir cap a Monti-sion de Porreres, on havíem de dinar, en Joan Servera, 
que és el president de la Fundació Baltasar Coll Tomás, mos obsequia amb un 
llibret que ha publicat la Fundació. És una traducció del Càntic del Càntics de 
Salomó, feta per Baltasar Coll. Segons diu en Pere Torres: "Es sa millor traducció en 
Llengua Catalana que s'ha fet mai". En paraules del professor de Català, Gabriel de 
la Santíssima Trinitat Sampol, de totes les traduccions fetes del Càntic dels Càntics 
en Llengua Catalana, aquesta és la millor. 
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Dinàrem tots plegats a Monti-sion, amb un bon preparat per part dels donats, i 
després del dinar seguírem la conversa. 
En Toni Bennássar pren la paraula i planteja aquesta pregunta: Com veis l'església 
en aquests moments, segueix bon camí, mal camí? 
 
Comença parlant en Biel Reus i diu: Jo qualque pic he pensat que no me sap gens de 
greu haver estat capellà i l'església sempre tendrà ses seves pegues, hei ha coses que 
no es veuen clares. 
Després explica alguns aspectes de la seva experiència a la parròquia de Sant 
Francesc de Paula, que no responen al que s'ha demanat. 
En Joan Servera li diu: Veus ara, Biel, tot això que dius es molt interessant, però mos 
han fet una pregunta que és de futur; tota sa història ja l'hem passada. Mos 
demanem com veim ara l'església actual o de futur.  
 
Intervé en Jaume Gual i parla d'un aspecte organitzatiu de les parròquies en 
Unitats de Pastoral i diu: A Inca s'ha creat una Unitat de Pastoral que engloba, a 
més de les tres parròquies de la ciutat d'Inca, les parròquies de Caimari, Biniamar, 
Mancor de la Vall, Lloseta i Selva.       
En Biel Reus diu: Jo crec que això s'ha fet perquè no queda més remei i per 
necessitat.  
Això és una trista realitat —diu en Sebastià Salom—. Pareix que anam a remolc de 
ses necessitats. Per això ara pensam en donar responsabilitats als seglars; si no hei 
hagués necessitats no hei pensaríem. 
En Joan Servera comenta: Jo vaig esser a unes reunions a Palma que es va parlar 
d'aquest tema i es va dir que hei havia un projecte i s'estudiava aquest projecte. 
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Vaig veure que s'opinió de sa majoria era que això arribarà però que se començàs a 
fer qualque experiència. Llavor, sobre s'experiència es podrà jutjar amb més 
coneixement. No hei havia sa il·lusió que hei tocaria haver davant es projecte 
presentat per dur-lo a terme. 
 
En Toni Bennàssar intervé dient: Jo ara heu enfocaré des d'un altre aspecte. Ara 
parlam de què l'església ha de canviar perquè arribarà que no tendrà números. Heu 
diré des d'una altra banda. Quan noltros érem capellans joves, alguns de noltros, 
tenguérem problemes amb so rector perquè aquest trobava que es capellà jove era 
massa llançat. Però avui en dia es capellans joves crec que són més conservadors 
que es majors, i això em fa molta por. 
 
Això succeeix per tot el món —diu en Joan Servera— jo abans he comentat lo de 
missa tridentina. Jo no la dic pes meu gust; jo la dic perquè el bisbe Jesús me va 
demanar per favor si volia fer això, perquè no volia que heu fes en Jaume Mercant 
tot sol. Jo li vaig dir heu faré perquè m'ho demana. 
D'aquesta manera —comenta en Joan Font— no anam enlloc. Jo vaig anar a una 
concelebració i va dir es cànon primer, ja me diràs tu,  a una concelebració. 
Hi ha un grapat de capellans a Mallorca —confirma en Joan Servera— que no diuen 
altre cànon que aquest. 
Per això —li diu en Joan Font—jo crec que es dóna massa importància a ses coses 
que no són essencials dins sa nostra església. A mi lo que em dóna un poc 
d'esperança és s'actuació del Papa actual. Trob que predica molt amb fets petits. 
És veritat lo que dius —afirma en Joan Servera— però, per exemple, es darrers 
nomenaments dels bisbes de Madrid i València, xoquen, pareix, contra els fets i 
manera de ser del Papa. Pareix que s'han fet amb sa mentalitat de pujar dins 
s'escalafó.    
Intervé en Sebastià Salom dient: El Papa va dir que es bisbes haurien de fer olor 
d'ovella. Hei deu haver qualque capellà de suburbis de Madrid que fa olor d'ovella. 
Fer bisbe a un d'aquest, això hagués estat un acte de valentia. 
A mi me dóna sa impressió que el Papa té una mentalitat, perquè ha  estat a 
Argentina, que ha viscut ses barriades, i faria moltes coses però no s'atreveix o no 
les pot fer perquè s'ha d'enfrontar amb sos que l'enrevoltant, ha de tenir en compte 
una tradició. Se veu molt condicionat per moltes coses, com tots els papes.  
 
En Toni Bennàssar parla de l'enquesta que el Papa ha enviat a totes ses esglésies i 
diu: Aquesta enquesta aportarà uns resultats que tal vegada posin el Papa entre 
s'espasa i sa paret, serà quan es veurà la realitat d'aquests gestos que fa el Papa. Pot 
ser es demanin canvis estructurals. 
Si són canvis estructurals —afirma en Joan Servera— les podrà fer a poc a poc; però 
si són canvis doctrinals no és lo mateix. 
Parlant de s'estructura —comenta en Pere Torres— jo crec que el Papa ha fet 
canvis, però perquè aquests canvis arribin a ses darreres conseqüències se necessita 
temps. Es fet d'haver muntat aquest organisme supra curial i que abarca persones 
de diferents indrets, a la llarga pot produir conseqüències interessants.  



 25 

No sé si heu llegir es darrer llibre d'en Guiem Muntaner. En es llibre només estar 
clar lo que diu de què l'església haurà de canviar, però com ha de canviar?, ell no 
heu concreta. 
L'església si se vol actualitza, pens que només hei ha un camí i és tornar a ses fonts, 
és viure s'evangeli. S'ha de connectar amb altra gent que no creu o té una altra fe 
però que hei ha coses comunes. Es canvi més gros del món és que avui en dia ha 
començat un temps nou, tota sa societat, almanco sa societat nostra, s'occidental, ha 
posat un déu nou, és es déu de sa llibertat. Tothom defensa sa llibertat, sa llibertat 
en tots es sentits. I què passa? que històricament ses religions cristianes, com totes 
ses altres, s'han anat imposant amb ses forces davant, quan no han estat ses forces 
de ses armes han estat altres forces. Sa nostra religió serà una religió de minories. 
Intervé en Joan Font i diu: Ara el Papa amb aquesta enquesta que ha fet, vol saber 
s'opinió, no només des bisbes, sobre sa família i moltes altres coses. Aquí ses 
preguntes que varen fer les varen dirigir an ets arxiprestats, perquè es capellans de 
s'arxiprestat donassin sa seva opinió en respostes a preguntes molt concretes. Però 
després s'hauria d'haver fet una recopilació de tot i donar-la a conèixer. 
En es document previ an es Sínode sobre sa família, —diu en Sebastià Salom— que 
vol esser un resum de ses respostes rebudes, hei ha molta cosa, de sa gent que opina, 
fa crítica. Lo que passa és que a vegades aquestes consultes s'anul·len una a s'altra.     
Jo record es Sínode passat a Mallorca, que no mos posàrem d'acord en un directori 
de Sagraments, ni en s'edat de sa confirmació, no mos posàrem d'acord en coses que 
es capellans, per sa nostra salut pastoral, mos convendria estar d'acord.     
En Joan Font afirma: És molt complicat aquest món nostre des capellans. Però moltes 
vegades veim que l'església oficial està en contra de lo que pensa sa realitat de sa 
gent, per exemple, ets anticonceptius o sa pastoral que s'ha de tenir amb ses 
persones que no estan casades, etc.  
Aquí ja entram —diu en Joan Servera— en aquelles coses que el Papa no pot 
canviar, perquè aquí ja hei entra doctrina, sa doctrina està marcada. 
Però sa doctrina —li diu en Joan Font— moltes vegades sa doctrina de s'evangeli 
l'hem feta o s'ha fet a sa nostra mesura. 
 
Pregunta en Toni Bennàssar: Voltros creis que sa postura del Papa està incomodant 
a molts de bisbes? 
Sí, - diu en Joan Font - jo crec que molts de bisbes pensen de distinta manera que el Papa. 
Cada gest que fa el Papa —diu en Sebastià Salom— entusiasma a una gent, posa 
nirviosos a uns altres.  Per ventura es que s'entusiasmen són més. 
Avui —comenta en Pere Torres—  quan es pren una decisió, no es pot prescindir del 
que digui la gent, no és com abans, que es deia:  això s'ha de fer i pus. 
 
Jo tenc un interrogant —diu en Toni Bennàssar— què farà aquesta comissió de 
cardenals perifèrics, quin pes poden tenir? 
Jo crec —intervé en Pere Torres— que és una cosa de profunditat, per tant han de 
passar anys. Però sens dubte és es començament d'un canvi i que el Papa té clar. 
Creus —li demana en Toni Bennàssar— que dins es Vaticà n'hi ha que li estan fent 
sa punyeta? 
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Sens dubte, més de dos —diu en Pere Torres— però ell no tornarà enrera. 
 
Es continuen les aportacions sobre el tema, però ja mos repetim. Tothom està 
d'acord, també s'ha dit,  en què es gests del Papa haurien de ser seguit pels 
cardenals i bisbes. 
També hei ha hagut acord en relació a què l'església des futur serà una església de 
minories. 
En Biel Reus treu un tema sobre el qual se n'ha parlat però molt superficialment, el 
tema de la manca de vocacions, i diu: Tenim un seminari amb vuit seminaristes. No 
se cerquen solucions per aquest problema. 
Jo s'altre dia —diu en Pere Torres— mirava ses nòmines des capellans. Resulta que 
es capellans que estan compresos entre 65 i 75 anys, a Mallorca, són casi 
exactament es mateix número des de s'edat que tenen manco de 65. Això explica que 
en deu anys es capellans de manco de 75 anys seran la mitat des que són ara.   
No es veu clar com es pot resoldre aquest problema. En Joan Font fa el següent 
comentari: Quan batiam un al·lot li deim, tu ets sacerdot, profeta i rei. Es sacerdoci 
des feels. No seria perquè també s'ha magnificat es sacerdoci ministerial? A una 
conferència que va fer el P. Ladària va explicar el que ja sabíem, que es que ha 
d'ordenar preveres ha de ser un bisbe. Vàrem fer reunions i es presentà una 
suposició, que si en es principi des cristianisme s'haguessin morts tots es que podien 
ordenar sacerdots, hauria desaparegut l'església? 
 
Seguiren reflexions sobre el mateix tema però, al final, no trobàrem solució a la 
qüestió de la manca de sacerdots.  
Qualcú va dir que molts de canvis s'haurien d'haver fet ja després del Concili, 
l'església sempre arriba tard. Altres digueren que el concili va fer cavis en la 
litúrgia, les conferències episcopals, que a molts de països no han funcionat com 
s'esperava, etc. Però altres canvis que semblava eren necessaris passaren a s'oblit i 
va entrar a l'església un període involucionista que costa molt endreçar.  
Han sortit al llarg de la diada del nostre encontre, moltes aportacions 
interessantíssimes, que posam al vostre abast. 
 
En Sebastià, en Toni i jo mateix volem agrair l'acollida dels nostres amics i desitjar-
los salut i pau. Que continuïn les seves trobades mensuals d'amistat que han 
mantingut tots aquests anys. Se coneixen i s'estimen d'ençà del 1941, són molts 
anys i encara perdura. 
Gràcies. 
 
Jaume Gual i Móra 
 

*     *     * 
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AIXÍ EXPLICA EN JOAN FONT EL MURAL COMMEMORATIU QUE VA FER AMB 
MOTIU DEL TERCER CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL PARE SERRA. 
 
El meu intent (no sé fins a quin punt ho he aconseguit) era fer "un cartell" del Pare Serra. En el 
seminari un professor ens digué que "un cartell era un crit en la paret". Un crit que, per anar bé, 
no necessiti moltes explicacions, ni moltes paraules, per expressar el que es vol dir amb el 
cartell: un crit que es vegi amb una mirada. 
Per tant la meva idea quan vaig dissenyar aquest mural era plasmar, d'una manera clara i visible, 
la idea popular que tenen molts de mallorquins del P. Serra, quan amablement ens retreuen als 
petrers dient que el P. Serra va dur els ametllers a Califòrnia i ara aquest ens fan la competència. 
Per mi això és gran elogi al missioner cristià: ensenyar als indis lo que a ell li havien ensenyat els 
seus pares: la fe cristiana i a cultivar la terra, com la millor manera d'estimar aquells germans 
indis.  
Per això, se'm va ocórrer fer prendre part del P. Serra en l'escena final de la batuda damunt l'era 
quan l'amo de la casa feia aquella sublim i curta pregària d'acció de gràcies i, al mateix temps, de 
petició: "Déu mos do la maina", mentre feia una creu damunt d'aquell caramull de blat net, 
agraint el regal que Déu els acabava de fer. La paraula "maina" significa "el manà", aquell 
aliment abundant plogut del cel que alimentà, miraculosament, el poble d'Israel en el desert. 
Em va semblar que aquesta escena podria fer veure i mostrar la personalitat del nostre Beat: un 
cristià que va sembrar la paraula de Déu a terres llunyanes (per això devora el P. Serra hi vaig 
posar l'Indi) i que va regar el sementer amb la suor de llargues caminades amb la seva cama 
malalta i embenada (reposant damunt la barcella) i a qui Déu li ha donat la "maina" ben abundant 
(simbolitzada en el caramull de blat). 
 
La glòria d'aquest personatge no és una 
"corona de llum" al seu voltant, sinó que 
la seva glòria són els seus germans indis, 
simbolitzats per l'Indi que està al seu 
costat contemplant i agraint a Déu, 
conjuntament, el fruit del seu treball 
comú, fet en família; aquest caramull de 
blat l'han fet (amb l'ajuda de Déu) entre 
tots dos; il·luminats, tots ells pel sol, que 
no és un sol de justícia, sinó el sol de 
l'amor de Déu que dóna vida a tota la 
humanitat. 
En Pere Orpí, comentant el mural, 
descriu així el P. Serra: 
 
"Fill il·lustre i estimat 
n'és de Petra el Pare Serra, 
que brufà la nostra terra 
de cultura i santedat". 
 
"L'evangeli que sembrà 
va espigar ple d'esponera: 
com el blat de damunt l'era 
Déu la maina li donà". 
 

Joan Font Lliteras  
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  Dels nostres arxius... 
 
 

 (Arxiu de B.Moll) 
 

EXAMEN FINAL DE LLATÍ.    
Curs III.  Juny 1957 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquest exàmens de llatí així com les proves i tasques diàries que havíem de fer,  composició i traducció, es 
confeccionaven en ciclostil i les mos repartien. 
El responsable de coordinar aquesta tasca, quan fèiem tercer curs, era en Mateu Buades. Ell anava a cercar les 
proves i les repartia, d'acord amb el professor, D. Llorenç Escalas. 
Hi ha una anècdota que en Mateu va contar i que en Tomeu Moll ha recordat ara. 
Un bon dia, abans dels exàmens finals de tercer de llatí, en Mateu borinotejava pel quarto on hi havia el ciclostil. 
Va veure els fulls dels exàmens finals de llatí, composició i traducció, que estaven preparats. En va recollir un i anà 
a en Bernat Cifre perquè li fes la traducció i composició. 
Arribà el dia de l'examen, que fèiem escampats a dins el menjador gran. En Mateu, va acabar aviat l'examen i va 
sortir dels primers. Un cop defora va trobar en Miquel Ambròs que li va demanar com li havia anat. En Mateu li 
mostrà la còpia que duia i n'Ambròs va quedar meravellat i li digué que ho havia fet molt bé. 
No hem pogut esbrinar la nota que va tenir, però podeu suposar que va obtenir una bona qualificació. 
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eell  sseemmiinnaarrii  mmeennoorr  
  

  

  

  

  
  

EEssppoorrtt  aall   sseemmiinnaarrii   mmeennoorr  
 

Antoni Salas 
 

Lo primer que hem de fer es el situar que parlam aproximadament de 
l’època que cobreix la desena que va de l´any 1957 a 1967 

La primera pregunta és demanar si en el Seminari Menor se 
practicava esport o no. La resposta és que Sí, encara que d´una forma 
un poc desordenada. Així, quan hi havia un recreo d´una hora o més, 
sempre hi havia qualcú que treia es balón i… a jugar a futbol s´ha 

dit!  No cal recalcar que, d´una manera molt anàrquica, es a dir, molts contra molts, fins 
que es varen començar a parlar de fer equips per cursos i fins i tot…amb un àrbitre i un 
siulet. 

Como sabem hi havia Secció Menor (cursos primer, segon i tercer) i Secció Major (quart 
i quint) 

Des de molt prest ja hi havia equips esportius  (només de futbol,per començar ) per 
cursos, que se denominaven de “selecció” ( els millors de cada curs) , per competir amb 
els altres cursos. La selecció es feia normalment amb l´ajuda del “Prefecte de curs”, com 
sabem persona molt important en el context del Seminari Menor 

Aquestes competicions de “seleccions” eren gaire bé d´entrenament ja que els partits 
realment importants eren els de Secció Menor contra Secció Major, que ja eren bons 
partidets. 

També hi havia sa selecció d´Humanitats que se provava contra Filosofia i contra 
Teologia en les competicions Triangulars de futbol. 

A poc  a poc va entrar el Voleibol o Balon-Volea, on també hi havia competicions entre 
Secció Menor i Secció Major. De bàsquet encara no s´en parlava fins que se varen 
organitzar les Primeres  Olimpíades a l´any 1964 i posteriors. Llògicament el Seminari 
Menor hi participava, però en poques possibilitats d´èxit,  davant els grans del Seminari 
Major. 
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Un punt d´inflexió, sens dubte, pel que fa al desenvolupament de l´esport (tant al 
Seminari Menor, com a tot el Seminari),va esser l´arribada d´un militar retirat, que li 
dèiem  en “Musculitos”, (no puc recordar el seu nom vertader) que havia sigut capità i 
que va venir (no sé qui el va convidar, però fos que fos, va tenir una gran idea de 
modernitzar l´esperit esportiu dels  futurs capellans, i ho va aconseguir. Ens donava 
conferències explicant les grans avantatges de l´esport,  se va involucrar molt en la 
construcció de la pista d’atletisme (segona pista a Mallorca, després de la pista militar des 
Fortí), i va aconseguir que els militars ens donassin cendra (vàrem aprendre que per 
córrer va millor damunt cendra que damunt terra o ciment) i també el mateix transport 
amb els camions militars. Els seminaristes fèiem de peons, omplint  i buidant sacs i 
senalles, lo qual era tota una distracció monumental.  

En ”Musculitos” ens va introduir en el món de l´atletisme, per primer cop. Jo 
personalment vaig anar a comprar una “pèrtiga”, un pes i un disc, que eren els únics 
instrumentes que s´havien de comprar, ja que per córrer i botar no es necessitaven 
instruments sofisticats. No sé si recordareu, l´interès que en Pep Lluís Salvà (que 
desgraciadament mos va deixar ja fa anys) hi posava en l´entrenament del salt de 
“pèrtiga”. No vos ho creureu, però en Pep Lluis tenia el rècord de Baleares del salt en 
pèrtiga que era de 3,60 mts. 

També fèiem  demostracions de gimnàstica quan hi havia visites dels pares i mares, com 
també carreres de relleus ( 4x100 metres)  que eren molt vistoses perquè hi participaven 
fins a 30 corredors. 

 

Resumint: 

 Futbol: equips de selecció per curs,  Secció Menor contra Secció Major i Selecció 
de Seminari Menor per els Tornejos Triangulars 

 Atletisme: participació en les Olimpíades i entrenaments (molt d´entrenament) 

 Gimnàstica: en equip com a preparació per fer Demostracions els Dies Senyalats 

 Voleibol:  Participació en les Olimpíades i tornejos triangulars 

També s´ha de mencionar com a “esport”, (entre cometes) es joc des “mocador” o de sa 
bandera, que consistia en posar un mocador blanc al mig del pati (a defora, és clar) i a 
provar-se a veure que el collia primer i el portava cap al seu bàndol sense que el contrari 
el toqués amb la mà. Se feien dos equips, separats uns 30 metres amb el mocador al mig. 
En sortia un de cada equip i guanyava el que s´emportava el mocador cap al seu grup, 
sense que l´altre jugador el toqués. 
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EEssppii rrii ttuuaall ii ttaatt  eenn  eell   sseemmiinnaarrii   mmeennoorr  
 

Antoni Bennassar 
 

Tothom sap que no tots els anys pesen igual dins l’existència d’una 
persona. Dins la meva, els 13 anys que vaig viure en el seminari han 
tengut un pes molt significatiu i determinant. En certa manera, i 
emprant una terminologia teològica, podria dia que imprimiren caràcter. 

En aquest article em propòs  tractar dels primers 5 anys viscuts en 
aquell casal:  els 3 que correspongueren a la secció dels llatinistes i 

els 2 a la dels humanistes. 

El pretext d’aquest escrit nasqué en la decisió que prenguérem el grup de redacció d’incloure 
en aquest número de la nostra revista una anàlisi de l’experiència singular del seminari menor 
contemplant 4 aspectes de la vida d’aquells anys: l’acadèmic, el disciplinar, l’espiritual i 
l’esportiu.  A mi m’han encarregat tractar l’espiritualitat. 

Començaré per descriure què entenc per espiritualitat. La percep com el motor generador i 
inspirador d’una manera de viure. Allò que provoca una determinada conducta.  Podríem dir 
que és la filosofia que il·lumina i condiciona una vida. 

I això és el que pretenc esbrinar aquí. Però no vull caure en l’atreviment de voler trobar el 
motor de tot el que passava durant aquells anys.  Ni em sent capacitat de fer-ho ni tenc els 
elements necessaris. 

Tan sols vull fer un esbós d’anàlisi d’algunes constants que es donaven aleshores. (Estic 
parlant de la dècada dels anys 50). 

El mètode que usaré serà eminentment pragmàtic: dirigir l’anàlisi a les coses que més em 
criden l’atenció. 

Hom podria tenir la impressió que aquesta anàlisi s’adelita en els aspectes negatius. No és 
aquesta la meva intenció, però crec que és lògic que, passats més de 60 anys, sobresurtin 
les mancances o errors d’aquella època, mai, però, no jutjant els protagonistes que eren 
fidels a unes consignes rebudes. 

El primer objecte a considerar és la importància que es donava al silenci. Veníem de les 
nostres famílies i mai no ens havien obligat a guardar silenci, excepte quan una altra persona 
prenia la paraula, i sempre per respecte i educació. A mi em costà de veres observar aquesta 
obligació. 

En el seminari quasi tots els actes comunitaris havien de ser realitzats dins un marc de 
silenci: quan menjàvem, en el dormitori, fins i tot quan ens desplaçàvem d’un lloc a un altre, 
encara que aquest fos al pati  hi anàvem en fileres i en silenci. 

Què es pretenia? Si aquesta pregunta anàs dirigida a un psicòleg humanista (no conductista) 
que no hagués viscut aquella experiència, segurament diria que la pretensió no podia ser altra 
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que activar una eina de concentració per crear un ambient que facilitàs el contacte amb un 
mateix, que és l’objecte primordial de tota psicoteràpia humanista. 

En el cas que estic analitzant tenc la plena seguretat que no era aquest el fi. Com es podia 
pretendre la trobada d’un mateix si tot estava encaminat a adaptar-nos a un model 
preestablert?  El que poguéssim “sentir” no seria més que un entrebanc que crearia 
conflictes a l’obediència deguda. 

El silenci era una eina per evitar la dissipació. L’incompliment del silenci es considerava com 
un perill que ens apartava de les consignes donades. No era necessari comprendre les raons, 
n’hi havia prou en obeir-les. 

Record que una vegada vengué el meu pare amb un amic seu. Era  el moment que nosaltres 
teníem aquelles dues hores eternes d’estudi. Aquest senyor es meravellà del silenci que 
percebé, sabent que hi havia més de 300 al·lots i joves i no se sentia ni una mosca. 

Una altra cosa a considerar és la limitació del contacte entre nosaltres i les nostres 
famílies. Aquestes estaven privades de visitar les dependències que nosaltres habitàvem i 
tan sols ens podien visitar els tercers dijous i primers diumenges de cada mes. I per espai 
tan sols de dues hores. 

Perquè aquest aïllament? Segurament perquè era considerat una intromissió innecessària i 
també perquè era un obstacle en el projecte de fer persones amb caràcter estoic, aptes per 
estar per sobre de qualsevol sentiment i dependència. (Els sentiments tenien molt poca 
importància). El desferrament era quelcom necessari en la formació de nous preveres. 

Aquesta evitació de qualsevol intromissió exterior també s’exercia obrint les cartes que 
rebíem. (Jo no estic convençut que les llegissin, però sí que ens les donaven obertes) 

Però naturalment no n’hi havia prou amb evitar les intromissions externes, era necessària 
una mentalització interna col·laboradora. D’aquí que ens parlassin de la necessitat de tenir 
una “sinceritat brutal” (aquest era l’adjectiu emprat) amb els superiors i el director 
espiritual, considerat com el màxim confident del seminarista, a la vegada que el seu suposat 
“protector”. Podríem considerar-lo com una “mare”. Una altra consigna era la típica “correcció 
fraterna”, entesa com una forma de redreçar la conducta inadequada per part dels mateixos 
companys. (També tenc un record sobre aquest tema: un company, després de sentir que jo 
parlava de les meves limitacions per haver-me trencat un l’húmer  del braç dret, em va fer 
correcció fraterna manifestant-me que no me n’hauria de queixar). 

Tornant al despreniment familiar és peremptori que la psicologia infantil i de l’adolescència 
actual mai no acceptaria aquesta mesura privativa, tot manifestant el gran error que suposa 
aïllar el nin del seu marc familiar. 

De totes formes crec que els nostres pares acceptaven, no sense dolor, aquesta privació. 
Record que, havent tengut jo la grip, la meva mare vengué per veure com em trobava, i el 
superior (el Sr. Ramon) no em permeté anar a la porteria a veure-la. Segur que ma mare se’n 
degué anar amb el cor estret. Però tot era tolerat si ajudava a tenir un futur fill capellà. 
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Un altre exemple d’aquesta segregació del món exterior el podem trobar en la distància que 
se’ns imposava dels amics anteriors a l’entrada al seminari. Jo record que per Nadal del 
primer curs ja em sentia diferent dels amics que havia tengut des de la infància. Sabia que 
els meus llocs ja no eren els d’abans. Ara havia de considerar com llocs propis la rectoria, 
l’església i ca meva. Tot el demés em podia contaminar. 

Els meus pares, imbuïts del mateix esperit segregatiu, evitaven tant com podien la meva 
contaminació, fins al punt de parlar amb els meus cosins advertint-los que no havien de 
parlar de segons quins temes davant mi, especialment d’aquells referits a al·lotes. I ells ho 
complien a la perfecció. 

Però el lloc primordial d’aquesta filosofia i el seu aliment estel·lar eren els actes de pietat.  
El dia estava farcit d’aquests actes: Tot just aixecats, un oferiment de tots els actes del dia 
amb el famós “Hoc signum magnum regis est, surgamus et offeramus Ei…”, ja a la capella, 
mitja hora de meditació (nosaltres no sabíem que era meditar. És veritat que sovint aquest 
acte era dirigit. Si el dirigia D. Guillem Payeras resultava entretengut perquè ell contava 
anècdotes, però si el dirigia D. Pep Sacanell era avorridíssim, i en no pocs casos es 
perllongava el temps de la dormida).  Després venia la Missa, al migdia lectura espiritual, 
visita a la capella després de dinar per cantar el “Iesu Eucharisticum cordis sacerdotalis 
exemplar” i visites durant els esplais (aquestes eren opcionals però aconsellades), rosari a 
la tarda, pregària abans de les classes  (en llatí, per suposat)  i examen de consciència a la 
nit.  (També solia ser dirigit). 
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Una altra cosa a considerar eren els lemes que ens proposaven. Un dels que record més era 
el de “viure en gràcia”, lema que crec que provenia dels cursets de cristiandat. Aquest lema 
no tenia el sentit bíblic de conscienciar-se del fet que Déu ens estima i nosaltres n’estam 
profundament agraïts. No, era un altre el significat. Viure en gràcia significava no consentir 
mals pensaments ni actes que anassin contra el sisè manament de la llei de Déu.  Hi havia 
una patent maximització dels aspectes sexuals fins a uns límits insospitats. Record que en 
una ocasió estaren a punt de ser expulsats alguns seminaristes per haver consultat en el 
diccionari una paraula relacionada amb el sexe (No sé quina paraula devia ser). 

Per cert, la paraula expulsió tenia una forta connotació. El pitjor que podia succeir era una 
expulsió perquè això suposava deixar de pertànyer al grup dels escollits. Després d’una 
determinada expulsió d’un company que havia robat un rellotge, el Sr. Ramon ens digué que 
la mà li tornava arrere quan el company s’acostava per combregar i ell li havia de donar la 
hòstia consagrada. 

Efectivament, ens feien sentir elegits. Era com si ja fóssim capellanets. Si no, com s’explica 
aquella gran festa de la vestició, quan el Sr. Moncadas ens posava l’esclavina i el faixí 
damunt la sotana en un acte tan solemne i davant les famílies?. Al final de l’acte nosaltres 
llegírem un document que era un compromís de viure com a persones que havien de dedicar-se 
a estendre la Paraula de Déu. 

En aquest compromís ens obligàvem a una formació en la pietat, estudi i disciplina. Aquí 
només vull fer referència a algunes frases que llegírem. Una al·ludia al silenci i deia: 
“Guardaré el silencio reglamentario para que él me guarde a mi”. De què ens havia de 
guardar?  Segurament de qualsevol altre indret que ens pogués distreure del camí traçat. 

Una altra frase deia: “No quiero ni busco nada para mi”.  No és això una anulació del que Déu, 
mitjançant la naturalesa, ens ha concedit?  És que es pretenia que tots fóssim iguals? 

I una altra deia: “Llevaré dignamente la sotana mientras viva, i deseo que al morir me 
acompañe al sepulcro” (En aquell temps lògicament ningú no podia sospitar que vendria un 
concili que dispensaria de dur sotana) 

Un compromís fet als 11 anys  i en alguns casos fins i tot abans. 

Com es podia proposar fer a uns nins de 11 anys aquesta consagració si no era perquè tenien 
una confiança plena amb el motllo que ens havia de polir?  Es que no coneixien la volubilitat 
de la infància i l’adolescència? 

Sí, però disposaven de moments efectius de conscienciació de les metes. Estic parlant dels 
recessos mensuals i sobretot dels exercicis espirituals anuals, realitzats en complet silenci. 
Quants de propòsits emanaven d’aquests dies de reflexió o de mentalització. 

Totes aquests coses ens havien de mantenir ferms en la decisió presa però tenien un alt 
preu.  Segurament es perdien pel camí energies que quedaven ofegades. 

Moltes coses queden per considerar, però les deix per si algú les vol tractar en un altre 
article o jo mateix en una altra ocasió. 

Malgrat tot això, no em sap gens de greu haver tengut aquella experiència. 
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LLaa  ddiisscciippll iinnaa  eenn  eell   sseemmiinnaarrii   mmeennoorr  
  

Jaume Gual i Móra 

 
Per analitzar la disciplina en el Seminari Menor, intentaré revifar 
els dos períodes de Seminari Menor que vaig viure al llarg dels 
meus anys d'estança en el seminari. 
 

Primer període: Des del curs 1954-55, any del meu ingrés, fins al final del curs 1958-59 
(comprèn els tres cursos de llatinista i els dos cursos d'humanista) 
 
Segon període: Des del curs 1962-63 fins al final del curs 1965-66, exercint de prefecte 
en el seminari menor, els quatre anys corresponents als meus estudis de Teologia. 
Seran per tant dos períodes amb una diferència de tres anys entre un i l'altre, però que 
podem dir, ja de partida, que no es diferenciaren massa en l'aspecte que tractam. 
 
Abans però d'entrar en cada un dels períodes, i vist des de la meva situació actual, vull 
aprofundir amb el que crec que hauria d'haver estat la disciplina i la formació en el 
seminari menor.  
  
Seminari Menor. 
 

Els anys de seminari menor, entès com a comunitat educativa, ens hauria d'haver posat 
al nostre abast els mitjans pedagògics de formació humana, intel·lectual i espiritual. 
Les tasques educatives del seminari menor s'haurien d'haver orientat a la formació 
integral de la persona i, per tant, a promoure el nostre creixement i maduració en totes 
les dimensions de l'educació. 
 
El seminari menor ens hauria d'haver propiciat, abans de res, un clima de cultiu de la 
nostra personalitat, un ambient sa, adequat a la nostra edat i al nostre desenvolupament. 
Una atmosfera que afavorís el desenvolupament de la nostra personalitat humana i 
cristiana.   Com a seminaristes menors hauríem d'haver gaudit d'una completa llibertat 
per prendre les nostres decisions. Llibertat davant els nostre formadors, davant els 
nostres companys, davant les nostres famílies, i davant nosaltres mateixos.  
 
En l'aspecte afectiu, crec que la nostra formació en el seminari menor, en uns més i en 
altres manco, hauria d'haver estat decisiva perquè com adolescents, en el despertar de les 
nostres tendències afectives i sexuals, assolíssim una maduració afectiva. 
Els cinc anys de vida en el seminari menor ens oferien un moment privilegiat perquè 
se'ns ajudàs a captar el veritable sentit de la nostra realització personal i el paper de 
l'autoritat com un servei necessari. 
Els nostres formadors, en les seves actuacions, haurien d'haver tengut present que 
nosaltres érem persones lliures, però que encara no havíem madurat i no teníem clar el 
sentit de la llibertat en la responsabilitat. Per això, ens haurien d'haver educat no només 
en la llibertat sinó també, i sobretot,  per a la llibertat. 
S'hauria d'haver potenciat molt més el contacte amb la nostra família, ja que aquesta 
constituïa un element important i necessari per a la nostra maduració personal.  
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La Disciplina Formativa, un mitjà per aconseguir la formació integral 
 

La disciplina mai no s'ha d'entendre com un fi en si, sinó com un mitjà per ajudar l'infant 
a ser capaç de dirigir la seva vida i poder aconseguir la felicitat. La disciplina constitueix 
un aspecte fonamental en la formació integral de la persona. 
La disciplina no és una restricció arbitrària de la llibertat i de la responsabilitat per part 
d'una autoritat, és un camí per saber fer bon ús de la llibertat.  
Molt es discuteix, avui, sobre la necessitat o no de la disciplina, i fins i tot molts de pares 
de família no han entès aquest concepte, i es deixen embolicar per les teories de la 
família democràtica i la llibertat dels fills. 
 
És necessària la disciplina? 
Les persones que estan en període de formació, necessiten de disciplina perquè: 
Necessiten que els adults els marquin els límits de la seva conducta, ja que ells no són 
capaços de manejar la seva llibertat adequadament. 
La disciplina reporta un sentiment de seguretat, ja que sabem amb certesa el que podem 
i no podem fer. 
La disciplina ens permet viure segons les normes aprovades pel nostre grup social on es 
desenvolupa la nostra vida diària. Si és així ens sentim acceptats i més segurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disciplina ens serveix com a motivació en si, ja que el comportament ens anima a 
complir el que se'ns exigeix. 
La disciplina ens ajuda a desenvolupar la consciència, la veu interior que és la guia per 
prendre les nostres pròpies decisions i controlar la nostra conducta, triant fer el bé i 
evitar el mal, d'una manera habitual i ferma. 
 
1r període (des de 1954-55 fins al final del curs 1958-59) 
 

Per entendre un poquet el funcionament de la disciplina en aquest període, convé tenir 
present la següent realitat. 
En el mes d’octubre de 1954, inici del curs 1954-55, es matricularen al seminari 65 
alumnes, dels quals 52 corresponien al grup que cursaria el primer curs de llatí, el nostre 
curs. Cal tenir en compte que l’any anterior s’havia inaugurat el seminari nou, un fet, 
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entre d’altres, que va afavorir l’augment de vocacions. A aquest grup de 52 s’hi afegiren 
els que havien ingressat el curs anterior i que havien de repetir primer. 
 
Encara que aviat s’inicià un goteig lent de baixes, sobretot ja a partir de les vacances de 
Nadal, podeu suposar com es podien desenvolupar les classes amb un nombre tant alt 
d’alumnes. Vist així, sembla evident que les normes disciplinàries havien de ser estrictes. 
No sé com podia fer les classes de llatí D. Toni Esteve, un home bo, tenint aquell grup 
tan nombrós. Fins i tot, en un curs determinat, en el pla d’estudis hi havia una classe de 
"Lectura y Declamación" que englobava els tres cursos de llatinistes (1r, 2n i 3r), de 
veres que això era incontrolable, asseguts a bancs grossos i llargaruts, acaramullats en 
una aula no massa gran. 
El que més ens feia patir, així record que ho vivia i sentia jo, era la possibilitat, molts de 
cops presentada pels nostres superiors com una amenaça, de què ens expulsassin del 
seminari.  
Recordau sinó, la que es va tenir per gran malifeta, la dels companys que miraren 
paraulotes al diccionari i havien de ser expulsats, però que finalment foren perdonats, no 
sense haver rebut una forta pressió en les seves persones (baixar amb les maletes fetes a 
la capella per a la meditació del matí), pressió i temor que ens va afectar a tots els demés 
companys de curs, espectadors però també amb la promesa de seguir el seu camí si 
sortíem del solc que ens havien llaurat i que no sabíem ben bé quin era. 
 
Aquesta por i temor per l’expulsió era el que ens movia en les nostres actuacions i 
comportament, més que la convicció de què ens havíem de formar en el nostre caràcter i 
enriquir la nostra personalitat amb l’ajuda dels nostres formadors, als que temíem i no 
tractàvem, només quan els prefectes mos hi enviaven a besar la mà, abans d’anar a 
dormir, per qualque malifeta, que vist des d’ara mai no arribava a la gravetat que hem 
vist actualment a  les nostres aules o a les nostres famílies per part dels nostres alumnes 
o dels nostres propis fills.  Per cert que jo no hi vaig anar molts de vespres, però qualque 
dia hi havia una bona coua.  
 
És clar que el que interessava, per part dels superiors i crec que per part dels 
representants de l’església en aquells temps,  era formar capellanets,  submisos i fidels a 
les normes donades, sense possibilitat de fer-ne una anàlisi ni discussió cercant el millor 
per a la nostra formació.  Podem afirmar, sense equivocar-nos, que s’entenia la 
disciplina, al seminari i crec que també a la societat d’aleshores, com una restricció 
arbitrària de la llibertat i de la responsabilitat per part l’autoritat.  
 
Per acabar aquest apartat, i perquè el que segueix demostra clarament el que he dit 
abans,  vegem aquest escrit que va aportar en Tomeu Tauler a la reunió de condeixebles 
del passat 20 de juny de 2014.  
 
Aquest escrit, titulat “Plano y preparación para las vacaciones”,  se'ns va donar per 
complir a les vacances d'estiu de 1955. Estava escrit en castellà i l'he traduït al català, 
són deu normes a complir, com si fossin els deu manaments. Diu així: 
Normes:  
1a. Estan totalment prohibits qualsevol classe de bany, a la mar o a un safareig, encara 
que sigui a llocs apartats. 
2a. No es podran organitzar excursions en grup de seminaristes de diferents parròquies, 
sense el permís d'un superior del seminari. Els seminaristes d'una mateixa parròquia 
podran anar d'excursió quan la presideixi el sr. Ecònom o Vicari. 
3a. Està prohibit fumar, seria falta greu d'obediència. 
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4a. És obligatòria l'assistència als actes que se celebren en comú i a la mateixa hora. 
5a. Tota classe d'espectacles: futbol, toros, cinema, etc. estan prohibits. 
6a. Seria una falta greu de modèstia vestir de manera tan elegant, o cuidar tan els cabells 
que es cridàs l'atenció. 
7a. Estan prohibides les tertúlies de seminaristes, especialment en la sagristia. 
8a. És obligació greu de qualsevol seminarista respectar i venerar tots els sacerdots: 
besar-los la mà en senyal de veneració. 
9a. En temps de vacances a casa, hauran d'estar subordinats al sr. Ecònom i ajudar-li 
com si fos un superior del seminari. 
10a. Quan tenguin qualsevol dubte sobre un cas en concret, abans de fer res, ho han de 
consultar al Rector del seminari. 
NOTA: Aquell seminarista que no compleixi aquestes ordres serà inexorablement 
castigat; i, si hi hagués motiu, expulsat del seminari. 
 
2n període (des del curs 1962-63 fins el final del curs 1965-66) 
 

Mai no he sabut el perquè, però quan havia de començar el primer curs de Teologia, 
vaig rebre el càrrec de prefecte dels nins de 1r curs de llatí, els que ingressaren al 
seminari l'octubre de 1962. 
El superior o prefecte de disciplina era D. Baltasar Soler, un home molt recte i que volia 
que tothom anàs també recte, obeint de manera cega i sense qüestionar res.  Quan amb 
els meus companys prefectes li fèiem algun suggeriment o li qüestionàvem qualque 
ordre o decisió,  mai no érem escoltats, ell era de pinyó fix. 
Funcionaven les faltes de silenci, de puntualitat, etc. faltes que acumulades reportaven 
assistir el vespre a una sala, on no s'escatimaven càstigs corporals per part del superior. 
Com en el temps de quan jo era llatinista, també la por a ser expulsat era vigent. 
He pensat moltes vegades i m'ha sabut greu d'haver participat i col·laborat en aquella 
tasca repressora. He trobat persones que quan eren llatinistes, en aquell temps, ho 
passaren malament i tenen un mal record.  Això m'ha dolgut. 
 
Reflexió final 
 
Malgrat tot, he de dir que, personalment, no ho vaig passar gens malament aquells anys 
de seminarista al seminari menor. Sempre he agraït al seminari i a les persones que 
estaven al front del seminari menor aquells anys, tot el que vaig rebre i com vaig 
començar a formar el meu caràcter i personalitat que completaria al llarg dels anys de 
Filosofia i Teologia.  
 
Voldria ressaltar dos aspectes per a mi cabdals: 
Una formació humana i humanista, feta palesa en certes persones que ara no anomenaré 
aquí, però que estan a la ment de tots i que ens tractaven com a persones;  així com en 
l'aprofundiment i coneixement del món clàssic. Aquesta formació, evidentment, ha 
propiciat que al llarg de la meva vida, en el treball de docent, hagi pogut inculcar als 
meus alumnes el que havia après. 
 
En segon lloc, vaig aconseguir un domini sobre mi mateix, i he pogut  "fermar s'ase allà 
on ha volgut es senyor". Vos sona aquesta frase?  Aquelles hores d'estudi, fent composició i 
traducció llatina,  m'ajudaren a fer el que em manaven,  no el que jo volia. 
Mai no he amagat la meva condició de seminarista ni de sacerdot, sempre he tengut 
paraules d'agraïment per tot el que el seminari em va donar i que m'ha ajudat al llarg de 
tota la meva vida. 
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EEssttuuddiiaarr  eenn  eell   sseemmiinnaarrii   mmeennoorr  
 

Miquel Gual Tortella 
 

Primerament, vull situar en el temps el període al qual 
faig referència en aquest escrit-memòria. Jo vaig arribar al 
Seminari Menor de Mallorca l’any 1958; crec recordar que el 
dia de l’entrada dels nous seminaristes aquell any va ser el 12 
d’octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar. Un any marcat, 
per a mi, per dos esdeveniments importants, per la mort del 

gran papa, Pius XII, que era l’únic papa que havíem conegut, hieràtic i distant del 
seu ramat, i el trànsit de Mn. Llorenç Riber, al qual havia servit com escolanet la 
seva darrera missa a Campanet, el diumenge horabaixa, darrer diumenge passat 
al poble ja que el dilluns partíem cap al Seminari per iniciar el curs.  

Previ al dia de l’entrada, les nostres famílies ja havien enviat al Seminari a 
través de l’agència del poble, tres objectes imprescindibles per a la vida 
d’internat, el matalàs per al llit  —per a uns llits de ferro pintats de verd—; la 
taula d’estudi, i ja que no se’ns imposava un model únic de taula, cosa que 
arribaria posteriorment, això feia que la sala d’estudis oferís un panorama molt 
variat i gens homogeni. Darrerament,  la gàbia que ens havia de servir de petit 
rebost completava la terna d’objectes aportats per cada un de nosaltres. A la 
“sala de les gàbies”, com era costum anomenar-la, era on guardàvem el 
“companatge” que les famílies ens feien arribar setmanalment, el qual ajudava a 
completar el berenar del capvespre, ja que per aquesta ocasió el Seminari només 
fornia el pa sense res més.  

Quan pens en aquella experiència primerenca, per aquelles saons jo tenia 
12 anys, una experiència que ha marcat tota la nostra vida, i cerc una paraula per 
definir-la, el mot  que em ve al cap és aquest : “austeritat”. La nostra vida, 
sobretot en el Seminari Menor, era austera en tots els sentits i en tots els camps: 
disciplinari, d’estudi, de les possibilitats de realització personal, de comoditats 
humanes i materials, etc., etc. Però, crec que una vida que, des dels seus inicis, ha 
experimentat una certa severitat ha estat formada per poder fer front a moltes 
adversitats posteriors. En aquest sentit no em plany dels anys de Seminari 
Menor, encara que vist des d’ara pens que el més deficitari va ser la pedagogia 
regnant, tant per part del superiors (els capellans que tenien cura de nosaltres 
com a formadors), com de la gran majoria dels professors. 

Entrant ja en el camp acadèmic, podem dir que per els anys corresponents 
al Seminari Menor coexistien dos plans d’estudis, ambdós marcats per 
l’orientació humanista. El mateix nom amb el qual eren designats els alumnes del 
Seminari Menor dóna una bona prova del que acabam de dir; en efecte, els 
alumnes dels tres primers cursos eren designats amb el nom de llatinistes, i els 
de quart i quint amb el d’humanistes. El primer pla, més ample i general, al qual 
em referia, era seguit per la quasi totalitat dels alumnes que arribaven al 
Seminari amb l’única certificació de “l’ingrés”, curs previ al batxillerat. Eren 
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molts els nins i adolescents que, després d’haver-se preparat per aquesta prova, 
venien al mateix Seminari, ja a les acaballes del curs, per examinar-se’n. Així, la 
superació de al prova de “l’ingrés” els permetia iniciar el primer curs de llatí. 
L’altre pla que he esmentat abans seria l’equivalent al que avui anomenam “curs 
pont”, el qual segueixen aquells alumnes universitaris que, un cop acabada una 
carrera, volen optar per una segona que guarda forta relació amb la primera. 
Això és el que passava amb aquells alumnes que, havent acabat bé fora el 
batxiller elemental o el superior entraven al Seminari. En aquells casos durant un 
any o dos, seguint més aviat  un estil tutorial, es dedicaven plenament a l’estudi 
del llatí i del grec guiats per un sol professor. 

Els noms donats als alumnes del Seminari Menor: llatinistes i humanistes, 
ja senyalaven per ells mateixos l’orientació del currículum del primer cicle de 
formació acadèmica que s’impartia en el Seminari. A diferència dels plans 
d’estudis seguits en els Instituts de batxillerat de l’època, el nostre despuntava 
per la gran orientació humanista i pels profunds coneixements de llengua 
castellana;  ambdues coses s’exigien mútuament ja que sense un domini de les 
anàlisis sintàctiques difícilment es podia arribar a fer una bona composició 
llatina. No obstant això, vist des de la perspectiva que ens permet el temps, pens 
que la docència del llatí s’escorava massa vers la composició i massa poc vers la 
traducció. Basta recordar, per donar fe del que estic dient, que mai fèiem una 
“repentina” de traducció, sinó que totes les “repentines” eren de composició,     
—la repentina era un examen escrit de composició del castellà al llatí sense 
diccionari ni gramàtica.  En definitiva, una prova per saber quina assimilació 
havien fet els alumnes de les regles gramaticals explicades a classe durant un 
període de temps—. 

L’escora vers les llengües clàssiques no era cap obstacle perquè el Pla 
d’estudis, seguit en tots els Seminaris, integrés les altres matèries estudiades en 
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qualsevol institut de batxillerat, com podien ser la literatura, les llengües            
—predominava en el moment l’estudi de llengua francesa—, les matemàtiques, 
la física, etc. De fet, l’obligació d’haver de profunditzar en algunes d’aquestes 
matèries feia que en els primers anys de Filosofia, l’estudi d’aquest saber fora 
completat amb l’estudi de matèries com les de Física superior i d’altres. 

Dit això, ara voldria referir-me tant a la pedagogia com a la didàctica 
seguides en aquell procés d’ensenyança. Dic, conscientment, procés 
d’ensenyança i no d’ensenyança-aprenentatge perquè pens que el concepte 
d’aprenentatge era absent en la ment dels nostres docents. Valgui a dir que 
aquesta absència no només es constatava entre els professors del Seminari, sinó 
que era el que dominava en aquella Espanya franquista, la qual, pedagògicament 
parlant, havia perdut el tren de la reforma i del canvi  copernicà que, en el camp 
docent,  s’havia donat arreu d’Europa i d’Amèrica, passant del model d’Escola 
Tradicional al de l’Escola Nova. Una Escola entesa des de nous horitzons com 
són: la voluntat d’optar per una escola situada en la vida, que girés entorn dels 
interessos del discent; una escola activa volent ser, al mateix temps, una 
comunitat vital en la qual el rol del docent era redefinit. 

El gran percentatge dels nostres professors desconeixien aquelles 
pedagogies innovadores sorgides i empeses per homes i dones com Dewey, 
Montessori i tants d’altres. En el Seminari Menor, en canvi, l’únic mitjà d’estímul 
pels alumnes era el “Quadre d’honor”, penjat a la sala de visites, en el qual es 
mantenien ferms els mateixos noms de cap a cap de curs. Era evident que els qui 
ocupaven aquets llocs d’honor eren els alumnes amb un coeficient més alt o de 
memòria més privilegiada, la gran majoria dels altres companys de curs, 
malauradament, sense sentir-se estimulats per altres interessos, entraven en un 
estat d’apatia i de desànim quedant, amb massa freqüència, estigmatitzats pels 
mateixos professors mancats d’habilitats  pedagògiques. 

Una altra nota pròpia d’aquella filosofia educativa era el dualisme, 
d’origen platònic, que impregnava el mètode d’ensenyament, sobrevalorant la 
raó per damunt d’altres capacitats de la persona com la voluntat, la sociabilitat, 
l’afectivitat, etc. Això feia que aquella teoria de l’aprenentatge, anomenada 
racionalista, es distingís pel fet d’entendre l’acció d’aprendre com una acció 
individual; el paradigma del qual era el coneixement proposicional;  un 
aprenentatge, per altra part,  basat sobre el que és estable i permanent, amb 
capacitat de poder-se reproduir i ensenyar el mateix a tots i per tot.  Avui, en 
canvi, és una altra la manera que es té d’entendre l’aprenentatge, valorat, 
sobretot, pel seu caire holista. 

Malgrat totes les deficiències del sistema educatiu d’antany, personalment 
vull reconèixer que en el Seminari Menor vaig aprendre a valorar l’estudi i a 
assolir una  disciplina com a mitjà necessari per a dur endavant un treball 
científic mínimament seriós. 
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EELLSS    PPLLAANNSS    DD’’EESSTTUUDDIISS    DDEELL    SSEEMMIINNAARRII  
 

Mn. Pere Fiol i Tornila 
 
 Quan el Concili de Trento (1563) manava que s’erigissin els 
Seminaris, posava més esment en l’educació humana i moral dels 
aspirants al sacerdoci, que no a la preparació acadèmica dels futurs 
capellans, ja que en aquell moment les esglésies d’Europa tenien 
abundants Facultats i Estudis Generals on, amb tota facilitat, hom es 
podia graduar en Teologia i Cànons, que eren les ciències més 

freqüentades pels futurs clergues. Així passava a Mallorca, on l’Estudi General, que l’any 
1483 erigia el rei Ferran el Catòlic a Montision, l’any 1540 fou instal·lat al carrer de Sant Roc, 
on encara el trobam, i l’any 1673 els Jurats aconseguiren la Butlla del Papa Climent X, que el 
transformava en Universitat Lul·liana de Mallorca i d’aquesta manera els títols acadèmics 
que donava, eren reconeguts en tot el món cristià. 
 He de dir que en el s. XVII la immensa majoria dels Rectors de Mallorca eren Doctors 
en Teologia, i en els llistats de capellans que surten en les reunions dels Reverend Comú de 
cada poble, també n’hi ha molts que tenen el títol de Lic o Dr.. De totes maneres eren molts 
els sacerdots que eren ordenats sense tenir cap títol acadèmic, que havien rebut unes lliçons 
amb els capellans de la seva parròquia o d’algun Convent, presentaven uns certificats i eren 
ordenats preveres. 
 La formació humana i espiritual, que era la que normalment més s’havia de mirar al 
Seminari, si participaven a les aules de la Universitat, era donada pel clergat parroquial. 
Pensem que Mallorca tenia el Col·legi de La Sapiència, on tots eren aspirants al sacerdoci, no 
hi havia cap ordenat, per tant les certificacions de bona conducta, de freqüència de 
Sagraments... havien de ser presentades pels seus respectius Rectors i per seglars amics que 
els coneguessin. Valga l’exemple de Mn. Miquel Tortell i Simó, que el tenc un poc treballat. 
Mor l’organista de Muro Mn. Antoni Franch 07.06.1819 
El jove Miquel Tortell comença a tocar l’orgue 11.06.1819 
Tortell rep la clerical tonsura, entra en l’estat eclesiàstic i pot gaudir d’un Benefici 26.05.1820 
Aconsegueix el Benefici d’organista de la Seu, després de fer les oposicions 20.11.1823 
És ordenat de les 4 menors i Subdiaconat, per això presenta: 

• Certificat de Fra Ignasi Ramis, trinitari, dient que estudia amb ell les regles de 
llatinitat. 

• Certificat del Dr. Pere Josep Galmés, Pvre i Domer de la Seu, dient que assisteix al Cor 
de la Seu i que és home de bona fama i bons costums 

• El Prevere Mn. Guillem Pujol certifica que sota la seva direcció, rep els sants 
sagraments de Penitència i Eucaristia. 

• Presenta quatre testimonis que diuen que és persona de bons costums i bona fama i 
que pensen que és idoni pel ministeri sacerdotal. Aquests són: 

Miquel Brotat i Muntaner, notari que té 59 anys 
Miquel Brotat, Prevere i Beneficiat a la Seu, té 26 anys 
Jaume Serra, Prevere, té 25 anys 
Bernat Calvó, jove murer que té 21 anys i que viu a Palma estudiant Filosofia 
 S’han fet les publicades que pertocava, en aquest cas a Muro i en la parròquia de 
Santa Eulàlia, doncs allà vivia. D’aquesta manera pogué arribar a l’ordenació. 
 Dia 18.02.1826 rebrà el Diaconat i dia 10.03.1827 el Presbiterat. El sistema no varia. De 
totes maneres he de dir que aquells moments eren molt dolents pel Seminari, ja que fou 
clausurat, destinat a la formació de militars, com també la Sapiència i per altra part la 
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Universitat de Mallorca fou suprimida dia 28.12.1829. Tortell hi haguera pogut anar, però no 
hi va anar, perquè no era obligatori i perquè hi havia altres camins per arribar al sacerdoci. 
 La supressió de la Universitat va fer que el Bisbe Antonio Pérez de Hirias (1825-1842) 
va haver de crear Càtedres al Seminari, cosa que féu dia 13.10.1830. Tot anava molt remogut i 
són els anys de l’exclaustració, de l’abundància de preveres a les parròquies, de la prohibició 
d’ordenar preveres per part del Govern... Són anys de fortes lluites entre conservadors i 
lliberals, lluites on l’Església no en fou aliena i que moltes vegades pens, que són lluites que 
mai s’han acabat. 
 L’any 1844 Isabel II fou declarada major d’edat i ajudada pel General Narváez, 
instaura un govern moderat, que farà possible que els nombrosos bisbes, que havien estat 
exiliats de llurs diòcesis, hi poguessin tornar, retorna el Nunci a Madrid, doncs també havia 
estat expulsat, es renoven les relacions diplomàtiques amb la Santa Seu, es farà una nova 
Constitució l’any 1845, nou Concordat l’any 1851 i arribam als primer Pla d’Estudis pels 
Seminaris Conciliars d’Espanya l’any 1852 que prepara el Govern. L’any 1857 es fa també la 
Primera Llei d’Instrucció Pública, coneguda com Llei Moyano, vigent gairebé fins a la Segona 
República. 
 El Pla d’estudis pels Seminaris disposa: 
Humanitats  4 anys de 01 Setembre a 01 Juliol 
Filosofia      3 anys de 01 de Setembre a 01 Juny 
Teologia     4 anys  “  per tenir el grau de Batxiller 
                    2 anys més “  per tenir el grau de Llicenciat 
          1 any més “  per tenir el grau de Doctor 
Segueixen després els estudis de Dret Canònic. Estudiant-ne dos anys eres Llicenciat, i si 
n’hi afegies un altre, eres Doctor 
 Carrera curta. Aquest Pla contemplava també el que es coneixia amb el nom de 
carrera curta. S’havien d’estudiar 3 anys d’Humanitats; un de Filosofia i dos de Teologia 
Dogmàtica i Moral 
  
Pla d’Estudis del Bisbe Campins 1898 
 Campins, ajudat pel grup de capellans que duran la doma durant tot son episcopat, 
estableix els estudis en 10 cursos. 
 Exigeix un examen d’ingrés prou fort, per no agreujar les famílies havent de tenir els 
fills interns en el Seminari. Han d’haver estudiat a casa seva: Llatí, Castellà, Geografia, 
Història Sagrada, Catecisme Diocesà i Música. Cal dir que el darrer curs, el desè, es podia fer 
a casa seva. “Cursus privatim perficiendus”. S’havia d’aprofundir la Teologia Moral, Mn. Miquel 
Parera era el professor; Patrologia, Mn. Bernat Matas era el professor; i Arqueologia Sacra i 
Història de la Literatura, el professor de les quals era Mn. Miquel Costa i Llobera. 
 Aquest Pla va tenir l’encert, en aquell moment, d’incloure l’assignatura de la Història 
de Mallorca, donada per Mn. Mateu Rotger a quart curs, i Llengua i Literatura de Mallorca, 
donada per Mn. Antoni Mª Alcover en el setè curs. No oblidem que són els anys de la 
Renaixença i aquest fet fou saludat i celebrat per tota l’àrea cultural catalana. Mn.Costa i 
Llobera ens diu que la idea fou del jove canonge Josep Miralles i Sbert. 
 L’any 1915 mor Campins, l’any 1916 arriba el nou bisbe Rigobert Domènech i l’any 1917 
ve el Codex Juris Canonici, que bé va tenir cura de legislar sobre els seminaris, canons 1352-
1371. És el que ens pertocà estudiar a nosaltres. S’estableix el Seminari menor on s’han 
d’exercitar amb la llengua llatina i en la llengua pàtria i en les altres matèries han de tenir el 
nivell normal de la cultura del país i que s’escaigui a l’estat clerical. Mai es va dubtar que la 
llengua pàtria era la del país veí i que no convenia donar els estudis reglats per accedir a la 
Universitat,  sí per anar a les universitats eclesiàstiques. 
 El Seminari Major contempla els estudis de dos anys complets de filosofia racional i 
al manco quatre anys complets de Teologia Dogmàtica, Moral, Sagrada Escriptura, Dret 



 44 

Canònic, Història eclesiàstica, litúrgia, oratòria i música, sense oblidar la pastoral i la ciència 
pedagògica. 
 Aquestes directrius eren les que hi havia a tots els Seminaris i a Roma hi havia la 
Sagrada Congregació de Seminaris, que després del Concili Vaticà II va passar a formar part 
de la Congregació d’Educació Catòlica i que el Papa Benet XVI, després de l’assumpte de la 
pederàstia,  ho ha passat a la Congregació del Clergat. 
 Periòdicament anaven als Seminaris els Visitadors, que feien sos informes i eren 
enviats a la Santa Seu. Tots en recordam alguna feta en temps nostre, que vingué el Bisbe 
Añoveros. Cada bisbe podia tenir les seves manies i les seves preferències, que d’una manera 
o altra era recollida en la vida del Seminari. Si l’embranzida dels estudis del Seminari, en 
temps del Bisbe Campins va suposar un gran avenç, de manera que anys després, quan de 
Roma i via Metropolità es manava una cosa o altra, de Mallorca podien dir que ja feia tants 
d’anys que en el nostre Seminari ja es feia així, i no parlem de la sorpresa que va ser per 
l’episcopat espanyol veure, en les exposicions pedagògiques que es feien a Madrid pels anys 
vint, que el Museu Bíblic, el de Història Natural, el Gabinet de Física i Química, 
l’Observatori d’Astronomia... ja feia anys que funcionava en el nostre Seminari.  
 La major part dels lectors d’aquesta revista recordaran com l’any 1955 va arribar el 
bisbe Jesús Enciso i Viana (1955-1964). De l’aeroport de Son Bonet va venir al Seminari, per 
fer l’entrada solemne a Ciutat el capvespre del diumenge 25 de Setembre. Aquell any 
haguèrem de començar el curs més prest per rebre al nou bisbe. Molts recordarem també 
aquelles paraules: “favores sunt ampliandi” donant-nos un dia de vacances. 
 Dia 21.06.1956  posava un sol Rector pel Seminari major i menor Mn. Francesc Payeras 
i Mulet (1903-1966) i dia 29 del mateix Juny firmava una carta pastoral sobre el Seminari 
Diocesà que acabava amb una “Ratio Studiorum”. 5 cursos d’Humanitats; 3 de Filosofia; 4 
de Teologia i un any de Convictori, on havien de ser instruïts en Teologia Pastoral, Pedagogia 
Catequística, Acció Catòlica, Homilètica i Economia. 
 El Dr. Enciso era un intel·lectual i ja havia treballat en el Seminari de Vitòria. Volia 
que aquella ratio donàs aquests quatre fruits:  formar l’home;  formar un home cult;  formar 
l’home espiritual i  formar l’apòstol.  Esforços no en mancaren, ara versos és una altra cosa.  
Record que degut a aquest nou pla érem un grapat de cursos a l’assignatura de francès, com 
també els de 4t anàvem a l’aula de cinquè per començar a estudiar grec amb Mn. Pere 
Amorós. També hi havia un bon aplec a l’hora de l’Ars legendi et dicendi.  Record que un dia 
Mn. Sebastià Gaià feu venir a D. Antoni Sancho, el Magistral,  si bé D. Pere Xamena hagué 
d’acabar el curs. 
 Cal tenir present que els llibres de text que estudiàvem tenien una forta dependència 
de la Companyia de Jesús.  Ja a Llatí, tots els “Florilegios” eren dels col·legis dels jesuïtes. A 
Filosofia seguíem la Summa Philosophiae Christianae de J. Donat S.J.  A Teologia la Sacrae 
Theologiae Summa feta pels “Patris Societatis Jesu in Hispaniae Professores”   la Summa 
Theologiae Moralis editada pel P. H. Noldin,  sobre la que havia escrit (quam paravit) 
Godofridus Heinzel S.J.  Fort havien jugat el jesuïtes en l’establiment de la doctrina de Sant 
Tomàs, després de la publicació de l’encíclica Aeterni Patris pel Papa Lleó XIII dia 04.08.1879   
i ja publicada en el Butlletí de Mallorca en el mateix mes d’Agost de 1879. No hem d’oblidar 
que professors de la Companyia eren els que donaven les classes en la Gregoriana, lloc on 
havien estudiat la majoria dels nostres professors. 
 Ara les coses han canviat força.  El llatí, que era la llengua vehicular dels estudis 
filosòfics i teològics, ha desaparegut  i cal fer els estudis normals de tots els joves del país, per 
després fer un curs pont i passar als estudis eclesiàstics.  Els plans actuals van ben amarats 
de l’exhortació apostòlica “Pastores dabo vobis” del Papa Joan Pau II l’any 1992 i encarrilats en 
el document de la Conferència Episcopal espanyola de 1996, que ofereix un pla de formació 
sacerdotal pels Seminaris espanyols. 
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AAAPPPOOORRRTTTAAACCCIII OOONNNSSS   AAA   LLL AAA   HHHIII SSSTTTÒÒÒRRRIII AAA   DDDEEELLL    SSSEEEMMM III NNNAAARRRIII       
 

Bartomeu Tauler 
  
 

 Aquests dies del meu post-operatori d’hèrnia m’ha llegut donar 
voltes a molts records, temes i qüestions… A més, gairebé cada dia he 
rebut l’agradable i suggerent visita de Mn. Pere Xamena.  De les 
seves converses i d’un quadern seu inèdit he extret la major part de les 
dades de la primera part d’aquest escrit que ara vos present. 

 Insistint en el mot “records”, llegia aquests dies – al·ludint al text de Lluc 2, 19 -  
que ‘re-cordar’ és tornar a passar pel cor els esdeveniments del passat per a purificar-
los, si cal, i enriquir-los per a la vida present. 
  
 
 PRIMERA PART: VIVÈNCIES DE MN. PERE XAMENA (1945-19 57)  
 
1.- Dos grups de seminaristes “selectes”, precedents de l’Institut Juníper 
Serra. 
 
A- “La legión de María”.  

 Era encara en temps de l’episcopat de l’Arquebisbe-Bisbe Dr. Josep Miralles i 
Sbert  (1930-1947), entorn a l’any 1947.  

El seminarista “líder” de l’organització anomenada “Legión de María” fou Antoni 
Cerdà Bibiloni, nascut a Bunyola l’any 1926, i que havia entrat al Seminari ja gran. 
Sembla que Mn. Pere Xamena – aleshores superior del Seminari Major – va detectar 
aquest “moviment”, format per seminaristes bons i fervorosos. Ho va fer saber al rector; 
Mn. Josep Rossell quedà un poc sorprès, però no va trobar motius per suprimir-lo, ja que 
tots eren molt piadosos, guardaven el reglament i estudiaven molt. 

Com és natural, la resta de seminaristes s’anaven assabentant de l’existència i de les 
reunions del “grup”, i alguns en feien befa.  Els seminaristes organitzats es reunien sovint 
i de forma discreta a la “fusteria” del Seminari, tenien el seu propi reglament, promeses, 
pregàries especials, textos per a la formació espiritual, etc. Els marcava una fervent 
devoció a la Mare de Déu. Sembla que es deixaven guiar organitzativament i espiritual 
pel P. Bartomeu Nicolau Roig TOR i n’estava assabentat Mn. Sebastià Gayà Riera, 
secretari del Bisbe Hervàs; però ells no intervenien directament i no s’immiscuïen en els 
assumptes interns del Seminari. 
 
B- “La Pia”. 

 “La Pia” era una organització fundada i dirigida per D. Pere Sureda, quan va ser 
director espiritual del Seminari (1948-1951). Era una“congregació” interna  de formació i 
especial compromís espiritual per als alumnes més destacats en el mateix Seminari, que 
seria com un precedent del futur “Institut Apostòlic Juníper Serra” (1962-1969). A 
alguns escrits apareguts a  la nostra revista “Modèlics…”, nº 26, p. 16 i també al nº 33, p. 
41”, sembla que se la confon amb “La Legión de María” que havia liderat el seminarista 
Antoni Cerdà els anys 1946-1949, i que eren coses diferents, encara que tenien unes 
certes semblances. 
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2.- La renovació del Seminari impulsada pel bisbe Hervàs (1947-1955) 
 
El bisbe jove, Dr. Joan 

Hervàs i Benet (que havia arribat a 
Mallorca dia 1 de març de 1947, 
com a Bisbe- Coadjutor amb dret a 
successió) va voler reorganitzar 
tota la direcció del Seminari.  

De moment, amb el rector 
Rosell, seguia com a superior 
(prefecte de disciplina) de filòsofs i 
teòlegs D. Pere Xamena Fiol, i 
havia estat superior dels menors 
Mn. Francesc Batle, que fou 
substituït per Mn. Jaume Cabrer 
Lliteras, només dins l’any  1948. El 
director espiritual continuava 
essent el P. Boix SJ.  

El curs 1948-49, ja començà a 
funcionar el Seminari Menor en el 
col·legi dels Agustins. I l’estiu de 
l’any 1949 – en lloc de D. Pep 
Rossell, que fou elegit vice-vicari 
general – el Bisbe nomenava rector 
del Seminari Major Mn. Bartomeu 
Torres Gost (val la pena repassar l’article exhaustiu del condeixeble Joan Darder Brotat, 
a “Modèlics…”, nº 31, pp 13 i 14. Vegeu també l’escrit de Mn. Joan Crespí i Coll, al nº 
26 de “Modèlics…”, maig 2011, especialment pp. 12-17, i que fan referència al Seminari 
dels anys 1939-1952. 

Quan D. Bartomeu Torres, tot just nomenat, pujà al santuari de la Mare de Déu de 
Lluc, l’estiu de 1949, abans d’iniciar el seu primer curs, es trobà amb un grup de 
seminaristes que pertanyien a l’esmentat grup de “La Legión de María”. Ells el 
saludaren molt amablement, i confiaven que la seva organització seria millor compresa i 
acceptada… Però no fou així. En començar el curs del Seminari, D. Pere Xamena 
n’informà degudament el nou rector, i D. Bartomeu anà cridant un per un els membres 
del “grup”; va consultar el Sr. Bisbe, que també va opinar que aquesta “organització” 
interna al Seminari no es podia permetre. Aleshores, el rector Torres va decidir expulsar 
temporalment En Toni Cerdà, i deixà ‘fora de combat’ el grup.  

Mn. Antoni Cerdà Bibiloni degué incardinar-se a una altra diòcesi i va completar els 
seus estudis a alguna Universitat. Més envant fou “capellà castrense”, i vingué a residir a 
Palma.   

El nou bisbe, Dr. Hervàs, preparava una nova ubicació per al Seminari Menor, i 
volia també una direcció jove i renovellada. Ja aleshores començava a donar voltes a la 
idea d’edificar un Seminari Nou. 

Els seminaristes menors, que havien residit – en distintes etapes – a Monti-Sion i 
també a dependències del Seminari Vell (tots al mateix edifici amb els majors), l’octubre 
de 1948, passaven a viure i estudiar al Convent del Socors, dels Pp. Agustins; així i tot, 
anaven a dinar i sopar al Seminari Vell.  
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El bisbe, amb gran entusiasme, creava una nova direcció per al Seminari Menor: 
Mn. Miquel Moncadas Noguera, rector; Mn. Joan Capó, director espiritual, que al cap 
de poc temps, l’any 1950,  fou substituït per Mn. Guillem Payeras Bujosa, (crec que Mn. 
Miquel Ramon Font començà la seva etapa com a superior o prefecte de disciplina dels 
seminaristes menors ja a les noves instal·lacions del Seminari Nou, l’any 1953: cal 
comprovar-ho).  

El secretari d’estudis era Mn. Josep Sacanell Garí.  
Mn. Llorenç Escalas seguia de majordom al Seminari Vell, i el majordom per al 

Seminari Nou seria Mn. Antoni Esteva. 
El Bisbe Hervàs escollí, per aquesta època, Mn. Bartomeu Miquel Díez, de 

Felanitx, com a “capellà d’honor”. El secretari – com s’ha dit -  era Mn. Sebastià Gayà 
Riera, també felanitxer; i continuava el costum dels seminaristes “patges” que solien ser 
quatre i acompanyaven oficialment el Bisbe – vestits amb sotana brillant, i portant atxes 
enceses -  especialment en els desplaçaments a la Seu i per a celebracions solemnes a 
parròquies, esglésies, santuaris, etc. També feien algunes tasques de criats i de 
missatgers. Pens que aquest costum degué perdurar fins al pontificat del Bisbe D. Rafael 
Álvarez Lara. 

També, entre 1948 i 1951, substituïnt el P. Boix, fou director espiritual del Seminari 
Major Mn. Pere Sureda, qui més envant seria rector.  

A partir de 1951, seria substituït per Mn. Pere Amorós Esteve, i més tard per Mn. 
Miquel Amer, que perdurà en el càrrec fins als anys 1960.  

Tornem al tema del rector del Seminari Major, Mn. Bartomeu Torres Gost. Ben 
aviat, començà a discrepar, fins i tot obertament, de la postura del Bisbe respecte al 
Seminari Menor. Entre altres coses, ja havia trobat que no convenia separar la direcció 
dels dos Seminaris; no li agradaven ni les formes ni el fons de l’organització promoguda 
pels nous dirigents: per exemple, que posassin “sotana”, “faixí” i ”esclavina” com a 
uniforme per als seminaristes petits (anirien en sotana a la missa, a les sortides del dijous, 
als actes oficials, etc.), a més – és de suposar – la introducció de noves influències 
ideològiques i espirituals. De tal manera que – ben prest, segurament ja a partir de l’any 
1952 – començà a haver-hi ‘topades’ entre el Bisbe i D. Bartomeu.  

La cosa acabà, pel juliol de 1954, amb la ‘destitució” del rector (vegeu el resum de 
les cartes intercanviades entre Mons. Hervàs i el rector Torres, a “Modèlics…”, nº 31, p. 
14) i el mateix Bisbe assumí personalment la direcció, delegant molt en el mateix 
superior, Mn. Pere Xamena (que es mantingué en el càrrec, fins al 1957, passats els dos 
primers anys del pontificat del bisbe Enciso).  

A partir de llavors, foren molt freqüents les visites i estades del Bisbe Hervàs al 
Seminari. Sobretot amb els alumnes dels darrers cursos de Teologia, hi mantenia un 
tracte personal i constant.  

És ben sabut que el fet “traumàtic” de la destitució del rector Torres – juntament 
amb diverses circumstàncies ben complexes, elements dels “Cursillos de Cristiandad” i 
altres – va contribuir a què el mateix Bisbe Hervàs fos rellevat i nomenat Bisbe-Prior de 
Ciudad Real, el 14 de març de 1955. El seu relleu va suposar la marxa d’una corrua de 
preveres joves – molts sense dubte, els millors - la majoria cap a la diòcesi de Ciudad 
Real; altres a diferents ciutats, universitats, etc. Cal destacar Mn. Pere Rebassa 
Bisquerra, vicari general. 

 El successor, com bé coneixem, fou el noble basc Excmo. Y Rdmo. Dr. D. Jesús 
Enciso y Viana. I la història seguia, amb tots els seus terrabastalls… 
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3.- Els inicis del Seminari Nou i la caiguda del bisbat de Mons. Hervàs (1947-1955). 
 

Era evident que l’edifici del Seminari Vell resultava insuficient per a tots els 
seminaristes, i que els locals del Col·legi del Socors eren decrèpits i, a més provisionals. 
Però gran part del professorat i molts de capellans no estaven d’acord que es projectàs un 
edifici tan gran per als dos Seminaris; trobaven que era suficient construir un nou 
Seminari Menor i deixar els seminaristes majors a l’edifici antic, l’actual “Casa de 
l’Església”. 

El Bisbe Hervàs mogué cel i terra per tirar endavant aquesta obra gegantina. El 
prevere Mn. Joan Mas Vallespir donà a la Diòcesi la seva finca de Son Gibert per poder-
hi edificar el Nou Seminari. Dia 12 de juny de 1949, es beneïa la primera pedra. 

A partir de llavors, es promogueren fortes campanyes a tota la diòcesi; contribució 
econòmica obligada de cada parròquia; visites pastorals amarades de crides vocacionals. 
Es publicava un full mensual “El Nuevo Seminario” (novembre de 1949). S’organitzaren 
actes de propaganda. Època de gran treball vocacional sobretot per part dels vicaris joves.  

Com ja s’ha publicat a la nostra revista “Modèlics…”, el mes de setembre de 
1953, s’obria per als 155 seminaristes menors (secció menor: de primer a tercer,  i secció 
major: quart i cinquè) l’edifici en construcció del Seminari Nou. Dia 8 de novembre del 
mateix any, va ser beneït solemnement. Estaven ja llestes les sales d’estudi i les aules per 
als cinc primers cursos, la capella, els dormitoris comuns, les habitacions individuals per 
als més grans, el convent de les monges, cuina i menjadors, les dutxes i serveis de WC, el 
claustre dels menors amb el seu brollador, i l’habitació per al Bisbe Hervàs (amb escut i 
tot damunt el dintell de la finestra).. 

Resulta imprescindible l’article exhaustiu de Mn. Pere Fiol Tornila: “En el 
cinquantenari del ‘Seminari Nou’ – 1953-2003”, a COMUNICACIÓ, rev. CETEM, nº 
107 (2003), pp. 77-98.  

És una delícia consultar 
l’aportació del nostre 
condeixeble Bartomeu Moll 
Ribas a la memòria de la 
inauguració i benedicció del 
nou Seminari Menor, al nº 26 
de “Modèlics…”, maig 2011, 
en el qual, a més dels seus ben 
detallats records personals, 
ofereix la fotocòpia d’un full 
especial amb fotos i 
comentaris d’aquell esdeveni-
ment memorable (Supl. Butll. 
Ofic. Bisbat Mallorca, nº 45, 
novembre 1953). 

Des de 1953 a 1955, 
Mons. Joan Hervàs anava amb freqüència (gairebé cada setmana) a quedar a sopar i 
dormir al Seminari Nou. 

Es perfilava també ja el pati petit amb jardí que seria per als “filòsofs”. Tot era nou 
i esplendorós, i l’obra seguia per tal de fer possible l’arribada dels alumnes del Seminari 
Major, que aleshores eren 89, però que es veurien prest incrementats per un bon esplet 
dels que entraven ja més grandets…  
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SEGONA PART: RECORDS I VIVÈNCIES PERSONALS DEL SEMI NARI 
MENOR (1954-1959) 

 

Els que entràrem al Seminari Menor, el curs 1954-55, ens havíem examinat 
d’Ingrés a l’estiu de 1954, i férem l’entrada dia 14 d’octubre (a mi em mancaven dos dies 
per a complir els 10 anys… Imaginau-vos!). Si no ho record malament, entre els petits de 
primer i els “vocacions tardanes” (‘balarrasas’) que arribaren aquest any, fórem uns 70. 
Pensau, com exemple, en En Mateu Buades i En Joan Caldentey, que venien a les classes 
vestits amb sotana i capeta: eren tot un espectacle, enmig d’aquella “patuleia”. 

El mateix curs 1954-55, passarien al nou edifici els 34 alumnes de Filosofia, amb 
el seu superior D. Guillem Fiol. Finalment per al curs 1956-57, s’hi traslladarien els 42 
“Teòlegs”, amb Mn. Pere Xamena, que tancaria així la seva llarga etapa com a “prefecte 
de disciplina” (1945-1957). Aleshores fou nomenat professor de religió a l’Escola de 
Comerç, i continuava al Seminari com a professor d’una llarga llista d’assignatures, entre 
elles “Història de la Filosofia” i “Història de la Literatura” 

El Seminari comptava aleshores amb 277 alumnes, dels quals 263 eren interns 
(191 humanistes, 42 filòsofs, 42 teòlegs i 8 ja ordenats). 

 

a.- El pla d’estudis 
 

L’any 1953, el Bisbe Joan Hervàs havia complementat la “Ratio Studiorum” 
implantada pel Bisbe Campins (1898). I l’any 1956, el Bisbe Jesús Enciso promulgaria 
un nou pla d’estudis, reorientant la mateixa “Ratio”. Seguia vigent el reglament dictat pel 
Bisbe Rigobert Domènech, l’any 1920. ¿Devia ser aquest “reglament” el que ens llegien 
al menjador, aquells anys del nostre Seminari Menor? 

L’estudi de la Llengua llatina marcava la pauta dels estudis dels “llatinistes i 
humanistes”. Li seguia la “Gramática de la Lengua Española”, llavors Religió, Geografia, 
Història d’Espanya, Matemàtiques, Ciències naturals, “Ars legendi et dicendi” (amb els 
professors Mn. Sebastià Gayà Riera i Mn. Pere Xamena Fiol), Solfeig…  

Dins els cursos d’humanitats, a més de les assignatures esmentades, hi havia 
“Lengua y Literatura española”, Grec, Història universal, Álgebra y Trigonometría, i – 
per a algun curs – Llengua francesa, etc. 

El començament de curs (Apertura del Año Académico) pel mes d’octubre, es 
revestia d’una gran solemnitat: Presència del Bisbe, del rector, superiors i professors del 
Seminari. Veni Creator. Missa solemne. Memòria del curs acadèmic anterior (per D. Pep 
Sacanell). Entrega del “Kalendarium”, amb tot el pla d’estudis del curs que s’iniciava. 
 

b.- L’espiritualitat, la litúrgia, la pietat 
 

Els nous superiors per als petits organitzaren la nova comunitat com si es tractàs 
de “petits frarets”. Vist des d’ara, és clar que no tenien massa presents la psicologia i la 
pedagogia adequada per als infants. De totes maneres, eren temps de fermesa i 
d’autoritatisme; els cursos eren molt nombrosos, com mai; i això feia difícil l’atenció 
personalitzada i la cura per a cada sensibilitat. 

Em fa la impressió que l’organització del Seminari presentava una estructura que 
tenia molt de convent, de poble, de comunitat jerarquitzada. 

Els dirigents d’aquell moment estaven moguts per una “forta” espiritualitat, en 
gran part inspirada en els “Cursillos de Cristiandad”, fundats feia poc i beneïts pel bisbe 
Hervàs, i també per la força emergent de l’Opus Dei, que aleshores tenia unes 
connotacions molt distintes a les actuals. “Camino”  de Mons. Escrivà de Balaguer era el 
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text de referència per a la meditació i per a la lectura espiritual. Es començava a publicar 
ja la col·lecció de llibres de l’editoral Patmos, i es difonien ràpidament entre els 
seminaristes. Altres títols i autors: “El drama de Jesús”, i obres de Plus, Beaudenom, 
Martínez, Royo… 

Ja en aixecar-nos, besant en terra recitàvem, mig adormits, aquesta pregària:  
“Hoc signum magni Regis est! Surgamus et offeramus ei aurum, thus et mirram: 

sensus, opera et corda nostra. Amén”. 
Cada matí, teníem “oferiment d’obres”, meditació i missa, i totes les oracions que 

convingués. 
El rector, el superior, el director espiritual i el secretari es repartien la meditació 

diària per als seminaristes menors. Del final de la plàtica del Secretari D. Pep Sacanell, 
tots recordam aquell cèlebre “Procurem, idò…” 

Tant les plàtiques 
normals com els Exercicis 
Espirituals de cada any 
tenien un format semblant al 
que podien tenir els 
Exercicis per a adults, 
encara que ficant-hi molts 
de relats, comparacions, 
contes, etc. Es féu célebre la 
‘sèrie’ “Paso a paso”, que 
anava contant D. Miquel 
Ramon, prefecte de 
disciplina dels petits: amb 
una meravellosa capacitat 
d’atreure l’atenció dels 
al·lots, dibuixant els relats 
amb colors ben vius. 

No cal dir que la missa era en llatí, i la seguíem amb uns missals bilingües llatí-
castellà, d’un tal Lefebvre, amb cantons daurats. L’acció de gràcies després de la 
comunió quedava remarcada amb un profund silenci… 

La confessió era, per a la majoria, quinzenal, potser fins i tot setmanal,; i sempre, a 
l’hora de la missa, hi havia una llarga coa davant el confessionari de D. Guillem Payeras 
o de D. Miquel Amer. 

Amb freqüència, havíem de visitar la cel·la del director espiritual, per tal “d’obrir-
li la consciència” i rebre orientacions i consells.  

Els anys 1960, foren nomenats Mn. Jaume Cabrer director espiritual dels 
“filòsofs” i Mn. Guillem Payeras per als “teòlegs”. Crec que els menors tenien Mn. 
Vicenç Orvay. 

No hi podien faltar les “Exposicions del Santíssim”, amb aquells càntics o motets 
eucarístics: “Sacris”, “Tantum ergo”, “O Sacrum Convivium”, “O Salutaris Hostia”, 
“Hostia pura, Hostia santa…” 

Els “Dijous sacerdotals”, les novenes corresponents: de la Immaculada i altres, 
les oracions d’acció de gràcies després de la comunió, l’oferiment de St. Ignasi, el rosari 
(sovint participat, repartint entre tots les Avemaries… amb intencions, i fins i tot a 
vegades “braços en creu), el mes de Maria, el mes del Cor de Jesús, els “Set diumenges 
de St. Josep”, etc. etc.  
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Recordem també l’oferiment d’obres, Ángelus, oracions i càntics a la Mare de 
Déu (gran part en llatí, i una majoria en castellà); a manera d’exemple:  

 
“Dulce Madre, Virgen pura, tú eres siempre mi ilusión;  
yo te amo con ternura y te doy mi corazón…  
Siempre quiero venerarte, sólo quiero a ti cantar…  
Oye, Madre, mi plegaria que te entono con afán…” 
 
I també:  
“Salve, Madre, en la tierra de mis amores.  
Te saludan los cantos que alza el amor. 
Reina de nuestras almas, flor de las flores. 
Muestra aquí de tu gloria los resplandores, 
que en el cielo tan sólo te aman mejor…” 
I, quan havíem de sortir del Seminari per a anar a passejar, amb pregàries aposta 

per al cas: “Oh piadosísima Virgen María…”  “Bajo tu amparo nos acogemos, santa 
Madre de Dios…” 

Càntics, com: “Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix. 
Nostras deprecationes ne despicias in necesitatibus, 
sed a periculis cunctis libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta”. 

I altres (curiosament en català):  
“Amunt, germans, feim nostra via…”  

 

La devoció mariana ocupava un lloc destacadíssim en la pietat del Seminari. Per 
qualque cosa, havíem viscut feia poc dos “anys marians”: l’any 1950, amb motiu del I 
Centenari de  la declaració dogmàtica de la Immaculada, i l’any 1954 de la definició del 
dogma de l’Assumpció de Maria pel papa Pius XII. Durant el primer any marià, una 
imatge de la Mare de Déu de Lluc havia “peregrinat” per tots els pobles de Mallorca, i 
amb motiu del segon, fou “passejada” la Mare de Déu de Fàtima, que llavors quedà en el 
Seminari Menor, al primer pis, just a la confluència de l’escala principal (cada nit, en 
anar a dormir, passàvem a besar els peus d’aquesta figura). 

La festa de St. Josep, dia 19 de març, marcava una fita d’or. Era el “Día del 
Seminario”. Des del més petit fins al més gran, érem enviats a “predicar” a totes les 
misses de totes les parròquies i esglésies de la Diòcesi; i a més, a recollir la col·lecta 
extraordinària per a les obres del Seminari. Als petits, se’ns donava el “sermó” redactat i 
escrit,i aprendre’l suposava una temporadeta d’estudi i de proves de declamació, que 
solíem fer al menjador. Era una trobada molt simpàtica amb els capellans i amb la gent de 
Ciutat, de les barriades i dels pobles. 

També es procuraren les manifestacions religioses fora de la capella, imitant les 
“Missions”  populars: els “rosaris de l’aurora”, i les “processons de torxes” (ciriets) 
amb la imatge de la Mare de Déu de Fàtima i de la Mare de Déu de Lluc. 

En temps de Quaresma, no hi podien faltar els “Passos” o Via-Crucis, pels 
claustres. Les estacions del P. Llanos es feren habituals. 

D. Pep Sacanell ja era aleshores l’encarregat de marcar les “pautes litúrgiques” 
dels petits futurs capellanets. La Litúrgia s’inspirava en l’estil d’aquell llibret “infantil” 
que es deia “Ángeles del Altar”. Per a l’ofici dels diumenges i per a les grans 
celebracions, dúiem un “roquet”  dissenyat aposta per al Seminari Menor. Recordem: 
escolans, blandoners, ceroferaris, turiferari, cruciferari, primatxers, cantadors... 
Cerimònies ben precises i ordre perfectament mesurat, genuflexions i capades al moment 
oportú, i segons la paraula pronunciada…  
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Els seminaristes “cantadors” ocupàvem un lloc especial, i cantaven a veus. Devers 
l’any 1955, dirigia i tocava l’harmònium Mn.Bartomeu Bennàssar Vicens (que ben 
jovenet ja va compondre una dotzena de “motets religiosos”), i més envant també En 
Bernat Cifre Forteza i En Joan Moll Marquès, que destacarien com eminents pianistes i 
organistes.  
 
c.- L’ordre i la disciplina 
 

La disciplina era fèrria. El silenci obligatori, i “sepulcral” al dormitori. Els 
“prefectos” guardaven els al·lots, en temps d’estudi i en temps d’esplai, com també al 
menjador;  disposaven d’una habitació devora els dormitoris per tal de poder tenir esment 
i vigilar. Quan algú es propassava xerrant o desobeïnt, amb protestes i altres males 
conductes s’exposava a què el “prefecto” el castigàs a “anar a besar la mà al Sr. 
Moncadas”. Qualque pic, si el seminarista ja era ‘grandolàs’ rebia algunes clatellades; si 
era tendre, rebia una renyada, i patia la por i la vergonya d’haver d’anar a dormir amb un 
greuge al cor. 
 
d.- Regnum Christi i Acadèmies. Domund. Activitats literàries i musicals. El 
Certamen científico-literari. 
 
 Les Acadèmies ja funcionaven al Seminari Vell, feia anys. El rector del Seminari 
Menor, Mn. Miquel Moncadas les volgué adaptar, com un element extraescolar de la 
formació del seminaristes petits, i les anomenà “Regnum Christi”.  

Les reunions solien ser el diumenge de matí. Cada seminarista podia triar a quina 
d’aquestes “Acadèmies” s’apuntava: Acció Catòlica, Missions, Espiritualitat, 
Catequètica, Música, Organització interior… (Nota: Aquestes són les que apunta, per al 
Seminari Major, Manuel Miró a la revista Antorcha, nº 1, p. 7) 

Els membres d’aquests grups solien estudiar temes de la seva especialitat, 
preparaven jornades (com el Domund) i activitats per tal de fer-hi participar els altres. Els 
superiors i prefectes supervisaven les reunions; “després de les reunions particulars, es 
reunien els seminaristes presidits pel M.I. Sr. Rector, i cada una de les “Acadèmies” 
ofereix un resum del que s’ha tractat”. Cal dir que un dels pitjors càstigs que podia donar 
el rector era “treure fora del Regnum Christi” algun seminarista; conec noms concrets, i 
sé ben de prop l’angoixa que això suposava… 

 
 Una nota simpàtica i 
colorista que volgué introduir 
D. Miquel Moncadas fou la 
figura del “bisbet”, elegit entre 
els més petits. Amb motiu de 
la celebració del DOMUND, 
un petit seminarista era vestit 
amb vestuari vermell i amb 
capa i tot… Feia algun 
parlament, i presidia el dinar 
en el menjador, enrevoltat dels 
superiors… Devers l’any 1949, 
féu de “bisbetó” Mn. Bartomeu 

Bennàssar Vicens, i l’any 1954 m’hi vestiren a mi, com el més petit del curs. 
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Seguint amb la cultura literària i musical, cal esmentar les lectures que es feien 
normalment al menjador. Al matí: “Manual de urbanidad cristiana, del P. Gambón, de la 
Compañía de Jesús”. Reglament del Seminari… “En el país de los eternos hielos” del P. 
Llorente, S.J., algun article de periòdic…sempre degudament “censurat”. A migdia, el 
“Martirologi” i llibres d’anècdotes i històries de Papes, com Pius X, Pius XII. El vespre: 
un capítol de la “Imitació de Crist” de Tomàs de Kempis… 

 Amb l’entusiasme musical d’En Joan Moll, s’introduí al menjador l’escolta de 
música clàssica, arribant a fer concursos amb premis als qui endevinaven els títols i 
autors de les obres musicals (qui no recorda “Una noche en el Monte Pelado” de 
Mussorsky, “El vals del Emperador” de Beethoven, els concerts de Beethoven i de 
Mozart, el “Bolero”  de Ravel…?) 

Encara que fóssim petits, també una volta a l’any participàvem -  amb la presència, 
càntics de l’Schola Cantorum i algun “parlament” - al gran acte del “Certamen 
Científico-Literari”  – fundat pel Bisbe Campins, el 21 de juny de 1899 - , en el qual 
s’atorgaven els premis i els accéssits als treballs que havien duit a terme alguns 
seminaristes majors, durant les vacances d’estiu. Solia celebrar-se l’acte solemne, entorn 
a la festa de St. Tomàs d’Aquino. Jo encara record com, l’any 1955, als petits cantaires 
ens feren desplaçar al Seminari Vell per a aquest tipus d’actes. D’aquella època és 
aquella simpàtica cançó que ens ensenyà Mn. Guillem Fiol, que aleshores dirigia 
l’Schola: “Cirerer petit, cirerer florit”… 

Com a nota curiosa, remarquem que en el Certamen de 1958, dos companys 
nostres: En Pere Rebassa Cladera i En Jaume Sancho Gili, ja obtingueren premi per un 
“Estudio de los motores a reacción”.  

Nota: En Joan Parets Serra va catalogar el llistat complet dels temes i autors de 
Certàmens premiats, pel que fa als nostres condeixebles, a “Modèlics…”, nº 22, pp. 21-24. 

 
e.- Els Congressos Eucarístics 
 

Amb la iniciativa del Bisbe D. Jesús Enciso, s’organitzaria tota una tanda de 
Congressos Eucarístics, que s’iniciaren amb el de Palma, l’any 1958, i marcaren 
l’entusiasme piadós i massiu i la devoció multitudinària a l’Eucaristia. Encara ressona 
l’oratòria captivadora de D. Bru Morey, davant el Santíssim exposat, al port de Palma, 
just devora la mar. 

Li seguiren: el de Manacor, de Sóller, de Felanitx, d’Inca i d’Andratx (entre els 
anys 1959 i 1963). 

Un congrés eucarístic significava una moblització de totes les forces religioses i 
culturals de la Ciutat i dels pobles: exposicions, processons, sermons i conferències, 
celebracions solemnes a places i carrers, concursos, escenificacions… 
 
f.- L’esport. Diversions i passejades 
 

Pensem que les hores de “recreo” o esplai diari eren aproximadament: un quart 
d’hora després de la primera classe, de 10’30 a 10’45. Després d’haver dinat, de les 
13’45 a les 14’30. Després de la primera classe de l’horabaixa: de les 16’30 a les 17’00 
(seguia un quart de “frustulum vespertinum” o berenar). Més tard, un altre descans de 
18’45 a 19’00.  A les 19’00: rosari. De 19’20 a 20’20: estudi. Després, sopar, seguit de 
mitja horeta d’esplai. A les 21’15: examen de consciència, a les 21’30 repòs i a les 
22’00, a dormir!  

Nota: “Así vivimos las 24 horas del día”, Antorcha, nº 3 (agost 1958), pp. 8-9. 
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L’esport ocupava un lloc important en el Seminari. Els primers anys de Seminari 
Nou, les instal·lacions esportives eren molt rudimentàries, de manera que es disposava de 
molt d’espai, però damunt terra o pedreny. Els jocs d’aquella època eren “Mocador”, 
“Raia”, “Bandera”, “Corregudes”, i altres. Prest es muntà un “camp de futbol” 
provisional, amb molta terra i fang, just allà on ara hi ha el jardí davant l’entrada 
principal de l’edifici. També hi havia “bàsquet” (balón cesto) i “vóleibol” (balón volea), i 
una mena de tennis amb “pales de fusta” en lloc de raquetes. 

Varen haver de passar uns anys perquè es millorassin els “camps de futbol”, 
situats a la part nord de la finca, que dóna al “convent de les monges” i a les instal·lacions 
de la cuina. 

Cada dijous horabaixa -  si el temps no ho impedia, o no coincidia amb una festa 
especial – anàvem a passejar. Els qui ja havien rebut la “vestició”, sortien amb sotana 
(faixí i esclavina, els petits; beca i bonet, els majors). Anàvem, formats en fileres de tres 
en tres, i conduïts pels “prefectes”. Els primers anys, una eixida clàssica era el “camp 
d’aviació” de Son Bonet; també, a vegades, anàvem a la “Riba” del Port de Ciutat o al 
Castell de Bellver; i més envant, als pinars de la possessió de Son Macià.  Allà jugàvem a 
“conillons d’amagat”, “jocs de recerca”, “futbol” i altres… 

Devers quart i cinquè, En Pep Cabrinetti ens dirigia la “gimnàsia”, per tal de 
mantenir-nos en forma. 

De tant en tant s’organitzaven “divertiments” especials, amb motiu de les 
diferents festes del Seminari. Record, per exemple, “taules gimnàstiques”, “carreres amb 
obstacles” i de manera especial aquells “toros”, on sortien amb tota elegància “toreros” i 
“banderillers”, amb presidència i tot, però els bous eren substituïts per un moneiot de 
cartó, empès per dos al·lots, tapats amb teles pintades per figurar els “toros de lídia”. Per 
cert, s’organitzaren uns “toros amb tota” amb motiu del comiat del Bisbe Hervàs. 

Amb motiu de festes, com St. Antoni, La Càtedra o altres festivitats fins i tot 
s’organitzaven “comitives d’autoritats” (batle, jutge, rector i altres) que – acompanyats de 
“bandes de música” amb tota casta d’instruments, feien les delícies dels al·lots. 

No hi mancaven algunes sortides d’excursió en autocar: a Valldemossa, a Lluc, a 
diferents ermites, com St. Salvador… 

Algun estiu, el Seminari aprofitava les instal·lacions de l’OJE (Campament de la 
Victòria) per fer acampades per als mateixos seminaristes. Però la més ‘sonada’ fou 
l’eixida a Cabrera, l’any 1959, amb D. Gabriel Reus de superior i amb els ‘prefectes’ 
Pep Cabrinetti i Joan Rosselló “Firella”, autor amb En Pere Orpí de la cèlebre crònica “A 
Cabrera, s’ha dit!”. 
 
g.- Altres aspectes del Seminari que no podem obviar i hauríem de tenir en compte 
són per exemple els següents: 
 
- La Biblioteca. Bibliotecaris (fons propi del Seminari, Legat de l’Arquebisbe-Bisbe      
Miralles, Legat del M.I. D. Antoni Sancho Nebot, Legat del Bisbe D. Jesús Enciso…) 
- L’Schola Cantorum. 
- Les aules dels ‘pianos’. 
- Les classes especials de “Llengua mallorquina” (‘La Ceba’), amb l’eminentíssim filòleg 
D. Francesc de Borja Moll. 
- Les monges: Cuina, menjador i infermeria. Els ‘criats’. Les ‘gàbies’. 
- El menjador dels superiors (“Can Rasca”). 
- Porters i xófers de la ‘furgoneta’. 
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- Les “convivències” d’estiu. Classes extraordinàries. “Festivals”. Festa de l’Assumpta.  
Recollida de les ametles.  La ‘peladora’ d’ametles. L’aigua refrescant del safareig. 
- Drames. Comèdies. Sainets. Pastorets. Els Reis. Festes especials (com la de l’arquitriclí 
i els ‘fàmulos’). 
- Les “bosses” de la roba bruta i de la roba neta. 
- “Es Pinaret” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre pinzellades de memòria (2004) 
Seminari de Son Gibert, 14 d’octubre de 2004 
 

Nota:  no sé, de moment, qui  va redactar  aquestes “pinzellades” tan exactes i delicioses 
 
 

Fa 50 anys! Sembla que fos ahir. Era el 14 d’octubre de 1954. 
Eren els inicis del Seminari Nou, en temps del Bisbe Hervàs,  
amb els superiors: Miquel Moncades, Miquel Ramon,  
Guillem Payeras,Guillem Fiol, Josep Sacanell... 

 

Dos jovenets alegres rebien aquell estol de cinquanta-dos novells, la majoria infants, 
que entraven a la gran casera nova, com un eixam d’abelles feneres. 
Els dos jovençans eren Llorenç Sastre i Joan Puigròs: eren els prefectes. 
 

Murs, voltes i arcades començaven a bastir-se lentament... 
Només hi havia el claustre de llatinistes amb un brollador 
que podia quedar gelat un dos de febrer... 
i el pati dels filosofs, on s’hi col·locà més envant la campana: 
ditxosa campana! 
 

Per fer-nos de mares, les monges de la caritat s’havien instal·lat, ja un any abans, 
al convent de darrere, just devora una cuina immensa, 
que donava als menjadors – de llargues i fredes taules de marbre, 
i, devora, les “gàbies”... 
Llet i formatge americà, a vegades mantequilla fresca... 
cada vespre mongetes o ciurons a voler... 
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El mateix menjador que fins i tot 
transpuava llatí, geografia, història i comptes, 
exàmens i repentines... 
 

Llargues hores a la sala d’estudis, 
classes: pretèrits i supins, composicions, 
ars legendi et dicendi..., 
meditacions, misses i ofici parvo, 
visites al director espiritual... 
 

Camps de futbol improvisats, 
damunt el fang potejat dels ametlers; 
jocs de mocador i de bandera:  
amaga-esquena, corregudes i sempentes, 
pell..., bots i rialles... dutxes! calentes... i fredes... 
 

Regnum Christi i Acadèmies, decúries, reunions de grup, 
exercicis, rosaris d’aurora... pianos i Schola cantorum. 
 

Actes acadèmics, festes de sa Càtedra, 
certàmens i nits de festa de llum i de so, 
convivències d’estiu, peladora d’ametles... 
 
Misses noves i mans ungides, oracions i pregàries,  
emocions i esperances...  
“Mirau què és de bo” i coca bamba... 
 
Una triadella de records amables  
que els donam als fàmulos 
i arquitriclins 
perquè els vos servesquin 
amb les camamil·les comanades, 
amb gotes de bon humor 
i sobretot amb molt d’amor... 
 

 

                                            
 
 
 
 

 

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. 

 

REUNIÓ DE CONDEIXEBLES 

La pròxima reunió de condeixebles serà  dia  29 de Desembre 
(dilluns)  a les 11  a la  RECTORIA DE PORRERES 
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Domingo Mateu  

EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA 

AAA   

    TToonnii  PPiiccoorrnneellll     
  

 
CONRADOR DE LA SAVIESA PAGESA EN TEMPS DE JUBILACIÓ   
  
Antoni Picornell Picornell. Banyalbufar, 1933. És el cinquè de 10 germans, sis nins i quatre 
nines. Entorn als 10 anys, com feren  la resta de germans,  es va incorporar al  treball dels 
pares, que es dedicaven a conrar les finques pròpies, bàsicament per al cultiu de 
tomàtigues de ramellet, molt conegudes i apreciades arreu per l’excel·lència de la seva 
qualitat i durada. De l’exportació i venda de les tomàtigues, enfilades en ramells de penjar 
o guardades en pots de conserva, en podia viure tota la nombrosa família. 

L’endemà de la festa dels reis de 1954, als 21 anys, va entrar en el Seminari Diocesà i 
s’incorporà  al nostre curs, compartint com a condeixeble els anys d’estudi i formació, 
encara que amb les singularitats pròpies  dels joves que iniciaren d’adults els estudis 
eclesiàstics  seguint la crida d’una “vocació tardana”.  

Amb la nostra mateixa promoció, és ordenat de prevere el 19 de juny de 1966 i aquest 
mateix any és destinat a la parròquia d’Andratx on hi exerceix de vicari durant 3 anys. El 
1969 es fa càrrec de la parròquia del Port d’Andratx i la regenta durant 13 anys. El 1982 és 
nomenat rector de la parròquia de Sant Magí de Palma, on hi exerceix aquest càrrec  per 
espai de 21 anys, el període de servei ministerial de més llarga durada. L’any 2003 accepta 
la que esdevindrà la darrera destinació de la seva perllongada tasca ministerial, la parròquia 
de Portals Nous, que regenta durant 5 anys 
amb la complaença i palès reconeixement de 
la comunitat parroquial. El 21  de setembre 
de 2008, en la concelebració eucarística de 
comiat del rector Picornell, així ho expressà 
un representant de la comunitat en un 
fragment de l’ escrit d’agraït reconeixement 
que llegí públicament amb motiu d’aquella 
cordial avinentesa:  

“Su carácter humilde, bonachón, acogedor y 
con gran sentido del humor, ha contribuido a 
crear un auténtico sentido de pertenencia 
parroquial y un acercamiento a su persona 
de cuantos le han necesitado. En su 
predicación, siempre ha estado presente la 
imagen de un Dios Amor que él ha sabido 
captar en la finura de una sinfonía, en la 
belleza de un paisaje, en los lazos de la 
amistad y en las relaciones humanes.” 
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A partir del mes d’octubre de 2008 gaudeix de les dolces complaences d’un merescut temps 
de jubilació. Ara, en el seu refugi casolà de Marratxinet, envoltat d’un ample espai de terra 
fecunda es dedica altra vegada a conrar la saviesa pagesa que va aprendre dels seus pares 
quan era infant i jovencell abans d’entrar en el Seminari. 

A l’hora convinguda, Toni Picornell,  amb un amable i conegut somriure, ens obre  l’ampla 
barrera de la paret forana que envolta sa finca de Marratxinet.  Deixam el cotxe a una vorera 
de l’espaiós caminal que porta a la casa aixecada al bell mig del verd exuberant d’arbres 
fruiters i a l’ombra  atapida de la vegetació ornamental que salvaguarda el volgut silenci 
casolà  trencat, només esporàdicament,  per la cridòria vigilant de tres o quatre cans.  

Abans d’entrar a la casa per encetar l’entrevista, vol mostrar-me en Toni l’encant del seu 
particular i rioler “locus amoenus”.  Aquí hi troba el pou de la calma on hi destil·la l’oci 
abundós del jubilat tot cultivant  la dolçor de fer, quan vol, només allò que vol. Un cavallet  
poni, joia dels menuts que vénen a veure el conco en Toni, es mou presumit en el seu racó de 
benaurança. Quatre o cinc galliners guarden una ampla varietat d’aus casolanes. Al seu 
costat, en una espaiosa i protegida estança, s’hi conserven per a l’hivern els enfilalls de 
tomàtigues de ramellet, en el punt perfecte de maduració llustrosa,  només aconseguida pels 
pagesos que, com ell, beuen de l’experiència  pròpia. Em mostra satisfet el cultiu d’altres 
races de tomatigueres, de bells exemplars de melons i síndries, de pebrers, alberginieres i 
altres hortalisses d’estiu que pot cultivar gràcies a l’abundància d’aigua que li dóna el  pou 
de la pròpia finca.  Això li permet encara la cura i creixença de nombrosos arbres fruiters.  

No cal trescar més racons de l’hort benamat. Contemplant el fruit del seu anhelat lleure, no 
hi ha dubte que en Toni està  satisfet i és ben feliç. 

Plàcidament asseguts entorn a una taula de la terrassa  oberta a la ufanor dels verds que ens 
envolten, la conversa flueix serenament i espontània. 

Vivíem de les finques, del camp, comença dient en Toni. Als 10, 12 anys, ajudàvem els pares. 
Amb el cavall, anàvem a recollir les tomàtigues de les finques per pujar-les al porxo i fer-ne 
enfilalls. Record que un any fou tan abundosa la collita que omplírem d’enfilalls els dos 
porxos i encara va quedar tomàtiga. Aleshores Banyalbufar cultivava molt. Una part 
s’enviava, en covos, a Barcelona i la que sobrava es posava en pots de conserva. Per això es 
va haver de fer una empotadora. Banyalbufar era un poble molt treballador. I tot rodava en 
aquell temps entorn a la parròquia.  Tant d’hora deien la missa, a les cinc o a les cinc i 
mitja, que alguns dormien en el cor per esperar ser a temps a la missa del matí. 

1. ¿Què o qui et va fer néixer la decisió d’entrar al Seminari quan ja eres un jove 
fet i no era gens habitual en aquella edat iniciar els estudis eclesiàstics? 
 

Al meu poble hi va haver un renaixement de la fe i, al mateix temps, va arrelar el compromís 
cristià sorgit dels “cursillos de cristiandat”. Després de ser rector durant 30 anys don 
Bartomeu Ripoll, de Valldemossa, va venir un jovenet, don Bartomeu Bosc, petit però 
espavilat, i va començar a promoure un clima viu de comunitat. Dins aquest clima nou, va 
néixer la decisió de fer-me capellà. El meu germà Joan ja era en el Seminari.  Quan jo vaig 
entrar, ell ja feia sisè. 

2. Un dels companys majors que col·loquialment coneixíem com a “balarrasas” 
considera avui que el Seminari d’aquell temps “no estava pensat per a gent adulta”. (1) 
¿Quins aspectes, positius o negatius, recordes d’aquell procés d’integració 
tardana a una vida de Seminari pensada i programada per a la formació gradual 
d’infants que volien ser preveres? 
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El Seminari ens va rebre amb respecte.  El Sr. Moncadas era un home que estava preparat i 
era convincent i penetrant. Almanco a mi em va rebre estupendament bé. Li vaig dir:  vull 
estudiar de prevere i ja som major.  Bé, em va contestar, quan hi ha fe, s’obrin totes les portes. 

Així vaig començar i quan vaig entrar per primera vegada dins aquella sala gran i vaig 
veure tots aquells al·lots joves, record que vaig fer aquest comentari a Gaspar Aguiló: Si no 
anam vius, passarem dues infàncies, la que passàrem quan érem petits i la que passarem 
ara. Es tracta per tant d’obrir bé els ulls i no posar els peus on no toca. Amb en Gaspar i els 
altres quatre majors del curs va començar una forta amistat i això ens va ajudar a sortir 
d’aquella nova infància. Per experiència, aprenguérem que pots fer teus els principis i 
valors que t’ofereixen sense deixar de ser un jove de 21 anys, al marge de conviure amb 
al·lots petits. La record com una etapa positiva aquella etapa inicial i sé que correspon a un 
temps diferent del d’ara. L’anàlisi no la pots fer amb mentalitat d’avui i, si la fas, l’has de 
fer d’acord amb la manera de ser d’aquell temps.  

Tal volta el caire negatiu és que et tractassin com si fóssim infants. No tots els formadors 
estaven preparats per a rebre gent gran. “No xerris, no diguis això”. No sabien dirigir-se a 
gent major,  sinó als petits i tu havies de captar allò que era per als petits sent una persona major. 

(1) Sancho Gili, Jaume. Trescant dins el meu passat, pàg. 39 
 

3. En l’entrevista que férem al nostre bon amic i condeixeble, Gaspar Aguiló, ens 
comentava que els majors del nostre curs, tu, en Joan Caldentey i ell mateix, 
amb l’afegitó d’en Miquel Mascaró del curs de davant, vàreu formar una espècie 
de grupuscle clandestí que s’amagava a les dutxes del soterrani per llegir 
conjuntament les cartes de sant Pau. Corria igualment el rumor entre els 
condeixebles que, de tant en tant, sortíeu secretament del Seminari per a altres 
comeses no tan espirituals. ¿Era aquesta la forma d’esquivar la rigidesa d’una 
disciplina que no encaixava amb la vostra manera espontània de ser jove? 

Tu saps que havíem fet bona amistat amb una família que vivia prop del Seminari i ens 
convidava adesiara. Per avisar-nos que tenia gambes, posava una bandera a la part alta de 
ca seva, a una 500 metres del Seminari. En sortir fora i veure la bandera, sabíem que aquell 
dia ens convidava a menjar gambes  Anàvem a sopar amb aquesta família i tornàvem 
després al Seminari. Vàrem sortir per atendre la convidada de la bandera deu o dotze 
vegades. Això era extra:  els superiors no en sabien res.  

De les lectures de sant Pau, tampoc en sabien res els priors. Fèiem una lectura, amagats a 
la sala de dutxes, de la bona nova de sant Pau i de sant Pere per donar contingut a les 
exigències del reglament i sortir airosos d’aquell ambient. En certa manera, era una 
escapada de la rigidesa d’aquella disciplina tan fèrria. A mi em va anar molt bé. I també als 
altres que s’afegiren al grup, en Tomeu Català i crec que en Jaume Obrador, no ho record 
molt bé. Va ser un grup molt constant que es reunia per a la revisió mútua de les faltes: tu 
m’has fallat en aquesta actuació; i tu en això altre. En realitat, volíem superar la formació 
que es donava als nins per adaptar-la a la nostra mentalitat de gent jove.  

Era també habitual, en haver escoltat alguna proposta dels superiors que no ens convencia, 
anar a comentar-la a l’habitació mentre fèiem un cigarret. Record que don Gabriel Reus va 
fer la proposta de fer una sortida de cap de setmana a un lloc determinat.  Era en temps de 
vacances i esperava que tothom acceptaria de bon grat aquesta iniciativa. El grup de majors 
del curs, en lloc d’anar a la sortida proposada, partírem cap a Banyalbufar per dur 
tomàtigues d’ensalada.  Quan tornàrem, el senyor Reus ens va rebre amb uns solemne 
repulsa: “Havíeu d’unir-vos al curs i vos heu fet desertors. M’heu fallat.  Acabareu amb 
mi.” 
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Estàvem en aquesta línia de comparació entre allò que havíem de rebre com a persones 
adultes i el que, de fet i de manera exclusiva, es donava als nins seminaristes. Volíem fugir 
de tornar a viure una segona infància; el nostre comportament no podia ser el d’un al·lot 
petit, sinó el d’un jove normal.  I per això ens permetíem unes llibertats que els superiors ens 
negaven. 

Record que decidírem passar les proves per treure el carnet de conduir i, sense dir res al 
rector, anàrem directament a parlar amb l’enginyer en cap. “Som seminaristes; voldríem fer 
el curs de preparació per a les proves, encara que no tenim massa diners”. Resulta que 
l’enginyer en cap era molt amic del rector. “Trob que ho heu de fer”, ens va dir. Va prendre 
nota i ens va reservar lloc i data.  En Gaspar, en Julià Cifre, en Jaume Obrador, en Miquel 
Deià i jo, després de fer 10 o 12 hores de pràctiques perquè no disposàvem de més diners, 
passàrem els exàmens i, d’entrada, aprovàrem tres. En Julià optà per anar-se’n a Felanitx a 
passar l’examen. L’enginyer en cap va comunicar al rector la nostra gesta i, com era 
d’esperar, ens va donar una mica de repolsa;  però ja teníem el carnet. 

4. Aprendre llatí, grec i altres assignatures singulars de la carrera eclesiàstica, ¿ va 
ser per a vosaltres una dificultat afegida en el procés de formació acadèmica? 

Els estudis que vàrem fer conjuntament amb vosaltres no van comportar cap problema afegit 
al procés normal d’aprenentatge. Cert que el llatí, tot i que m’agradava, el trobava difícil. 
Vàrem haver de fer notables esforços per seguir el mètode del Sr. Amer, que tinguérem de 
professor de llatí en el segon curs, si no vaig errat. Ens demanava de memòria i d’una tirada 
tots els pretèrits i supins, algun d’ells d’una supina extravagància. Per la seva raresa, m’ha 
quedat a la memòria per sempre el verb “emungo, emunxi, emunctum” equivalent a  
“sonarse (las narices)” . I com aquest, entorn a cinc cents pretèrits i supins de formes 
especials. El primer any vaig treure un 8 i el segon, només un 6. A força de “matxacar”. La 
metodologia no estava adaptada a gent major; es feia servir per a gent menuda 
“memoriona”. A començament de l’etapa de filosofia, l’aprenentatge es va anar 
normalitzant fins que, arribats a teologia, les diferències d’edat ja no eren determinants. En 
aquesta etapa es varen homologar les objeccions i rèpliques que plantejàvem al pare Munar 
i als altres professors. 

Jo crec que els superiors anaven de bona fe. En Moncadas era un home de fe i actualitzat 
per aquell temps. Ara bé, el “Father”, per exemple, era ben diferent. Parlant de sexualitat, 
afirmava amb contundència: “Habéis visto la humillación de una joven cuando tiene que 
hacer lo que le pide el esposo. Es una humillación. Por mucho que digan, seguiré 
sosteniendo que es una humillación.” Per ell no tenia sentit allò de la Bíblia: “Y vio Dios 
que era bueno”. Nosaltres objectàvem que la sexualitat no és un caprici, és una realitat 
unida a la persona, és bona. I ell insistia per desenganyar-nos que el futur aniria per altres 
camins, que no aniria a favor nostre. 

¿I don Pep Sacanell?  Quan no volíem fer classe,  tréiem el tema del port franc o del Mallorca.  

¿I don Emili, de química? El tinguérem el darrer any, quan gairebé no hi sentia. Ens 
preguntava, “¿cuántos años tiene?  Qui en tenia 20, li contestava, 15.  No lo parece, deia. 
Qui en tenia 15, li contestava, 20.  No lo parece.” 

Ens divertíem en aquell ambient familiar de senzillesa. Ara bé, també estudiàvem molt, 
sobretot dissabtes i diumenges que no hi havia classes. Jo record especialment aquelles dues 
hores del vespre, cada dia, preparant les classes de l’endemà, amb un silenci impressionant, 
sense res que et distragués. Estaves centrat exclusivament en l’estudi en un entorn que 
t’afavoria la concentració i t’alliberava de molta cosa. Era extraordinari. Crec que no es 
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tornaran a repetir mai més aquelles circumstàncies tan favorables. Et portaven l’ambient 
propici per al compliment dels deures. 

He de dir que els drets no aparegueren mai en el temps de Seminari; només les obligacions. 
I tu penses: aquí alguna cosa falla. Cert que tenim obligacions; però també tenim uns drets. 
I dels drets no en vares sentir parlar mai. Insistien amb allò de “sacra virginitas” matí, 
migdia i vespre, sense advertir que la sexualitat és bona.  En Vicenç Orvay em deia: “Toni, 
pots mirar un cavall i dir que és guapo; pots admirar una poncella i dir que és guapa;  però, 
mires una dona i no pots dir que és guapa.  Això és estar a la lluna.”  Diguem allò que 
pertoca a cada cosa.  En Vicenç Orvay ho tenia molt clar. 

5. En el maliciós afer del robatori dels tords, ideat i duit a terme per l’estratègia 
enganyosa dels “modèlics”, dels quals en aquell curs eres prefecte, ¿quina va ser 
la teva actuació com a intermediari entre els dos fronts, el dels autors del furt 
“modèlic” i els dels  condeixebles vençuts i frustrats?  

Et puc assegurar que, com a prefecte, el curs dels modèlics va ser un curs dolç i fàcil. Jo 
acabava de ser prefecte de les vocacions tardanes: d’en Gaspar Montserrat, d’en Miquel 
Garau, d’en Miquel Puig, entre d’altres. Hi havia una varietat tan gran que em comportava 
molta feina perquè cada un era molt diferent: a qualsevol moment, sortien al corredor, 
xerraven fort, cridaven quan arribaven els paquets de ca seva, feien trull per all que fos. Hi 
havia una certa tolerància respecte d’aquestes “bulles”; vaig fer un any de feina i de molta 
dedicació a aquesta qüestió. 

En canvi el curs modèlic, la mateixa paraula ho diu, va ser molt fàcil perquè tots sabien el 
que havien de fer a cada moment. La diferència entre el seu curs i el nostre era enorme: en 
el  nostre hi havia rebels; en el seu, no.  El nostre era un curs de crítics;  ells eren dòcils, 
gent bona. 

¿El tema dels tords? Jo ara ja no record quina va ser la meva actuació. D’entrada, jo no en 
vaig saber res de l’afer del tords:  ho saberen dur ben d’amagat i exclusivament pel seu 
compte. Ja saps que en Seminari, pel fet d’estar tancat, un detallet que no té importància 
agafa molta força i serietat.  Cal relativitzar aquestes qüestions insignificants. I record que 
vaig optar per acceptar el fet i promoure la comprensió i respecte vers el nostre curs. 
“Vosaltres, els vaig dir, que sou tots, més o menys, d’un mateix ventall, heu de jutjar amb 
comprensió les reaccions del nostre curs,  que és un curs de gent crítica i diversa.” 

6. Vares col·laborar molt activament amb l’estimat professor Llorenç Tous en 
l’organització i gestió de les trobades bíbliques que assoliren un gran ressò en 
aquell moment i una gran acceptació. ¿Quin era el vostre objectiu i com 
programàveu aquelles trobades? 

 La idea inicial va sorgir des de Banyalbufar. S’havia format un grupet de joves 
compromesos a capgirar la situació d’un poble en aquell temps molt desinflat  Na 
Magdalena de sa Taverna, dos joves de Son Bunyola, el germà d’en Miquel Ambròs i jo 
mateix organitzàrem les trobades. Jo me reunia amb ells i preparàvem un tema que després 
exposàvem a tota la gent. El bon resultat va fer possible que la preparació del petit grup i 
l’exposició a la gent duràs molt de temps. Però un bon dia, el rector, Bartomeu Ripoll,  es va 
posar gelós i haguérem d’aplegar veles. Veia el dimoni per tot. Va entrar a la sala i va 
començar a parlar dient: “tres enemics té l’home: dones, diners i dinars. Vet aquí el principi 
del meu sermó”. Quan ho vaig sentir, vaig pensar: això no es pot sostenir. En aquell 
moment, em vingué al cap la idea d’organitzar amb don Llorenç Tous unes reunions per 
estudiar la paraula de Déu i així reanimar amb aquest foc bíblic la fredor del poble. Érem 
en Llorenç Tous, en Gaspar Aguiló, en Jaume Obrador i jo. Vaig parlar d’aquesta idea amb 
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el rector i va estar-hi d’acord. Vàrem començar a difondre els temes per ràdio i en 
assemblea a Banyalbufar. El teatre s’omplia de gom a gom. Parlava en Llorenç o un dels 
altres i explicàvem temes bíblics per obrir finestres al món d’avui. 

El rector vingué un dia a la sala on amb el grupet de joves fèiem les reunions preparatòries. 
Des del portal, va obrir les mans i va dir al grup: “Ara diuen que allò de la poma amb què 
foren temptats Adam i Eva no és vera.” El grup va contestar: “Si vostè no ho sap, per què ve 
aquí a contar-nos-ho. Què feim aquí, si no és vera.” Aquesta actitud del rector va fer mal al 
compromís exercit per aquells 5 joves. Don Baltasar Morey era una bona persona, però 
tenia el cap en els peus. 

Tot i això, Banayalbufar va ser el primer lloc on implantàrem les reunions i les assemblees 
bíbliques. Després, el projecte es va difondre amb la bona acollida de molts convents de 
monges i amb la difusió a molts de pobles. Mentrestant, en Llorenç, unit a les assemblees, 
impartia per ràdio els diferents temes bíblics. Les trobades bíbliques prengueren molta 
volada i va ser gran el ressò i la bona acollida que tingueren arreu de Mallorca.  

7. Després d’haver dedicat generosament tants d’anys a l’Església de Mallorca, 
¿com veus la presència d’aquesta Església en el món d’avui, especialment entre 
les generacions més joves? 

La veig de presència pobra. En la institució Església, hem de distingir l’estructura exterior 
de l’esperit: una estructura jeràrquica, “de mando i ordeno”, que porta a l’interior un 
poderós missatge d’un Crist Ressuscitat que dóna sa vida per al poble. Tu penses: això no 
quadra.  

Els papes que hem tingut crec que han estat uns papes amb unes característiques especials, 
bons, però l’estructura els capola. Som un admirador de la doctrina de Pau VI, el mateix 
que va concloure el Concili Vaticà II.  Ratzinger, que després seria papa, va bloquejar 
determinats pensaments  innovadors i reformes de Pau VI.  Deia Pau VI: “Hay que amar al 
hombre, a todo hombre, como es y donde está.” Més clar, no pot ser. 

Hi havia un pintor, al Port d’Andratx, don Pep Ventosa, que vivia arreplegat amb una 
al·lota, sense estar casats. En una vinguda de don Teodor al Port d’Andratx, volgué visitar 
el senyor Ventosa. Al fi i al cap, deia ell, no en tenim cap culpa de la situació de don Pep. 
Anàrem a veure’l amb el bisbe i aquell bon home va ser feliç. El bisbe Teodor era viu, 
cercava una visió més oberta i ampla de les diferents situacions. 

Veig una Església pobra, una institució que ha posat l’accent en els bisbes i capellans i no 
en el poble com a comunitat. Agafa la Bíblia i mira si Jesús va anar a favor o en contra de 
les estructures que oprimeixen l’home. Els sants pares d’un temps eren aquells que anaven 
al desert i, en la soledat, complien una missió que creien era positiva. Els sants pares d’avui 
són aquests pares de família que tenen tres o quatre infants, han de fer feina les 24 hores i 
lluiten per fer créixer els al·lots fins que es facin homes. 

Un puntal a un arbre no té la prioritat. La prioritat la té l’arbre. Els pares han de ser els 
puntals dels fills, però han de deixar créixer els fills. I els han de deixar créixer en els valors 
que va proclamar la Revolució Francesa: igualtat, fraternitat, llibertat.  

 

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
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LLeess  ooppcciioonnss  ddee  llaa  mmeevvaa  vviiddaa  
 

Cecil Buele 
 
 

Formació rebuda, opcions posteriors preses 
 

El bon amic, i company actiu en lluites diverses, el senceller 
Toni Bennàssar, em convida a fer un escrit perquè surti 
publicat en aqueixa revista tan rica i valuosa, com és ara 
“Modèlics i Modelicons”.  

 

Se'm diu que cal que miri d'enllaçar la formació que vaig rebre a Son Gibert i  
les opcions de vida que he pres, posteriorment,  al llarg de la meva trajectòria 
personal. 
 

Em demana una anàlisi breu, positiva i negativa, sobre què m'ha servit, en 
positiu, d'allò que se'm dóna durant els anys de formació al Seminari Diocesà 
de Mallorca, i, d'altra banda, del que consider que hi manca, en sentit negatiu.  
 

Quasi res, li dic! De bon principi, em resulta una mica complicat fer tot això; 
mir d'esbrinar-ho, així com puc, a estones perdudes, durant l'estiu de 2014 a 
Mallorca. 
 
L'opció de ser capellà i de fer-ne 
 

He de començar reconeixent que, al llarg de la meva vida setantina, discorro per 
viaranys que tenen molt poc a veure amb aquells que preveig el mateix dia de 
l'ordenació sacerdotal a la capella del Seminari de Mallorca, el 16 de juny de 
1968.  
 

Se me n'hi trenca el motlle, a mida que passen anys! 
 

Si, de bon principi, puc fer la impressió que estic destinat a fer de capellà llis i 
ras, en alguna de les parròquies de a Ciutat, efectivament, durant cinc anys hi 
treball com a vicari a dues: Sant Nicolau, al Pentàgon (1968-69), i Santa Catalina 
Thomàs, a l'Eixample (1970-71). I, com a rector a  una, l'Encarnació, també a 
l'Eixample de Ciutat (1978-82). 
 

Tres anys i mig després d'ordenat prevere, emperò, emprenc el vol cap al 
Burundi, a fer-hi feina amb altres col·legues mallorquins. I, quatre anys després, 
faig el mateix cap al Perú. Són vuit anys seguits de romandre absent de l'illa i 
molt present enmig de situacions característiques d'allò que anomenam Tercer 
Món. 
 

A finals de 1978, retorn definitivament a la Roqueta, amb tot un bagatge 
acumulat, de forma insòlita, inesperada, gairebé increïble i molt poc conseqüent 
amb les orientacions anteriorment emanades els anys de Seminari. 
 
Arrib a constatar que, durant tretze anys seguits a Son Gibert, se m'ha 
preparat per fer i dir coses que no faré ni diré mai enlloc. Alhora que, moltes 
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de les que he d'arribar a fer i a dir pertot arreu on som present, fort i no et 
moguis, em porten a veure ben a les clares que no hi estic gens ni mica 
preparat, per atansar-m'hi com cal! 
 

Burundi i Perú marquen la meva vida de capellà, de forma impensable, 
considerable, inesborrable, inoblidable. Sobretot pel contacte personal i directe 
amb formes de vida humana amarades tan fortament de pobresa i de misèria 
que em semblen inhumanes. Dos elements força materials que, des del 
Seminari estant, no solament són vists per mi com de molt lluny, sinó fins i tot, 
com aquell qui diu, força espirituosos. 
 

He de dir que Mallorca també em marca considerablement, sobretot pel 
contacte personal i directe amb el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. 
Nomenat consiliari diocesà, m'hi lliuro en cos i ànima, a agrupaments escoltes 
com Jaume I, Verge de Lluc, Ramon Llull, Reina Constança, Tardor, Son 
Sardina... Amb el Grup Cristià de Drets Humans, i d'altres iniciatives favorables 
a la defensa de persones i de col·lectius maltractats... 
 
L'opció pel matrimoni i la societat civil 
 

Quatre anys després del meu retorn a Mallorca, la meva vida fa un tomb 
considerable: mentre m'exercesc com a rector a la parròquia de l'Encarnació, 
deix de fer de capellà un 20 de gener de 1982.  
 

Ho comunic al bisbe Teodor, qui s'hi mostra totalment comprensible i m'ajuda 
personalment a fer la passa que em resulta tan difícil. Això sí, en suggereix i 
recomana que no m'acomiadi de la comunitat parroquial... Que ja en donaran 
explicacions els altres col·legues... 
 

Em cas. Contrec matrimoni civil amb una dona molt estimada per mi i que 
m'estima ben molt. Ella, prèviament, ha aconseguit divorciar-se del seu espòs 
primer. Tots dos som molt feliços. No tenim fills. Feim front a la vida, així com 
sabem i podem, durant mitja dotzena d'anys seguits. Fins que la mort,  d'un 
càncer molt maligne, se l'enduu del meu costat, a l'edat de 42 anys.  
 

El mateix any 1988, em torn a casar pel civil amb una altra dona, l'actual. Ara fa 
cinc anys, se li diagnostica la malaltia d'alzhèimer. Tampoc no tenim fills i 
també som molt feliços. Feim front a la vida, així com sabem i podem... mentre 
ella ha de romandre ingressada hores d'ara a una de les residències geriàtriques 
de la Part Forana de Mallorca... 
 

Abans i enmig de tot això, m'arrib a desplegar com a professor de català al 
col·legi Pius XII, a Ciutat. Assaig de treballar en un taller mecànic. Faig de peó 
agrícola d'ICONA a la comuna de Bunyola. Treball com a petit comerciant amb 
la meva primera dona. Funcionari administratiu de la comunitat autònoma, 
m'implic en tasques pròpies de delegat sindical, activista social, dirigent veïnal, 
introductor d'Amnistia Internacional a Mallorca, creador del Comitè de 
Solidaritat amb Amèrica Llatina, membre de Drets Humans de Mallorca, de 
l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca...  
 

En definitiva, arrib a dedicar-me a activitats i a contraure compromisos que 
tenen molt poc a veure, a primer cop d'ull si més no, amb aquelles 
ensenyances adquirides, en llatí, durant les classes de filosofia i teologia que 
se'ns imparteixen al Seminari Diocesà amb tanta intensitat! 
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L'opció per la política 
 

A la dècada dels anys 90, arrib a exercir, també, certs càrrecs públics a l'àmbit 
institucional, polític.  Primer, com a regidor a l'Ajuntament de Palma durant 
tota una legislatura. Posteriorment, com a conseller de Cultura i Joventut al 
Consell de Mallorca, durant alguns mesos.  Finalment, com a diputat al 
Parlament de les Illes Balears entre els anys 1999-2003...  
 

Unes experiències força enriquidores que em porten, també, a veure més de 
prop altres realitats que conformen el bassó de les institucions democràtiques 
més representatives al nostre entorn més immediat; de les persones i els 
col·lectius que les integren; dels mòbils i les intencions que s'hi belluguen; de la 
gent que les mira i les tracta amb indiferència, o amb interès, o amb fanatisme. 
 

Vull pensar i creure que aquestes circumstàncies darreres m'arriben com a 
conseqüència d'haver militat activament, primer, dins el Partit Comunista dels 
Pobles d'Espanya, després dins el PSM-Entesa Nacionalista i, actualment, dins 
Esquerra Republicana. 
 

Molts d'aquests aspectes de ma vida, si més no a primer cop d'ull, pot semblar 
que tenen poc a veure, gairebé res en principi, amb allò que m'ha deixat marcat 
el pas per Son Gibert durant tretze anys seguits.  
 

Pensant-ho una mica, emperò, amb certes dosis de reflexió assenyada i 
asserenada, sí que crec que s'hi poden relacionar d'alguna manera bastant 
directa. 
 
Els valors humanístics, filosòfics i teològics, tan intensament inculcats com 
profundament assumits per mi al llarg dels tretze anys de formació, crec jo, 
em serveixen, primer, per introduir-m'hi, i després per moure'm dins tots 
aquests àmbits d'actuació diversos; fins i tot, amb un estil diferent a la resta 
de companyes i companys que no han tengut l'oportunitat d'atansar-s'hi com 
nosaltres.  
 

Ni millor ni pitjor,  distint. 
 

Així ho puc constatar també, amb altres companys amb els quals hem 
compartit la dedicació als estudis eclesiàstics, o que, d'una manera o una altra, 
ens hem atansat a moviments d'església, com pot ser gent escolta, de drets 
humans, JOC... 
 
L'opció preferent pels més pobres 
 

Si algun element concret puc dir que he assumit amb molta força, després del 
Seminari, ho puc resumir en una expressió que, per a mi, s'esdevé cabdal i 
indefugible: l'opció preferent de romandre sempre amb els més pobres, 
defensant-los amb tots els mitjans al meu abast!  No me'n puc arribar a desfer.  
Ni ideològicament.  Ni senti-mentalment.  Ni pràcticament. 
 

Tenc la sort immensa de poder dir i reconèixer que les dues dones que he 
tengut per esposes m'han ajudat ben molt a mantenir-nos-hi, en aquesta línia 
de conducta i de comportament cívic. No crec que n'hagués tengut la capacitat, 
sense la seva col·laboració tan intensa com valuosa. 
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Lluny d'anar a cercar amb interès i amb ganes el màxim embalum 
d'enriquiment possible a ca nostra, ens hem estimat molt més passar per 
aquest món amb el mínim imprescindible per sobreviure amb certes dosis 
de dignitat. 
 

Atenent-nos a les conseqüències que se'n deriven, això sí, i que ens porten a 
situar-nos a una escala més tost baixa, pel que fa a ingressos econòmics, 
béns materials o propietats familiars adquirides. 
L'opció d'escampar la veu des d'altres trones 
 

És cert que, des que tenc 11 anys d'edat, com ens ensenyen a Son Gibert, 
començ a escampar la veu a l'interior d'esglésies de Mallorca, des de trones 
diverses, amb motiu del Dia del Seminari, i que després escamp la llavor de 
l'evangeli, des de trones semblants, entre 1968 i 1982. 
 

Quan deix d'exercir-me com a capellà, emperò, no deix d'emprar la paraula -
oral, cantada o escrita- com a eina de comunicació de les meves idees, dels 
meus sentiments, de les meves opinions, o de les meves crítiques, pertot allà on 
he sabut i pogut.  
 

Amb la finalitat de transmetre-les a qui les vulgui escoltar o llegir, he tengut 
l'oportunitat d'accedir a mitjans de comunicació convencionals, com la premsa, 
la ràdio o la televisió. 
 
I també, amb les eines que ens presten les tecnologies noves de la 
intercomunicació, tenc a l'abast la possibilitat d'arribar allà on resulta del tot 
impensable -quan feim estudis d'oratòria a les aules del Seminari-, a la 
dècada dels anys 60 del segle passat: correu electrònic, blogs, webs, vídeos, 
xarxes, etc. 
 

En no poques ocasions, mir de fer avinent allò que assumeixen creients catòlics. 
Que la Paraula existeix des de l'inici del temps -“In principio erat Verbum”-; i 
que la Paraula pren cos i es fa carn en Jesús de Natzaret, qui convida a 
escampar-la, a difondre-la.  De la mateixa manera que ho fa el pagès, quan surt 
a sembrar llavors al camp: una part cau dins terra bona i dóna molt de fruit; 
però no tota acaba així: una altra part cau entre batzers i aquests l'ofeguen i no 
la deixen créixer; una altra cau al camí, i és trepitjada per qui hi passa; una altra 
cau dins zona rocosa, i se l'enduen els ocells... 
 

Semblantment li passa, crec jo, a qualsevol paraula que puguem trametre pel 
mitjà que sigui. Sobretot avui dia, quan podem comptar amb moltíssims més 
dels que tenen al seu abast els nostres padrins i avantpassats, i no en parlem 
dels que tenen els contemporanis de Jesús de Natzaret, més de dos mil anys 
enrere. 
 

Per a mi, gràcies a la xarxa d'internet i els mitjans tecnològics d'avui dia, estam 
vivint uns temps meravellosos pel que fa a l'escampadissa de les nostres 
paraules. Lògicament, en la nostra estimada llengua catalana, sempre i pertot 
arreu del món.    
 
Amb gran facilitat i rapidesa, la podem fer arribar més enllà de la Roqueta i 
dels territoris on compartim el mateix idioma: el camp és tan immens que no 
se'n veuen els límits. La podem escampar molt ben acompanyada d'altres 



 67 

signes gràfics, com poden ser imatges, sons, veus. La podem transmetre fins 
i tot a qui desconegui la nostra llengua: en pot veure el contengut traduït 
automàticament al seu idioma, cada cop amb una precisió més acurada. 
 
 
A  mode de conclusió 
 

Hores d'ara,  com veig aquella època viscuda i que em marca tant al llarg de ma 
vida ?  
 

Em fa la impressió que, aleshores, se'ns hi pretén inculcar una formació una 
mica estranya, vista amb els ulls d'ara: s'ha d'adir molt més amb l'esforç que 
comporta pujar-se al cel de l'espiritualitat més gasosa,  que no davallar als 
inferns de les realitats humanes més rasposes!  
Se'ns inculca molt més intensament el “gloria in excelsis” que no l'aprenentatge 
de compartir la nostra estada en aquest món, trepitjant el submón dels 
humans, compartint-lo en pla d'igualtat. 
 

Se'ns vol més atents i obedients a la veu i la paraula provinent d'augustes 
cambres vaticanes, que no a la veu i la paraula de la humanitat sofrent. 
 

Se'ns amaga la importància de romandre fidels al nostre poble, a la nostra 
llengua, a la nostra cultura, al nostre territori, als nostres drets cívics... a mi, a 
qui la vida m'ha duit a esdevenir partidari fervent d'anar construint uns Països 
Catalans cada cop més lliures i sobirans a l'interior d'Europa, partint dels 
pobles i les nacions que la conformen.  
 

A mi que em sent partícip d'un món globalitzat que, fins i tot físicament, 
transforma la fesomia d'una Mallorca que ja no roman tan aïllada com en segles 
anteriors. 
 

Participant amb els esforços que sorgeixen d'organitzacions cíviques, socials o 
polítiques abocades a millorar les condicions de vida de la gent, atenent 
prioritàriament les persones i els col·lectius més vulnerables. 
 

Trencant amb esquemes anquilosats que porten a mantenir estructures de 
poder polític, econòmic, militar, religiós, social o cultural, 
 

Denunciant situacions de privilegi, abusos de poder, corrupcions instal·lades, 
enriquiments desproporcionats, maltractaments de persones i sers vivents, 
pràctiques violentes. 
 
I, tanmateix, la pobresa i la misèria, el sofriment i la malaltia, el dolor i les 
penúries, les dolences més agudes mai no han deixat d'estar presents a 
l'entorn més immediat on m'he anat movent al llarg de ma vida... Reclamant 
explicacions i remeis i solucions, tan difícils de trobar... 
 
 
 

Mallorca, 8 de setembre de 2014 
Festa de la Mare de Déu de la Salut, patrona de Ciutat 
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Un dia d’estiu 
 

Toni Bennasar 
 
L’escenari era immillorable, esplèndid.  Com m’agrada veure i sentir la 
pluja un dia d’estiu, des d’un marc natural!. 
Em trobava a casa sol, a l’empar d’una porxada i amb un llibre de Fritz 
Perls a les mans: aquell psicòleg de l’escola de la Gestalt que pretén 
integrar totes les parts de la persona, sovint tan desintegrades a causa 

de les estratègies utilitzades per tal de no sentir  frustració ni  dolor. 
Jo em sentia en pau amb mi mateix i amb la natura en aquell moment. Estava enrevoltat de 
verdor. Al davant, un pebreboner esplendorós i guarnit d’aquells raïms petits i vermellosos que 
feien joc amb el verd del fullatge ondulant a causa de la brisa que el movia, produint un delicat i 
subtil renou que semblava música.. 
I encara més a prop meu, tres alfabegueres frondoses que adesiara m’enviaven el seu 
agradable i relaxant perfum. I un poquet més lluny, xafleres que mostraven la seva 
exuberància, fruit de la cura assídua que els proporcionava na Joana, la meva dona. 
I enmig d’aquest panorama tan sublim i pacificador, el soroll suau d’una pluja que, lluny de ser 
monòtona, produïa una dolça harmonia produïda per les variacions en que queia l’aigua, 
deixant l’olor de terra banyada. Tot convidava a la reflexió i a la contemplació. 
El títol que jo tenia a les mans era el famós “Somnis i existència”. Un llibre on l’autor explica la 
seva tècnica per produir la integració de la persona: integració de sentiments, desitjos, 
emocions i idees. 
Jo, altra temps imbuït per idees conductistes ofertes per la Universitat, pensava que el 
creixement personal s’aconseguia mitjançant el des-aprenentatge de les respostes 
equivocades que la cultura, l’educació i altres forces socials ens havien inculcat. El que pretén 
el conductisme és  aconseguir aprenentatges nous, més “ normals”, entenent per normals més 
adequats a la “norma” imposada. 
Perls nega aquesta visió empobridora. Per a ell el que cal és “vivenciar”, i si fa falta accentuar 
tots els sentiments, sovint oposats per anar integrant-los. No es tracta, per tant, de proposar-se 
canviar res. N’hi ha prou en fer-ho aflorar, perquè, una vegada aflorat perd tota la seva força. 
(Ja coneixem aquella dita:”L’infern n’està ple, de bons propòsits”. 
Per tant, el que vertaderament importa és estar atent a  tot el que passa dins i defora de la per-
sona. La clau és la “conscienciació”. Fora els programes, fora les metes. Quan hom es planteja 
un programa, mai no ho aconsegueix perquè els símptomes es reforcen. Amb la conscienciació 
les barreres cauen i tot condueix a integrar la persona. Res no és equivocat, tan sols desintegrat. 
Un exemple ens pot servir per entendre millor aquesta teoria gestàltica, que jo assumesc com a 
pròpia. Una persona pot constatar una energia contenguda que adesiara es descontrola, quan 
ella sol ser una persona sossegada i tranquil·la. Aquí hi ha, segons Perls, una desintegració. 
No es tracta d’anul·lar cap de les dues energies. Es tracta, més bé, d’aconseguir un pont entre 
elles. Fer que s’acostin. Amb la conscienciació els extremes cauen i es provoca la integració. 
Les dualitats s’acosten formant una sola personalitat sana i madura. 
Sovint la violència ( manifestada en paraules o en fets) no és altra cosa que un símptoma d’una 
impotència. Una sortida falsa a una falta d’integració interna. Hom projecta el seu descontent 
cap a l’exterior, envers persones o institucions. 
Amb això no vull dir que no s’hagin de manifestar queixes. No faltaria més. Però les queixes 
d’una persona integrada mai no són violentes ni condemnatòries. 
Les condemnes absolutes i la violència ( també la verbal) sempre són fruit d’una unilateralitat, 
d’una manca de visió total. 
Dins l’existència de tot ser viu sempre hi ha un ritme de contactar i retirar-se, obrir i tancar, 
assentir i discrepar. Quan es perd la consciència d’aquest ritme o s’intenta l’anul·lació d’una 
part de les dualitats citades per ser molesta o provocadora de problemes, hom desemboca dins 
la unilateralitat provocant persones violentes o reprimides. Perquè la “fugida” tant pot ser cap a 
fora com cap a dintre. La part fosca ( l’anul·lada) és la que crea problemes. 
Tant de bo que, en els nostres anys de seminari, els formadors ens haguessin ajudat a integrar 
les dualitats existents dins la nostra personalitat, en comptes de convidar-nos i mentalitzar-nos 
a lluitar contra tot el que no quadrava amb l’ideal imposat. Però això hagués suposat un canvi 
radical de mentalitat, per al qual aleshores ningú encara no estava preparat. 
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CCaavviill··llaaddeess  

dd’’uunn  ddeesseennffeeiinnaatt   
  
  

LLaa  ddiiccttaadduurraa  ddee  ll’’aallllaauu  
  

                                                                   

                                                                              J. Sancho 
Ja coneixeu la dita:  “Una estella no fa foc,  
                                 dues en fan un poc...   
                                 i tres   fan un foc encès”. 
 

No hi ha res com esser molts per a fer embalum, fer-se sentir o fer-se veure: Avui té més auditori 
i transcendència un munt d’imbècils que la veu solitària del més savi.  Avui sembla que l’únic 
criteri de certesa és que siguin molts - és igual si són clonats - que repeteixin una mateixa consigna. 
Just pel fet de ser molts reunits a un sol lloc ja es senten autoritzats a autoproclamar-se “ el poble”.  
Són “la democràcia” !    
“El poble mai s’equivoca !”  repeteixen aleshores els imbècils.  I s’ho creuen !   
 

El “poble” s’equivoca tant com alena ! 
 

L’única cosa decorosa que pot fer valer la democràcia al seu favor és que els altres sistemes són 
encara més fotuts perquè no tenen recanvi a data fixa i si un hipotètic “dictador”  ens sortís una 
mala bèstia  ja me direu vosaltres quin panorama.   El millor d’una democràcia és que cada grapat 
d’anys pots pegar coça a uns per a posar-ne uns altres... malgrat ben en el fons sospitis allò de la 
dita: “De moliner canviaràs... i de lladre no en sortiràs” .   Però almanco tens el consol d’haver 
fet cabal i haver passat comptes amb el passat.  Per tot el demés,  no hi ha res dins un sistema 
democràtic que justifiqui ni garanteixi l’encert ni la “saviesa” d’allò que ha decidit “el poble”...  
Un poble de gent curta és més que probable que elegeixi algú tant curt com ells que cridi més fort. 
Amb aquest panorama és per a posar-se les mans al cap  i us ben assegur que estam ben arreglats. 
 

Moltes vegades rellegint la “República” de Plató he pensat que no anava mal encaminat,  però 
sempre al final m’he trobat amb el mateix inconvenient:  Qui decideix quins són aquests “savis”  
que han de regir la “Polis” ?   I a això no l’hi he trobat mai una solució.  A mi ja m’agradaria un 
govern de “savis”,  però no sé bé qui hauria de decidir quins són aquests savis.  Plató ho confiava 
tot a la seva preparació diguem-ne “acadèmica”,  però estic més de mig cansat de veure gent 
amb molts de galons acadèmics que són els més ases de la comarca,  i més avui quan fins i tot els 
més ases ja són doctors o llicenciats:  Avui fins el més beneit del poble ja té escrita una tesi...  
sense per això haver deixat mai de ser un mac de torrent,  que ja és mèrit !  
Han après molt d’una sola cosa  al preu de negligir totes les demés.  
 

En el meu poble el “ beneit”  oficial de la vila  us podia dir quin dia va morir qualsevol paisà nostre.   
I no s’equivocava !  Anava a tots els funerals i memoritzava bé la data i en conservava memòria 
durant moltíssims d’any.  Allò era una cosa extraordinària.  D’això seu en sabia més que ningú i  
aquest aspecte seu només l’igualava amb una bondat natural que es guanyava l’estima de tothom. 
Però jo mai li hagués confiat la batlia del poble.  Tampoc ho faria amb un “doctor monogràfic”. 
A aquests “doctors” no els parleu d’altra cosa fora d’allò seu,  perquè no en saben res de res... 
Demés, moltes vegades solen resultar ben perillosos  perquè,  sense sabre res,  se creuen saber-ho 
tot i dogmatitzen de tot, fins d’allò que ni tan sols sabrien escriure correctament sense llevar-li o 
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afegir-li alguna “h”, que mai han sabut per a què serveix ni a què ve aquesta anomalia 
gramatical, i solen tenir més coratge que en Cascorro per assentar càtedra  tant de física,  com de 
metafísica, com... d’hermenèutica tàntrica,  si vingués el cas !   Així que,    pel camí “acadèmic”  no 
anam enlloc. 
Vius als ignorants il·lustrats !  Però el perill greu ve quan aquests ignorants socràtics formen allau. 
 

Jo som un d’aquells que fins que hi peguen amb el nas no se’n solen adonar d’allò que passa al 
seu entorn.  I mira que fa temps que ho llegesc per aquí i per allà:  que si les xarxes socials, que 
si twitter o facebook, que si patatim, que si patatam... però fins ara mateix, com aquell qui diu, no 
he arribat a una conclusió que tenia davant els ulls: Les dictadures no funcionen només de dalt 
cap a baix; n’hi ha unes altres, ben modernes, que duen la marxa contrària, pugen del “no res”  i 
amb poc temps formen una bolla de neu  - que ningú pot verificar mai com a cosa certa -  però 
que pren  una força tal que fa matx per allà on passa.  Ara sembla que hi ha “lobbys”  que 
obertament es dediquen a això: la prenen amb un o amb un altre i no deixen pam net. L’orde és 
“ pásalo”   i passa. 
 

Jo ja sabia d’aquesta mena de dictadura del “quart poder” clàssic:  premsa, ràdio, televisió...  
però sembla que a aquestes ja les vas amb compte  i ja et preguntes sempre “qui és l’amo” de 
l’invent i a partir d’aquí pots treure conclusions,  però “qui és l’amo” d’aquestes noves dictadures 

socials ? 
 

Quan saps amb qui t’has d’enfrontar, ja prens precaucions,  però quan la bolla corre sense 
control i sense sabre d’on surt i on vol anar a parar,  ja no saps bé com defensar-te.  És la 
dictadura d’un “dictador anònim”, que no té cara  ni assumeix cap responsabilitat.  És “la  
dictadura de l’allau”. 
Surt del “poble” ,  sense que tu puguis sabre mai qui és aquest “poble” o qui hi ha al seu darrere. 
 

Crec que si un dia - i no vull donar idees - a algú se li ocorregués convocar per “ la xarxa”  
anònima una trobada davant Cort perquè es rifaran bicicletes de tres rodes, Palma se col·lapsaria. 
Malgrat ningú sabés què n’ha de fer amb una bicicleta de tres rodes,  ni qui ha convocat la rifa...   
“Pásalo”, “pásalo”, “pásalo”...  E la nave va !   Ma, dove va ?   I,  sobre tot,  qui la governa ? 
 

Ja us avís des d’ara:  no m’envieu res mai -si no és personal vostre- amb la consigna de “ Pásalo” . 
Almanco jo no em faré part d’una roda dentada per a fer córrer res que jo mateix no pogués signar. 
I  avui per avui  us ben assegur que ja signaria ben poques coses... Ja no estic massa segur de res. 
 

Des de fa molts d’anys som soci d’ ”Amnistia Internacional” i ja només sign sol·licituds d’indults, 
abolicions de penes capitals... o contra qualsevol altra aberració d’aquestes que clamen al cel.    
A això ho sign sempre tot perquè n’estic ben segur que,  en aquests cassos,  no m’equivocaré mai,  
sigui qui sigui el subjecte -que no ho aniré a cercar- i per grossa que l’hagi feta.  En això no hi pas. 
De tot el demés,  de traces anònimes o massives,  en pas totalment i no en vull ser còmplice. 
 

El qui cregui - per tot això que he dit - que patesc un dèficit democràtic, que som un “feixista” 
encobert o qualsevol altre bajanada que es pugui inventar, no haurà anat tan equivocat mai:       
El que passa és que no som beneit !   
 

Veig tots els defectes de la democràcia i, així i tot,  no la canviaria per qualsevol altre sistema  no 
sols de govern, sinó fins i tot empresarial o de feina en equip: Sempre hi veuen més quatre ulls 
que dos amb cataractes... però no confonc democràcia amb demagògia ni amb moviments anònims. 
Jo crec en les persones, crec en l’individu,  però en fa por “la massa” que envesteix com els 
bous,  que empren el cap per a mufar i no per a pensar. Qualsevol manifestació d’aquest caràcter 
- que darrerament es veuen sorgir per aquí i per allà -  me posa sempre automàticament en guàrdia. 
De tots aquests moviments anònims -que darrerament n’anam tan servits- n’estic fins a la cresta ! 
 

I per acabar-ho de fotre,  anar a votar avui ja sembla anar a missa:  poca gent  i quasi tota vella... 
Tal volta només els qui passàrem quaranta anys sense votar encara valoram més el vot que el crit. 


