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AMICS DEL SEMINARI,
A SOL IXENT

Teniu a les mans, afables lectors, el número 57 en el qual es deixen entreveure nous
canvis significatius que el Consell de Redacció ha acordat d’introduir a partir d’ara a
la nostra revista. El nom de capçalera, que des del número 50 (maig de 2019) s’havia
transformat en Modèlics Amics del Seminari, es dirà ara simplement Amics del Seminari.
Es mantén igualment la supressió de la Nota de Confidencialitat i de la postil·la, present
des del naixement de la revista i fins al número 55, que la defineix com a Espècie de
revista, butlletí o lo que sigui. Atenent el desig manifestat pel nostre benvolgut Jaume
Sancho, creador i coordinador de Modèlics i modelicons al llarg dels 18 anys de
presència de l’amical revista, acceptam de bon grat que vulgui concloure aquesta etapa
passant a exercir, com un dels millors lleures de la seva jubilació, l’honorable dignitat de
Coordinador emèrit, havent-nos garantit de bon grat que podem seguir comptant amb la
seva excel·lent col·laboració i lleial suport.
Us ben mereixeu un breu comentari sobre l’origen i les causes d’aquests canvis
rellevants. Consideram que s’ha congriat el seu origen en l’oportuna avinença d’una
feliç coincidència: la venturosa constitució de l’Associació d’Amics del Seminari ha fet
possible el traspàs d’una revista i d’un grup de grans valors a un altre grup arrelat en els
mateixos excel·lents valors compartits conjuntament en els anys, plaentment enyorats,
de formació del Seminari. No es tracta, doncs, d’una inevitable ruptura, sinó d’un interès
per envigorir la línia de continuïtat fent els canvis imprescindibles per anar avançant i
consolidant el futur de la revista.
I això és el que farà a partir d’ara el grup d’Amics del Seminari, més de dos-cents
amics lectors interessats a no perdre els privilegiats lligams que s’han anat consolidant
en l’entorn actual, assolint així la mateixa finalitat que pretenien els primers creadors
de la revista: refermar entre nosaltres uns vincles d’unió encara més estrets (1), en el
benentès que el nosaltres el referim ara no únicament al petit grup dels condeixebles
modèlics sinó al grup, gran i creixent, d’Amics del Seminari. Aquesta feliç coincidència
ens sembla que ha nascut com ho fa la clara i creixent lluminositat del sol ixent: cada
dia igual i sempre més acolorida i diferent.
Llegiu amb calmosa complaença les dues detallades i extenses entrevistes que ens
ofereixen les primeres planes de la revista: Jaume Sancho, filòsof i mestre per vocació, i
Pere Orpí, poeta i conrador de múltiples pletes artístiques, ambdós preclars i reconeguts
condeixebles del curs dels modèlics, exposen, amb clara franquesa i a cor obert, les fites
més assenyalades i el caire més íntim d’alguns racons del perllongat i divers recorregut
vital fins haver aconseguit ultrapassar, exuberants de coratge i delit, el cim daurat dels
vuitanta anys.
Com una atziaga tempesta d’estiu, ens arriba l’amarga notícia de la mort inesperada
de dos entranyables i antics amics, tots dos molt valorats i propers. El passat dia 10
de juny ens deixà el nostre estimat company del Consell de Redacció, Miquel Jaume
Campaner i el 13 de juliol entrà a la Casa del Pare, Joan Parets Serra, el bo de Joan nostre,
condeixeble admirat i estimat dels modèlics i de la munió d’amics que compartírem la
seva contagiosa bonhomia. Les afectuoses i magistrals ressenyes inserides a partir de la
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pàgina 29 us ajudaran a conèixer millor els trets més assenyalats de les seves destacades
personalitats i a atiar la flama de la memòria dolça i agraïda per llur arrelada amistat
compartida i per la profunda marca de bondat, mestria i excel·lència que deixen les
seves obres.

Guillem Ramis Moneny presenta un adient resum del jesuïta belga Roger Lenaers,
filòsof, teòleg i filòleg. El seu tarannà teològic el portà a entendre les representacions
tradicionals de la fe traduïdes al llenguatge modern; reconciliar el missatge bíblic de la
fe amb la modernitat, recorrent a noves formulacions.

AMICS DEL SEMINARI Núm. 57

Ramis fa una breu recensió de quatre llibres de Lenaers traduïts al castellà, n’indica
les editorials on s’han publicat i comenta que poden ser llegits gratuïtament de forma
telemàtica en les adreces d’internet que assenyala servint-nos una profitosa i agraïda
informació.
Cecili Buele presenta, amb afecte i mestria, l’amic Arcadi Oliveres, com el cristià
català més compromès que coneix. Resumeix breument la seva marcada personalitat
reconeguda arreu del món com a extraordinària i excepcional. Arcadi va ser l’home
creient, cristià, catòlic compromès fins a l’extrem, que sempre va mirar de treballar
pel bé comú, compromès en la transformació radical d’aquest món nostre, marcat
profundament pel capitalisme. Cecili s’alegra molt i considera que Arcadi s’ha ben
merescut l’immens reconeixement públic que, des d’àmbits molt diversos, ha rebut en
ocasió del seu traspàs.
A més a més de l’elogiable contingut i l’acurada redacció dels escrits seleccionats
per a la presentació de la revista, un bell aplec, ric i divers, d’altres magnífics articles
d’homenatge i afectuós record d’amics traspassats, aniversaris festius, trobades de
condeixebles, notes usuals i inusuals, insòlita creació d’un pasdoble torero clerical,
amb música i lletra de dos reconeguts preveres nostrats, retalls de premsa, l’habitual
crònica que Pere J. Amengual ha qualificat bellament de Crònica esberlada (trencada,
estellada, clivellada) d’uns amics cantaires i caminants «et ceterum omne», i tota la
resta. Tot plegat, una complaent invitació a immergir-vos, interessats i encuriosits, en
la deliciosa lectura, sempre sorprenent i grata, de totes i cada una de les planes d’Amics
del Seminari.
NOTA:
(1) Jaume Sancho, el nostre convidat, segon paràgraf de la pàgina 15 de la revista Amics del Seminari, número 57 (Octubre de 2021)
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per Antoni Bennasar
1.- Als 18 anys fas una decisió transcendental que
canvia la direcció de la teva vida. En vols parlar?
Per començar, hauria de dir que aquell moviment
tan potent a Mallorca durant la dècada dels anys 50 del segle passat, els CURSETS DE
CRISTIANDAT, a mi em va canviar la vida. Avui és difícil comprendre la força social i
psicològica d’aquell moviment: crec que quan dins pocs anys ja no en quedem cap dels que
visquérem i coneguérem des de dins aquell moviment, resultarà molt difícil comprendre
en plenitud el que va suposar aquell moviment per a molts de joves mallorquins. Jo era
aleshores ben jove -finals d’adolescència i en l’esplendor de la primera joventut- i em vaig
integrar a aquell moviment amb tota la força militant de la que era aleshores capaç: Ho
volíem donar tot i allà estàvem per posar-nos en primera fila del que fos. Evidentment no
era jo un cas aïllat. En situació semblant podria citar, com a molt pròxims a mi, els nostres
amics Pere Orpí o Sebastià Mesquida, etc.
Així va ser com als 18 anys vaig decidir anar al Seminari i “fer-me” capellà. És curiós
aquest ús inconscient del terme: a un capellà “el fan” bisbe, però no és sinó ell que “es
fa” capellà... Sembla que ets tu mateix que decideixes la pròpia vocació. Potser això dugui
posteriorment conseqüències inesperades... i possiblement terribles. Aquest no era un
bon començament.

La meva resolució era ferma, i allò que es comença s’acaba! Vas al Seminari per ser
capellà... i punt! Passaràs per on hagis de passar, però la meta està ja fixada i no escoltaràs
més raons. Era una decisió massa arriscada per prendre-la jo tot sol i amb 18 anys... Però
així va ser.

2.- Cap on es dirigien els teus interessos abans de decidir entrar en el
Seminari?
Per aquells anys els meus interessos estaven
massa difusos o confusos. Se superposaven de
cada vegada amb més intensitat. Professionalment
fins aleshores el meu interès estava ben definit:
em dedicaria amb molt de gust i afany al món de
la tècnica, l’electrònica, la ràdio i a continuació la
televisió... Aquesta era clarament la meva meta
professional i en això estava.

Aparell de ràdio com els que muntava

Però ara, de sobte, apareixia davant mi un nou horitzó insospitat fins aleshores, la
possibilitat de donar un giravolt radical als meus projectes vitals: havia entrevist una
mena de lideratge religiós que semblava donar un nou sentit a la meva vida; diguem que
allò es presentava als meus ulls com una nova meta a assolir. I tot això barrejat amb un
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En ocasió igualment del recent traspàs de tres personalitats gegantines, els grans
teòlegs d’avantguarda, Hans Küng i Roger Lenaers i el cristià humanista, Arcadi Oliveres,
expert coneixedor del món econòmic i dels seus omnímodes poders, han redactat per a
vosaltres una breu i substanciosa presentació tres assidus i excel·lents col·laboradors.
Gabriel Amengual resumeix la figura tan rica i polièdrica del teòleg conciliar i gran
comunicador, Hans Küng del qual n’ofereix una descripció resumida, però curosament
seleccionada. Sense estalviar-se la raonada crítica de certs temes d’eclesiologia tractats
per Küng exposa Amengual que les seves denses reflexions a més de renom, li donaren
greus disgusts, el major dels quals, la privació per l’autoritat romana de la «missió» per
la qual li impediren de poder ensenyar teologia catòlica. Això no obstant, considera G.
Amengual que l’obra de Küng Dios como misterio del mundo (1984) és el millor llibre
sobre Déu del segle XX.
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Aquesta era la meva situació quan vaig desembarcar dins el món dels “Cursets” i la
meva vida va fer un bon tomb: devia ser la passió del “nou convers”.
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3.- Després d’uns anys d’estudi de llatí t’integres en el nostre curs. Era l’any
1959 i fèiem primer de Filosofia. Què pensares de nosaltres que encara érem
uns infants? En el llibre “Trescant dins el meu passat”, referint-te a aquella
època, dius: “…foren els millors amics que mai he tingut”.
Parlaré d’aquesta qüestió en dues parts. És cert que quan jo tenia 20 o 21 anys vosaltres
en teníeu 15 o 16. Però això no era el més significatiu: un jovencell de vint anys no sol
ser molt més madur que un de 15 o 16... si han viscut les mateixes experiències. I aquí era
on es donava la vertadera i definitiva diferència entre nosaltres: no eren els anys, sinó els
mons d’on proveníem i els nostres respectius “curricula” el que realment ens diferenciava...
i molt! Vosaltres havíeu viscut des de nins dins un món levític i clerical i no coneixíeu altre
món. A mi em passava just el contrari: basti dir, com exemple anecdòtic, que encara que el
vostre primer llatí del Seminari i el meu del batxillerat devien haver començat igualment
amb el “rosa, rosae”, el vostre del Seminari ben prest havia superat el meu no sols en
profunditat i extensió -que en això també- sinó sobretot devia haver pres ja un cert caire o
una tendència més “eclesiàstica” o litúrgica que el meu. Quan vosaltres ja devíeu entendre
i cantar tots el gregorians de les misses solemnes, jo d’això segurament ni tan sols n’havia
sentit parlar. Així que el primer llatí que vaig haver d’aprendre jo en el Seminari -i en
qüestió de dies, perquè es veu que la cosa urgia- va ser a “servir missa”, cosa que mai abans
havia hagut de fer i que ara semblava de primera necessitat.
Aquestes “petites coses” que semblen insignificants, quan se t’acaramullen totes d’un
sol ventall, es converteixen davant els teus ulls en un món totalment nou i desconcertant.
El primer que et preguntes davant tot això és: Ai, Déu meu! on m’he ficat? Així que, ben
mirat i encara que vosaltres fóssiu més joves, el vertader “novato” era jo.

Respecte a l’aclariment que em
demanes sobre la frase del llibre
respecte a com em vaig adaptar a
vosaltres i us convertireu en poc temps
en “els millors amics que mai he tingut”,
n’hauríem de parlar més poc a poc i
sense presses perquè la contarella és
llarga...
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Això no sembla dir molt però, com
a síntesi, és dir moltíssim: Vosaltres
éreu bona gent!

Els Seminaris menors són uns dels casos indubtables i demostratius d’allò que es sol
dir: “Déu sap escriure dret amb retxes tortes”. Déu és un punyeter especialista en escriure
amb retxes tortes. És un «crack»! Vosaltres ho deguéreu passar fatal però, no em demaneu
per què, vàreu sortir “bona gent!”, quan hi havia motius sobrats i teníeu tots els bitllets per
sortir-ne uns ressentits amb totes les campanetes i amb galons guanyats a pols...
La meva sogra solia repetir molt sovint aquesta dita: “Bona gent fa bona processó!” Això
deu se ver. Amb vosaltres hi feia bon llaurar. Jo, des del primer dia, ja em vaig sentir molt
bé i molt còmode enmig vostre. Em vaig sentir ben acollit per tots i en cap moment em
féreu sentir com intrús, ni tant sols com un element extern.

Hauria de dir també que en aquell curs sisè, quan vaig incorporar-me al grup, ja éreu
un bloc molt cohesionat: hi havia distintes sensibilitats, però mai hi vaig poder entreveure
cap mena de capelletes exclusivistes: tothom anava amb tothom, i tothom era ben rebut.
Tal volta fou aquest tarannà vostre el que va facilitar que també jo fos ben rebut i acollit
com si hagués estat amb vosaltres tota la vida. Diguem, com a síntesi, que des del primer
dia em vaig poder moure entre vosaltres com peix dins l’aigua... És cert que jo tampoc em
feia gens l’extern i això també devia facilitar les coses.

Ah! i una altra cosa ben important: en tots els anys següents que vaig passar amb
vosaltres (tres de Filosofia i altres tres de Teologia... o com s’hagués de dir tot aquell embolic
mental) en cap moment em vaig sentir decebut del grup, ans el contrari: a mesura que vos
vaig anar coneixent a tots personalment i d’un en un, va anar creixent no només l’estima
sinó també una certa admiració per a cada un de vosaltres. Don Bartomeu Quetglas em va
dir una vegada: “Sancho, tothom té un caire foguer...” I no sé qui, un dia em digué: “Tothom
té un filet d’or!” És ben cert... i vosaltres el teníeu!

4.- Nosaltres entràrem als 11 anys i no ens costà gaire adaptar-nos al
reglament, però supòs que als 18 ja ha de ser una altra cosa. Com vos tractaven
els superiors? Vos saltàveu qualque norma del reglament?

Quin “reglament”? Això del Reglament era una mena de fulletó que nosaltres sabíem
que existia i del que en solien llegir alguna pàgina en el menjador el temps de berenar un
dia cada mes, quan es feia el “Retiro espiritual”. Després no se’n sentia parlar més en tot
l’any. El que hi havia eren usos i costums de la Casa, rutines de funcionament i algunes
normes arbitràries segons anassin les coses: si el rector o els superiors volien estrènyer
algun pern, el superior ens reunia, feia la seva filípica i, durant una setmana o dues, allò
es solia tenir un poc més en compte i ben aviat les coses tornaven a la rutina habitual.
Mai vaig veure que ningú es molestàs a fer-nos entendre els motius raonables que fessin
aconsellable, pel bé de la Casa, que allò es fes d’aquella manera. Jo mateix vaig haver de
descobrir, estant ja a Alemanya i llegint a Bonhoeffer, el sentit del “silenci” quan es viu
en comunitat, precisament per salvaguardar la intimitat i la personalitat de cadascun.
Quan entens el motiu, el seu compliment és fàcil i fins i tot desitjable. I, sobretot, s’eviten
comportaments ridículs dels que, exagerant la norma, es solien callar a mitja paraula en
sentir el primer toc de campana.
Desenganya’t, Toni, el Seminari es regia i funcionava per pures rutines, costums vells,
que ningú: ni alumnes, ni superiors, ni rector, ni molt manco el bisbe, es molestaven mai ni
un sol moment a reflexionar si tot aquell “filicomís” de l’any de la pera tenia encara alguna
vigència racional que aconsellàs tal pràctica. Tot es reduïa a pura rutina sense massa sentit.

Jo vaig tenir sempre la sort, gairebé des del primer dia, de poder “anar per lliure” en
moltes coses per raó del servei tècnic que feia a la Casa. Gairebé ningú es solia fixar massa
en el que jo feia o desfeia. He de dir que jo tampoc -pel compte que em tenia- em solia ficar
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cúmul confús de sentiments religiosos nous per a mi, que mai abans havia sentit, i unes
pràctiques religioses noves que tampoc mai abans havia exercit: es pot dir que jo no era
una persona que es pogués definir de “religiosa” en el sentit tradicional del terme. La meva
mare en aquells darrers anys m’havia d’empènyer perquè els diumenges anàs a missa... i
ho solia fer d’una manera ben original: per tal d’assegurar-se que no l’enganyava quan li
deia que hi havia anat, em solia demanar de quin color era la casulla del capellà! No era
una pregunta gens bona de resoldre, si realment no havies complit el precepte... fins que
vaig descobrir que tampoc ella hi solia anar cada diumenge. Així que només es tractava
d’aclarir si aquell diumenge ella hi havia anat o no. Per altra part tampoc era tant difícil
conjecturar el color: tu procuraves recordar el color del diumenge passat i així anaves fent.
Jo no sabia per què, però sabia que allò seguia uns certs ritmes que només solien variar en
festes senyalades.

7

5.- Què opines de la filosofia que ens ensenyava D. Pep Sacanell, la psicologia
de D. Francesc Payeras, l’ontologia, la història de la Filosofia, la teodicea?
Tenies la sensació de perdre el temps?
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Quina filosofia “ens ensenyava” D. Pep
Sacanell? o D. Francesc Payeras? etc.,
etc... si ni tant sols el mateix Donat, autor
dels llibres de text que teníem, a penes
deia res significatiu i vigent – al marge
d’algunes frases lapidàries extretes del
seny o del sentit comú que devia tenir
aquell bon home – que pagàs la pena
llegir. No crec ser molt original en les
meves respostes a aquest tema però, ja
que ho preguntes, tal volta només podria
afegir dos tipus de consideracions: les
primeres referides a aquells llibres de
text, i les altres als professors que suposadament ens els
havien d’explicar i fer-los comprensibles al nostre enteniment.
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El jesuïta Josef Donat, nascut a la segona meitat del segle
XIX, devia se un home feiner i retent com ell tot sol o devia
tenir un equip nombrós de “negres” que feien feina per a ell.
Va publicar una tal quantitat d’obres i sobre tal quantitat de
temes que avui el consideraríem un fenomen de la naturalesa.
Entre elles l’editorial alemanya Herder li va publicar l’any
1910 una SUMMA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE de devers 10
toms (no estic ben segur si foren 10 o 9), un per a cada una
de les parts que aleshores es consideraven constituents de la
Filosofia dins el corrent neoescolàstic dels jesuïtes. Aquests
toms són els que nosaltres compràrem - no m’atreviria a dir
que “estudiàrem”, ni tan sols que “llegírem” - com a llibres de text per a tots els cursos de
Filosofia en el Seminari de Mallorca.

Només remarcaré, perquè són ben remarcables, aquestes dues característiques
d’aquella obra: Es publicà en primera edició a Alemanya l’any 1910, a la qual en seguiren
moltes més edicions gairebé sense revisions apreciables. És a dir, nosaltres estudiàvem
(és un dir), a principis dels anys ’60, uns llibres publicats feia més de mig segle... Da-li
terra a aquest cep! Devia ser això el que volien significar quan deien que aquesta era una
“filosofia perenne” ?

En segon lloc, cal també remarcar que estaven tots ells escrits en llatí, quan en el nostre
Seminari -pel que he sentit contar als meus amics- ja hi havia molts d’alumnes del S. Menor
que no arribaven al nivell necessari de coneixement d’aquesta llengua que els permetés
entendre, no ja els conceptes filosòfics, sinó ni tan sols els significats de les frases llatines.
No entraré a l’anàlisi ni a la crítica dels continguts de l’obra, perquè, arribats a aquest
punt, crec que ja és totalment innecessari qualsevol altre aclariment. Només remarcaré
que això palesa el nivell de rutina i deixadesa imperdonables per part dels responsables
dels estudis.

Respecte als professors “de Filosofia” (no em referiré per a res als altres professors
d’altres assignatures que tinguérem, alguns molt bons, durant els “cursos de Filosofia”)
tampoc crec que pugui dir res desconegut. Crec que de tots ells -manco un professor que
tinguérem a 8è, de Teodicea, que tampoc feia la mida- cap dels altres em sembla que ni
sols n’era Llicenciat. Allà s’hi arribava escalant graons des de professors de qualsevol
assignatura en el S. Menor i així, tira-tira i aprofitant les avinenteses favorables o les
amistats personals, podies anar fent camí i, quan et volies donar compte, el te podies
trobar fent de professor de qualsevol assignatura de Filosofia sense cap preparació o, fins
i tot, de Teologia en alguns casos... Vull suposar, encara que no hi posaria la mà dins el foc,
que tots aquests d’alguna manera devien tenir algun títol, malgrat fos d’aquells d’abans
de la norma “con molta serietá e iusto rigore” : Jo en vaig tenir un de Teologia que -pels
anys vint del segle passat- va dur en només 3 anys, passats a Roma, 2 llicenciatures i 2
doctorats... ara, això sí, era amic personal del bisbe.
Respecte a la teva pregunta de si jo tenia “la sensació de perdre el temps”, en realitat no
la vaig sentir molt mai, excepte els darrers trimestres, quan havia d’estudiar tot allò pels
exàmens. La resta de l’any sempre tenia moltes altres coses que fer i “passava” totalment
dels estudis: Vaig muntar molts aparells de radio en el Seminari estant, tant per a alumnes
com per a superiors, com també vaig instal·lar tota la megafonia de passadissos, capella...
Això em divertia, per tant, ni m’avorria ni tenia cap sensació de perdre el temps. Feia feina.

6.- M’interessa que contis l’experiència de Comillas: Per què hi anares, la
diferència entre el Seminari nostre i Comillas quant a reglament, didàctica,
etc? Era car estar allà? Què suposaren aquells anys per a tu?

A vegades alguns companys m’han comentat que ells també, de bon gust, haguessin
vingut amb nosaltres a acabar la carrera a Comillas i que ara n’estarien ben contents
d’haver-ho fet quan era hora. Parlant d’aquesta qüestió he descobert que el principal motiu
que solen donar -i això ho consider molt significatiu- és que en el Seminari de Mallorca
s’hi trobaven molt mancats de llibertat, com a massa controlats i tractats com infants...
Jo crec que això és cert, però en el meu cas aquest no va ser el principal motiu que em va
dur a prendre aquella decisió. He de dir que jo en el Seminari no em vaig sentir mai massa
controlat, més allà del que es pot considerar raonable dins una institució comunitària. El
meu ofici em permetia uns marges discrecionals d’autonomia que no eren els habituals
per a molts d’altres. No em sentia reclòs perquè, sempre que ho trobava necessari, bastava
dir al Majordom que havia d’anar a Palma i, sense que em demanàs mai explicacions, em
guardava les espatlles per si de cas algú ho hagués qüestionat, cosa que mai no va succeir.
I no importa dir que, dins la Casa, em podia moure per on volia i disposar sempre de
tot el meu temps i així quasi mai sortia de passejos comunitaris obligatoris, etc. Amb mi
s’hi posaven molt poc. És cert que aquest era un tipus de llibertat externa que no és com
aquella llibertat interior que vaig trobar a
Comillas, però com que aquesta tampoc aquí
l’havia coneguda, tampoc l’enyorava. Així que
aquest no va ser per a mi el motiu principal
que m’induí a prendre aquella decisió.
Jo vaig voler deixar el Seminari perquè no
aguantava més aquella aberració d’estudis
d’allò que en deien Teologia. Jo veia que
s’acabava la carrera i que tot allò que aquí
apreníem -i teòricament ens havia de servir
dins el món que ens esperava- no treia cap en

Universitat de Comillas
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ni poc ni gens en tot allò que no m’afectava: al que jo vaig aspirar sempre i gairebé sempre
ho vaig aconseguir era aplicar als altres i a mi mateix aquesta norma sagrada: “Viu i deixa
viure!”

9

Si ho penses bé, amb quina preparació teològica ens volien llençar enmig del món? Per
aquells anys ja coneixíem la teologia que es manejava dins el Concili Vaticà II i que parlava
a un món viu i actual, i això accentuava encara més el contrast amb tot allò nostre d’aquí.

No repetiré altre pic tota la peripècia que ens va costar aconseguir poder anar a
Comillas. Però ho aconseguírem. I no és casualitat que tots els que hi anàrem n’hàgim
estat contents. Comillas era per a nosaltres llibertat, responsabilitat, autenticitat, serietat,
autonomia... Ah! i TEOLOGIA.
Per respondre el seguit de preguntes que em fas -encara que sigui telegràficament per
no allargar massa aquesta qüestió- només et diré que per a mi Comillas va ser descobrir
un món nou que necessitaria molt més espai del que disposam per descriure’l. En síntesi
et puc dir que Comillas “estava al dia” en tots els sentits: docent, espiritual, etc., i et senties
atès i respectat en tots els sentits. No eres mai un número dins una llista: tu eres Tu personal.

I no! No era molt més car que aquí. És clar que hi havia viatges i algunes altres petites
coses que ara no record molt bé, però res que fos decididament dissuasiu. Era un Seminari.

7.- Com va ser la tornada a Mallorca? A què et dedicares?
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A en Sebastià Salom i a mi, es veu que algú del Seminari ens en tenia “una de guardada”:
entengueren que la nostra anada a Comillas havia estat una jugada o una mena de complot
que no ens perdonaren. En el meu cas potser fos així (i no me’n penedesc) però no ho
havia estat en cap moment per part d’en Salom. Si en Sebastià despuntava en alguna cosa
era en la claredat o nitidesa de comportament. Excessiva segons el meu criteri. En cap
moment va amagar al Rector la seva decisió d’anar a Comillas; ara, això sí -sabent que
el Bisbe Rafel volia que hi anàssim però que el Rector i superiors intentarien boicotejar
la cosa per tal que no fos així- a través de Garcies Palou ja havíem estat acceptats, abans
d’obtenir els papers d’aquí.
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Això els va resultar insuportable i a la tornada ens esperaven darrera la porta. Em contà
en Sebastià que algú d’allà s’havia manifestat en aquest sentit i havia arribat a les seves
orelles que estava ja decidit que ell aniria a Manacor, perquè allà demanaven un vicari
músic; i a mi supòs que pensaven enviar-me moltes milles lluny. Però la cosa es va capgirar
i aquests plans seus no es pogueren complir: per aquells mesos mon pare es va posar molt
malalt i jo vaig haver de quedar-me un curs a Artà per no deixar mon pare malalt i tot sol.
Així que el que va pagar la festa fou en Sebastià: si jo quedava a Artà, ell botiria a l’altre
cap de Mallorca, l’enviaren al Port d’Andratx, perquè ja no hi devia haver altre lloc més
lluny... Devien pensar que alguna en duríem de moguda i no ens volien junts a manco de
cent kilómetres!
Què vaig fer jo durant aquells mesos? A més d’ajudar a la parròquia en allò que podia,
em vaig dedicar al grup de joves que quedava després de la desfeta que havia provocat
el bisbe Enciso dins els Cursets de Cristiandat. Això i cuidar mon pare ompliren aquells
mesos.
Aquell no fou el millor any de la meva vida.

8.- Després ve el període d’Alemanya. Parla’n, per favor. Com solucionares el
tema de l’alemany?
Aquell curt període de la
meva vida, els dos anys passats
a Alemanya, jo sempre els he
considerat com un parèntesi
improductiu i bastant frustrant,
tal volta perquè sorgiren d’una
manera molt improvisada sense
uns propòsits ni una planificació
ben meditades. Jo tenia una idea
bastant confusa del que volia, em
temptaven dues coses possibles:
començar el doctorat de Teologia
a Comillas (ara ja a Madrid), o
Alemanya
anar a fora per començar una
llicenciatura en Filosofia de la Religió. Tot això ho anava pensant mentre mon pare s’anava
restablint lentament dels seus entrebancs de salut. Tot d’una manera encara molt confusa,
però sempre en vistes a continuar estudis.

Quan mon pare es va recuperar va sorgir la possibilitat d’aconseguir una “beca” (així
m’ho digueren) a Freiburg i, sense pensar-ho massa ni demanar moltes més explicacions,
la vaig acceptar pensant que podria seguir els meus plans. Pel que em deien, podria dedicar
tot el primer semestre a acabar els meus estudis de la llengua -que jo ja coneixia un poc- i a
partir del segon semestre començar pròpiament els meus estudis. Em va semblar raonable.

Quan em vaig presentar a la Universitat, em dirigiren a l’Institut “Raimundus Lullus” de
la Facultat de Teologia, on el que m’oferien en realitat no era una “beca d’estudis”, sinó un
“contracte de feina” per ajudar a enllestir una obra llatina de R. Llull i, mentrestant, en el
temps lliure, jo podria fer els meus estudis... Això no era ni de lluny el que m’havien ofert
aquí. Així que aquell únic semestre que havia de dedicar plenament a l’estudi de l’alemany
ara ja haurien de ser dos i, amb aquelles condicions, tot el temps que jo tenia pensat que
necessitaria per fer els meus estudis, de cop es multiplicava per dos. Ja era allà i vaig tragar.
Però el vertader i definitiu problema va sorgir una vegada retornat allà després d’haver
hagut de quedar-me tres mesos a Mallorca (perquè el meu pare havia emmalaltit altre cop,
i aquesta vegada d’una manera definitiva que el duria a la mort en molt poc temps) quan
vaig retornar a Alemanya per recomençar aquell tercer semestre. Quan ja em semblava
que podria començar els meus estudis de Filosofia dins pocs mesos sense cap problema
-i així ho vaig manifestar clarament- va ser quan em plantejaren obertament els plans
definitius que allà tenien per a mi. Si volia continuar gaudint aquell lloc de feina, ho hauria
de fer segons aquestes condicions: no només continuar treballant en els textos llatins de
R. Llull, sinó que també hauria de dedicar els meus estudis a partir d’ara en la preparació
d’una tesi doctoral sobre aquella obra lul·liana que estàvem enllestint. O sia, havia de fer
una opció de feina de quatre o cinc anys... i treballant en una cosa que a mi no m’interessava
per a res.
Ja vaig veure clar que allò no era per a mi i que, o tard o d’hora, hauria de desistir. Així ho
vaig fer als tres o quatre mesos i, abans de complir-se els dos any, vaig retornar a Mallorca.
El meu padrí m’hagués dit: “Viatge esguerrat, cap a cases...”
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lloc: era un cúmul de disbarats un darrere l’altre. No aguantava aquelles classe infames
ni aquell grapat de professors que pareixia que es provaven a veure qui ho feia pitjor.
M’estic referint als professors en general, excloent naturalment aquells pocs altres que
s’ho mereixien.
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9.- Has dedicat tota la vida a la docència. Què ha suposat per a tu aquesta
dedicació? Tu dius: “Quan un mestre dimiteix de la vocació pedagògica passa
d’educar a ensenyar, de mestre a professor”. Pogueres dur a terme aquesta
vocació de mestre?
Pocs anys abans de jubilar-me vaig tenir ocasió d’apuntar-me a uns cursets de golf que
va programar el Club de Golf Son Muntaner. Em feia il·lusió i ja anava pensant en la meva
pròxima etapa que m’esperava de jubilat. Vaig començar el curset i, al principi, la cosa no
m’anava malament. Jo m’anava entusiasmant i, sense dar-me compte, “me iba para arriba”
com diuen els forasters. I així va ser com un dia ho vaig comentar a aquell golfista monitor
que amb molta paciència ens anava ensenyant el que podia... Aquell bon home em digué
unes paraules que sempre he recordat: “Jaime, el Campo te pondrà en tu sitio”. I així va ser.

A mi ja m’havia passat el mateix quan vaig començar a fer escola... El meu entusiasme i el
meu optimisme no tenia límits, i em feren pensar que a aquells alumnes de Preuniversitari,
que vaig tenir el primer any, jo en tres mesos, els podia ensenyar tot allò que jo havia
necessitat anys en aprendre rodant per distintes Universitats. No em planyia de res: fins i
tot els donava bibliografia especialitzada... I això va durar fins que arribaren els exàmens
trimestrals de Nadal. Aquells exàmens “em posaren al meu lloc”. Gràcies a Déu vaig aprendre
prest la lliçó: No havien entès res de res! Un trimestre totalment perdut! No havia estat un
mestre, havia fet de professor: l’horitzó d’un professor és la ciència, l’horitzó d’un mestre és
la persona. Tota la resta de la meva vida professional ha consistit a aprendre a ser mestre.
No sé si ho vaig aconseguir, però almanco ho vaig intentar.
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Jo, realment, el temps que ho vaig passar fatal no va ser aquell que
vaig decidir deixar l’estat clerical, ni tan sols el que vingué a continuació,
una vegada presa la decisió i haver-me d’enfrontar a les conseqüències
que sobrevenien. Els anys que ho vaig passar pitjor varen ser els previs,
aquells que em trobava desubicat com a clergue, sense sentir-ne cap
mena de vocació. El que vingué a continuació ja ho vaig viure amb
molta pau i en clau d’alliberació.

11.- Ara ets un jubilat i tu dius que aprendre a envellir no és tan difícil si has
assumit que ningú no és necessari. Tens algun secret que t’ajuda a mantenir
aquesta actitud? Ara tens molt de temps lliure. T’avorreixes?

El secret i el do d’una bona jubilació està en el fet que no et manqui imaginació per
reinventar-te cada dia. Mai t’han de mancar curolles. De curolles almanco n’hi ha de dos
tipus en quant a la seva durada: Hi ha curolles de curta durada (per avui, per demà o
per aquesta setmana...) i n’hi ha de llarga durada, per exemple fundar o inventar-te una
revista o apuntar-te a un club de golf... Aquestes et poden tenir ben divertit durant una
bona partida d’anys, sempre que això s’adigui amb els teus gusts o aficions, i també a les
teves possibilitats: Evidentment jo no m’hagués pogut apuntar a un club d’espeleologia
submarina, posem per cas.
Aquestes curolles de llarga durada són més exigents que les altres però també et
proporcionen a la llarga més i més plenes satisfaccions. Tu pensa, Toni, el que ha suposat
per a tu aquesta nova dèria d’escriure i de fer una revista, que adoptares just haver-te
jubilat: t’ha donat corda i vida per a molts d’anys. Si tens això, mai t’avorreixes. Tu saps
molt bé -perquè en feres un resum molt ben fet- que aquests tipus de dèries o curolles són
les que diu Ciceró que donen vida als vells -o els jubilats del seu temps- i que es dona quan
deixes el “negotium” per dedicar-te a temps complet a tot allò que val la pena: l’“otium”.
Descobrir que hi ha vida després del “negoci” i que aquesta vida pot ser molt plena, et
salva: T’adones que et vas fent vell perquè les forces mancaben, però l’esperit aguanta.

12.- Hi ha un capítol del teu llibre citat que desprèn enyorança. És aquell on
dius: “Tornem al temps de figues!” Què és lo que s’ha perdut, Jaume?
Retorn al mon civil

Aquesta qüestió resultaria massa llarga per parlar-ne extensament aquí. En el meu
llibre de memòries (Trescant dins el meu passat), per escatir-ne amb una certa profunditat
aquell fet vaig haver-hi d’escriure el capítol més llarg de tot el llibre. Així que aquí només
exposaré les pinzellades més destacables, recomanant als que en vulguin conèixer més
fets i detalls que llegeixin el cap. 23 (Crisi i redreçament de la meva vida) i allà hi trobaran
més clarícies.

Conten alguns altres companys que passaren per aquell mateix mal tràngol que -a més
de la pròpia angoixa interior, espiritual i psicològica- hagueren generalment d’afrontar
també altres problemes d’ordre material, familiars o econòmics, com és ara, una nova
manera de guanyar-se la vida, trobar una nova feina, etc... i també, en molts de casos, es
trobaren amb fortes incomprensions externes, i molt especialment d’ordre familiar, que
podien suposar fins i tot rompudes dramàtiques amb germans, pares o mares... Sortosament
-o per desgràcia- aquest no va ser el meu cas: els meus pares i padrins ja havien mort i els
meus oncles i ties, així com els meus cosins, amics i coneguts ho acceptaren amb molta
maduresa.

Quant al tema de la feina, jo el tenia en aquells moments resolt: exercia ja de professor
interí de Filosofia a un Institut públic i, en aquest aspecte, mai va perillar que em fessin

Hi ha una dita forestera que diu així: “Cualquier tiempo pasado fue mejor.” Això no és
cert, però pot ser que tu, quan tornes vell, t’ho arribis a creure, perquè per a tu algunes o
moltes vivències anteriors de la teva vida et semblaren més plaents i més riques de sentit.
Pot ser que en els anys que tu conformaves el teu ésser i la teva personalitat la dotassis
d’un sentit que, per a tu, hagi seguit vigent durant molts anys i tu l’hagis anant identificant
com el sentit de tot plegat. Quan la vida, i totes les seves creences i costums rodaven a un
ritme alentit, potser aquestes creences, costums i principis abastassin tota la vida de les
persones. Ara ja no és així.
Ara s’ha establert una relació inversa entre la durada de la vida humana i l’acceleració
dels canvis del món actual: o tu vius massa temps o els canvis es precipiten massa aviat.
Prest potser serà veritat el que tant ens xocava de
Groucho Marx: “Aquests són els meus principis!...
però si no us agraden, en tenc d’altres”. Els teus
“principis” que fonamentaren la teva vida fa mig
segle ara ja no regeixen en el món on caplleves. Tu
enyores els vells costums que t’agombolaren de
jove o d’infant, pot ser fins i tot que els mitifiquis,
i això et predisposa a desaprovar els nous que tu
gairebé ja no entens: jo desitjaria un món més
Illa de la calma
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10.- Com visqueres el tema de la secularització?

fora... almanco per aquest motiu. Comparat amb molts altres casos, crec que, gràcies a Déu,
en vaig sortir ben parat i sense massa entrebancs. No crec haver-ne arrossegat seqüeles.
Ni tampoc m’he sentit mai gens ressentit contra l’Església. Sempre m’he sentit més bé
agraït.
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Mallorca i el món no aniran arrere, però a mi tampoc ningú em lleva que jo enyori el
passat.

13.- Per a mi el capítol millor del llibre és el que dediques als capellans joves
perquè a la vegada mostres respecte i estimació a l’Església però també
dubtes. En la feina dels capellans joves crec que hi veus “restauracionisme”
(“mantenir” lo que queda) quan tu lo que desitges de veres és una Església
missionera. És possible això avui?
Com més vell torn més m’adon que el meu padrí devia ser un home savi, d’aquells que
la saben llarga perquè han après molt de la vida i, a vegades, com aquell que no diu res, et
feia un comentari, et donava un senzill consell, o et treia una dita que era tota una lliçó de
vida... Record que una vegada, jo devia tenir tretze o catorze anys, parlant ell i jo de no sé
qui, em va comentar: “esser pobres pot ser una desgràcia, però lo realment desastrós és
esser pobres i errats de comptes... Això no té remei!” Jo, a vegades, pens això dels capellans
joves (evidentment, no de tots ells), perquè en general em semblen tan errats de comptes
que no saben ni tant sols dins quin camp juguen. Han vingut fora de temps... o almanco
fora de lloc.
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Com aquest fenomen no es dona només aquí sinó que sembla ser -almanco a Europamolt generalitzat, deu tenir unes causes més complexes de les que jo hi veig, però així ho
veig jo.

Si ho pensam bé i ens feim la pregunta d’on ve o d’on prové aquest nou tipus de capellans,
tal volta ja hi podríem trobar o intuir un cap de fil que, si el resseguim aplicant un seguit
de deduccions lògiques, ja ens podria acostar a una possible explicació. Hem de partir de
la constatació que l’Església i la qüestió religiosa han deixat d’interessar, especialment a
la gent jove. No és que hagin abandonat aquest món religiós, és que actualment ni tan sols
el coneixen. Ells (i la gent en general) viuen a un altre món on aquest “fet religiós” ja no
compta per a res, és un fet totalment marginal i sense cap significació pràctica dins la vida.

Però queden, naturalment, petits grups i potents associacions religioses, molt piadoses,
que es mouen dins contextos potser fins i tot militants i bàsicament conservadors, que
semblen voler formar intencionadament un món al marge del món de l’altra gent. I de
cada vegada aquests dos mons es van fent més lluny un de l’altre fins al punt d’ignorar-se
mútuament i sense que cap dels dos sembli sentir la necessitat de l’altre. ¿És possible que
una gran majoria dels capellans joves provenguin d’aquesta mena de “resta d’Israel” de
nou encuny?

Si és així, dins aquest món “religiós” ells s’hi deuen moure com peix dins l’aigua, és la
seva zona de confort... Respecte a aquell “altre món”, sembla que no el deuen considerar el
seu problema. Déu proveirà!
Si ells no provenen d’un món d’ovelles ni s’hi volen acostar, és normal que mai en facin
olor. Aquest món no és el seu. El seu vertader món és el clerical i d’aquí no els treuràs.

14.- Què ha suposat i suposa la revista Modèlics per a tu, el seu fundador? A
quin punt està ara mateix la revista que tu fundares l’any 2003? Com veus el
14 seu futur?

Permet, Toni, que, abans de passar més endavant, incloguem alguns matisos a la
pregunta. Jo no vaig fundar cap revista que es digués “Modèlics”, el que sí vaig començar
i després continuàrem entre tots els condeixebles -d’una manera quasi improvisada però
com millor sabérem- va ser aquell grapat de folis que componien una “espècie de revista,
butlletí o lo que sigui” al que -d’això sí que jo en tenc la culpa- vaig voler donar nom i també
llinatge: “MODÈLICS i modelicons” i d’aquesta manera es va mantenir bàsicament intacta
durant uns disset anys, fins que va arribar a la seva jubilació -ara en va fer dos- quan férem
el nº 50. Això és el que hi ha: No va arribar mai a Revista, ni va tenir més mèrit que la seva
petitesa.

Mai no pretenguérem fer una Revista, perquè la nostra finalitat era ben altra: Tota
Revista té escriptors i lectors. No era això el que nosaltres volíem. Volíem una mena de
revista que fos escrita i llegida pel grup de condeixebles, però per tots els condeixebles:
tots es podien estalviar de llegir-la, però cap ni un es podia alliberar d’escriure-hi... i no
tenia altra finalitat que refermar entre nosaltres uns vincles d’unió encara més estrets. El
que era important i significatiu no era el que digués o pogués dir cadascun de nosaltres,
sinó que tots diguéssim alguna cosa per a tots els altres, encara que fossin “xorrades”
o disbarats... però eren les nostres “xorrades” o disbarats. És cert que ja al nº 13 vàrem
haver d’incloure una súplica de Confidencialitat que es va mantenir a partir d’aleshores
fins arribar al número 50, perquè va ser quan sabérem que la seva lectura ja es començava
a estendre fora de límits i nosaltres no volíem canviar el seu tarannà. Confidencialitat volia
dir: “si llegiu, respectau!” No som una revista pública.
Poc a poc començàrem també a convidar-hi alguns altres amics i així -aprofitant la
facilitat que el món informàtic ens oferia- es va anar estenent el seu àmbit de difusió, que
nosaltres intuíem que era extens, però que mai arribàrem a saber quin era el seu abast. Es
veia venir, però, que allò nostre ja no era “cosa de condeixebles” i que a un moment o l’altre
s’hauria de produir algun canvi qualitatiu... així que començarem a pensar en aquell grup
que s’anava forjant d’Amics del Seminari, com a possibles successors de la nostra revista,
la qual cosa significaria, o tard o d’hora, una transformació o substitució de “MODÈLICS
i modelicons” per un altre tipus de publicació més ardida i posada al dia. I així ha estat,
efectivament.

Allò és el que tu dius que jo vaig fundar i del que sempre em sentiré responsable i
orgullós, però allò ara ja és història vella. Avui tenim finalment una Revista... i aquesta sí
vol ser-ho.
Amb aquest número neix la revista “AMICS DEL SEMINARI”. Benvinguda sigui!

Els seus redactors saben que, malgrat nosaltres ens mantinguem a segona o a tercera
fila, sempre tindran el nostre suport i la nostra col·laboració quan la vulguin o la necessitin,
però ara ha arribat ja definitivament el seu torn. Que tot us vagi bé i que Déu hi do la maina!

*

*

*

I a tu, Toni, gràcies per haver volgut que amb aquesta entrevista hagi tingut l’oportunitat
de donar la benvinguda a la nova publicació, com també amb aquesta intervenció pugui
ara concloure aquí la meva etapa de redactor. Estic molt agraït a tot l’equip perquè, a la fi,
hàgiu atorgat el vostre vistiplau a la meva jubilació i ara ja em considereu el “coordinador
emèrit”.
Una forta abraçada a tots -redactors, col·laboradors i lectors- i, per damunt tot això,
inoblidables amics meus per sempre.
Gràcies per tot l’afecte que sempre m’heu demostrat.

AMICS DEL SEMINARI Núm. 57

pausat, més alentit. Pot ser que el meu ideal utòpic de Mallorca sigui encara el de “l’illa de
la calma”... Tal volta no hauria de ser així, però ho és! Probablement el capítol que cites del
meu llibre en sigui una prova evident. És un capítol mesell d’enyorança d’uns temps que
mai tornaran.
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Com a escriptor ha publicat els següents llibres de poemes: Encara que no em
donin la paraula (1975), Entorn de la Paraula (1978), A contrallum (1979), A cara
i creu (1986), Simfonia en blau major (1994) i Fent camí amb el poble (2002). En
prosa, entre d’altres, esmentarem, La Bona Nova en la parla popular de Mallorca
(1989), Rondalles mallorquines inèdites (1996), Pere Orpí, confessió general d’un
capellà poeta (2003), una extensa entrevista biogràfica feta per Gabriel Barceló
Bover, Sons de Mallorca: instruments tradicionals, música, senyals i cultura de l’oci
(2009), Planter de paraules, l’obra escrita d’Antoni Maria Alcover (2012), treball
de Certamen del Seminari de 1961, i el darrer, publicat el 2018, Versos per cantar
(Aportació al cantoral festiu de Mallorca).

Domingo Mateu

FITES BIOGRÀFIQUES
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Havent treballat en el camp fins als vint anys, jovencell d’aquesta edat, va
començar els estudis en el Seminari el 1956. Tot just passat el primer any, el mes
de setembre de 1957, superada la preceptiva oposició, passà a residir al Col·legi
de Nostra Senyora de la Sapiència, a la plaça de Sant Jeroni de Palma, formant
part del petit grup de privilegiats col·legials que seguien els mateixos estudis de la
resta de seminaristes, però residien en aquella espècie de Col·legi Major acollits a
un règim especial. El darrer any de carrera es va traslladar a Cantàbria, juntament
amb Sebastià Mesquida, Jaume Sancho i Sebastià Salom, per estudiar dos anys
a la Universitat Pontifícia de Comillas, on va obtenir la llicenciatura en Teologia el
1967. A l’edat de 30 anys, Orpí era un dels dos condeixebles majors, i el seu amic
artanenc Jaume Sancho, de 28 anys, aconseguiren del bisbe Rafael Álvarez Lara ser
ordenats de prevere el 1966, un any abans d’acabar la carrera i excepcionalment
l’ordenació es va celebrar a la parròquia d’Artà i no a la capella del Seminari, com
era habitual.
El 1967 va ser nomenat rector de la contrada turística de Peguera, on hi va exercir
l’etapa inicial del ministeri durant 12 anys. El 1979 va passar al petit poble del
llevant mallorquí Son Macià de Manacor per regentar-hi la parròquia els següents
8 anys. El 1987, i per un període de 5 anys, va formar part de l’equip de rectors
solidaris del Pla de Mallorca, ell i n’Andreu Genovart amb casa parada a Montuïri,
i els altres dos rectors, en Tomeu Tauler i en Toni Gili, amb residència a Porreres i
Algaida. El 1992 acceptà la proposta de ser traslladat a la Colònia de Sant Jordi on
hi va treballar pastoralment i exercí el càrrec d’arxipreste de Llucmajor durant 9
anys més. El 2001 el destinaren a s’Alqueria Blanca i a l’església filial Portopetro i,
durant els primers 4 anys, rector també de Els Llombards. En les dues parròquies
anteriors hi va fer estada fins a finalitzar, als 78 anys, el servei actiu per raó de la
seva ben merescuda jubilació, iniciada el mes de setembre de 2014, una vegada
haver perfeccionat la considerable suma de 47 anys ben complits de generosa i
exclusiva dedicació a les tasques ministerials de l’Església de Mallorca.

Esmentem, per acabar, que els premis i distincions més importants amb què ha
estat guardonat són, entre d’altres, el Blau d’argent, a Lluc el 1966, el Ciutat de
Palma de l’any 1967 i el Verge de Consolació, de Sant Joan, el 1992, el Premi Cap
Vermell de Capdepera el 2011 i el Premi Aina Moll el 2018, lliurament dels premis
31 de desembre de l’Obra Cultural Balear.

ENTREVISTA
Mn. Pere Orpí Ferrer, amb qui em lliga, des del nostre antic aprenentatge conjunt en
el Seminari, un fidelíssim vincle d’arrelada amistat, tot i pertànyer al curs emblemàtic
dels reconeguts col·loquialment com a «modèlics», a qui devem la creació i continuïtat
d’aquesta Revista, no li havíem proposat encara de ser entrevistat per donar-li la paraula
i fer un breu recorregut entorn als trets més propis de la seva rellevant personalitat i a les
fites més assenyalades de la perllongada i reeixida ruta tot fent camí per les parròquies
encomanades a la seva responsabilitat pastoral.
Aquest gran home, prevere nostrat, a més d’excel·lent poeta, és i serà sempre, segons
la visió encertada de Jaume Santandreu, “un pagès de pau, un camperol d’infinita
paciència, un sembrador de sonets dins els “catorze solcs xops de cadència”, un expert
“marger de poemes”(2). Altres et veuen com un “artesà-gerrer que modela i cultiva
la paraula amb una mètrica sonora i espontània, que traspua senzillesa i a la vegada
profunditat”(3).
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Nascut a Capdepera l’any 1936, Pere Orpí Ferrer ens confirma que quan va
“tastar la llum d’aquesta terra era de nit... Sols brillaven les armes de la guerra”
(1). A partir dels deu anys, en sortir de l’escola, anava a fer feina. Sa mare tenia
preparat un caramull de palmes per “embrinar”, fer corda o llata, feines que havia
de fer abans d’anar a jugar al carrer. En temps de segar, anava a segar; en temps
de batre, anava a cantar damunt l’era i a manejar pala i forca. Sabia cuidar els
animals, munyir les vaques i cabres i li agradava molt regar de nit. Devers els onze
o dotze anys, després d’aprendre solfa en anys anteriors, va iniciar l’aprenentatge
del trombó de pistons i va tocar aquest instrument durant vuit o nou anys amb la
Banda de Música de Capdepera.
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Bé, aquí la paraula «excel·lència» trob que és un poc exagerada. Aquest terme el
deixarem més bé pels bisbes, cardenals i gent d’aquesta. Però, sí, és cert, en general
vida i obra van molt juntes. Per exemple, moltes metàfores que jo empr són camperoles,
agafades de la vida del camp, d’allò que jo conec. Això vol dir que jo em sent molt
lligat a la terra, a través del treball, quan era al·lot, i a través de l’estimació que tenc a la
naturalesa, a la vida pagesa, a la senzillesa que representa el camp, moltes vegades en
contradicció amb la societat que, sobretot avui en dia, ens duu per unes rutes que, vaja!,
val més no parlar-ne...
Bé, sí, jo crec que aquesta senzillesa que queda reflectida en la meva obra és fruit
del que visc a dedins. Perquè la poesia no és mai una cosa que ve de defora, sinó que
el que tu dus dedins allò ho treus i ho comuniques. Llavors, falta que el receptor ho
assimili d’una manera o altra. De tal forma que consider que un poema no estarà mai
acabat del tot fins que no acabi el món. Perquè cada persona que el rep, fa la seva pròpia
assimilació, el perfecciona, li acaba de donar sentit.
Jo ho veig així: molts valoren segons quin tipus de poesia, bé perquè està de moda,
bé per anar en contra de les pautes antigues o bé pel que sigui, quan jo consider que la
poesia té un valor que és permanent per ella mateixa, que no ha de passar mai.
2. De fet, als vint anys, dones un canvi transcendental en la teva vida: deixes la
placidesa del conreu de la pagesia pel repte arriscat d’entrar en el Seminari. Qui o
quines circumstàncies et motivaren a passar de la llibertat normal i corrent d’un
jove de 20 anys a l’acceptació de l’estricte procés disciplinari de la formació dels
aspirants a prevere?
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Bé, això va ser fruit de tot un procés. Ara ens hem de situar en els anys 40 i 50 quan
llavors hi havia l’Acció Catòlica. A Capdepera teníem aleshores el grup d’aspirants i el
centre de joves i jo d’al·lot hi anava de tant en tant. En els 17 anys vaig anar a fer un
«curset de cristiandat» que em va suposar un cop, un canvi dins la meva vida perquè, a
partir de llavors, vaig començar a fer reunions de grup i a participar en actes de pietat,
oferiment d’obres, sabatina, hora santa... Això em va introduir en un món que fins llavors
havia estat desconegut per mi perquè els de la meva família no eren «beatos», sinó més
bé indiferents.
Arran d’aquest curset, vaig anar molt pel centre de joves, on participava en les seves
activitats i me donaven certes responsabilitats: encarregar-me del tauler d’anuncis, fer
una crònica, el que fos. Així, la vivència religiosa va entrar a formar part de la meva
vida, cosa que jo alternava amb la feina del camp, activitat que no està barallada, sinó
que el treball del camp és una feina tranquil·la i et dona temps per pensar, per pregar i,
en el meu cas, per fomentar el conreu de l’escriptura literària.
Des dels 10-11 anys vaig començar a escriure. Tenia aquesta edat quan, com una
activitat de l’escola, vaig fer els primers versos, unes gloses que posteriorment han
estan publicades en la meva biografia. En els 15-16 anys vaig entrar en l’etapa romàntica
i vaig escriure un poc de tot, poemes amorosos i religiosos també. Vaig prendre part en
algun dels concursos que convocaven en el mes de maig, no sé si el Diari de Mallorca o
el «Baleares», de poemes dedicats a la Mare de Déu. Hi vaig participar algunes vegades
i me publicaren uns quants poemes. Tenia una quinzena d’anys. Tot això me va ajudar
a aprofundir un poc les meves creences religioses i especialment la pràctica religiosa.
De tal manera que molta de gent me deia: és una llàstima que tu no tenguis estudis,
perquè jo només tenia els estudis primaris fins als catorze anys. Al deu anys vaig anar
a Manacor per examinar-me de l’ingrés a batxillerat i vaig aprovar, però a ca meva no
tenien doblers per pagar-me els estudis i vaig haver de continuar fent feina en el camp.
Hi havia gent que me deia: és una llàstima que no estudiïs i facis una carrera que et
permeti dedicar-te a la literatura i a escriure poesia.
Joan Maria Melis, actor de teatre que va morir fa un parell d’anys, tenia família a
Capdepera
i un cosí de la meva edat. En Joan Maria havia llegit escrits meus i insistia:
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és una llàstima que no entris en un orde religiós on et puguis dedicar a escriure. Potser
tengui raó, vaig pensar, però, de vocació, jo no en tenc. No obstant això, sempre solc dir
que Déu posa pedres en el camí per on has de passar i avançam procurant esquivar-les,
però mentrestant vas per allà on Ell vol que vagis, et condueix a base d’obstacles, de fets
que no els dones importància, però que en tenen dins el conjunt de l’itinerari. Record
que un dia, estava amb mon pare arrabassant herba, i aixuixí em va succeir, jo dic com el
llamp de sant Pau que el va fer caure del cavall, que es tancaren tots els camins i només
en va quedar un obert: he d’anar al Seminari, he d’anar al Seminari.
Així, d’un cop, quan estava a punt de fer els 20 anys. Ho vaig contar al vicari,
aleshores, don Joan Font, i em va dir: me pareix bé; podries preparar-te per fer l’ingrés
i tal volta mirar d’aprovar també el primer curs. Però aquell estiu van canviar don Joan
Font i va venir don Llorenç Galmés, en «Garbeta de Son Peretó», el qual me va preparar
per a les assignatures de l’ingrés i per al llatí i les assignatures de primer curs.
Galmés tenia una moto «Guzzi» i en el setembre , amb la «Guzzieta» des de Capdepera
vàrem anar fins al Seminari Nou per fer els exàmens. Ho record molt bé: me vaig
examinar de les matèries d’ingrés, vaig aprovar, i després de les assignatures de primer.
El tribunal examinador me va anar demanant i va anar molt bé. Don Guillem Fiol me
va preguntar: i de música, què? Vaig respondre: oh, jo he tocat vuit anys a la banda de
Capdepera. He estudiat solfa des dels deu anys. En el Seminari estudiaven el primer tom
del «Solfeo de los solfeos» durant els primers cinc cursos. Jo havia estudiat a Capdepera
el primer i el segon tom i un altre més difícil que es deia, «La Escuela del Solfeo». Bé,
em va dir don Guillem Fiol, t’examinaràs de les lliçons del primer curs que arriben fins
a la pàgina tal. Vaig anar cantant i molt bé. Després va anar demanant-me lliçons d’altres
cursos i, al final, me va dir: molt bé, Pere, ja tens els cinc cursos aprovats. Sense aixecarme de la cadira, havia aprovat tots els cinc cursos de solfeig.
Tot això me va ajudar a entrar en el Seminari amb bon peu. De tal manera que me
varen demanar per donar classes de solfeig al grup anomenat «balarrasas» (vocacions
tardanes). Així vaig fer solfeig a Guillem Miralles, a Toni Picornell, al cel sia, a Gaspar
Aguiló, a Miquel Alenyar i a d’altres.
3. Un any després del teu ingrés al Seminari Nou, per quins motius decideixes
opositar per entrar a la petita comunitat del Col·legi de la Sapiència?
Bé, això també té la seva història. Quan algú
optava per opositar a la Sapiència era perquè
l’havien pescat, per dir-ho així. Els col·legials
que li havien posat l’ull damunt manifestaven el
seu interès i deien: aquest ens aniria bé. Cercaven
llavors un intermediari, com podia ser algun capellà
conegut de la família. En el meu cas, don Pere
Amorós Esteva, que va ser director del Convictori,
era d’Artà i conegut de la meva família. A través
d’ell varen proposar-me d’entrar a la Sapiència.
Jo aleshores havia tingut problemes en el Seminari.
En concret, durant les convivències d’estiu. Aquell
mes de convivències havíem d’omplir l’esbarjo dels vespres a la fresca amb actuacions
i vetllades musicals i teatrals. Un vespre els «balarrasas» havíem de fer una funció, i
optàrem per una obreta que jo havia escrit a Capdepera els darrers anys abans d’entrar
al Seminari, quan jo feia de presentador d’unes vetlades musicals anomenades “Fiestas
en el aire”. Hi havia un grup de jovenetes que ho feien molt bé. Jo vaig pensar de fer
una sarsueleta amb cançons que cantaven aleshores, però amb la lletra canviada. Es
va titular «La clínica X». Una guarda de jovenots de 18-19 anys, vestits amb una bata
blanca, cantarien i ballarien imitant grotescament l’art d’aquelles jovenetes.
Les lletres eren agafades de cançons populars d’aquells temps que havien sortit a les
actuacions de Capdepera. Una era la coneguda «Mi perrita pequinesa» Jo la vaig adaptar
amb aquesta nova lletra: (Pere la canta) No se asuste, caballero, que le vamos a operar.
Ay no, no,no. Ay sí, sí, sí. Així, jugant i fent una paròdia d’allò que havien fet aquelles
al·lotetes seriosament. Ja saps que llavors les lectures d’aquell temps de romanticisme
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1. Creus, Pere, que aquestes mateixes qualitats referides a la teva excel·lència
com a poeta podrien definir també l’essencial de la teva manera de ser?
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4. Com definiries aquests vuit anys d’estada a la Sapiència i quina valoració en
fas. La vostra singular situació, interferia en la relació i en la bona convivència
amb els condeixebles i amb els altres residents en el Seminari?
Bé, per a mi, varen ser vuit anys molt agraïts. M’hi vaig trobar molt bé. Ens vàrem
entendre molt bé tant amb els qui havien entrat abans com amb els nous vinguts. El
darrer que havia entrat era en Joan Pla, al cel sia, però aleshores ja hi eren en Jaume
Santandreu, i aquests quatre que ja son morts: en Miquel Llompart, en Miquel Mulet,
en Lluc Morell i en Gabriel Lliteres. En Joan Trias, al cel sia també, era aleshores el
president elegit, atès que el rector, en Manel Bauzà, ja residia en el Convictori. Amb
mi va entrar en Guillem Ramis Moneny, que està ara tan en contacte amb tot això.
Vàrem entrar junts i jo li vaig fer un poema quan va dir Missa Nova. Després va entrar
en Sebastià Mesquida, en Paco Suàrez, en Joan Riera Fullana, en Joan Darder, en Joan
Perelló, en Mateu Ramis i en Jaume Mas Verger. Amb tots aquests he coincidit durant
aquells vuit anys que jo hi vaig estar. Ens enteníem molt bé. Jo els feia uns acudits, que
ells anomenaven APL (Ad pedem litterae) Agafava una paraula i la capgirava per donarli un caire divertit i humorístic.
Amb els condeixebles ens vàrem entendre molt bé. En Jaume Sancho i jo havíem
entrat el mateix any, però ja ens coneixíem d’abans per ser de pobles veïnats. Vàrem fer

un viatge a Fàtima plegats, devers l’any 54, em sembla que va ser en ocasió del centenari,
Coincidírem després en entrar junts al Seminari Nou. Amb els altres condeixebles també
vàrem tenir molt bona relació. Vaig estar devers dos anys a unir-me al seu curs perquè
jo anava dos cursos darrere, o tocava anar-hi, perquè ja havia aprovat el primer curs
quan vaig entrar, però des de cinquè ens ajuntàrem en el mateix curs. A partir de llavors,
sempre hem anat junts, en tot. Record una setmana que varen passar a Cabrera en ocasió
de celebrar l’arribada a la meitat de la carrera. Amb en Joan Firella, al cel sia, vàrem
escriure una crònica de la setmana d’acampada: A Cabrera s’ha dit. Això era l’any 60.
Puc dir simplement que a la Sapiència vaig recobrar una llibertat i una normalitat que
no tenia abans en el Seminari Nou. Tots els col·legials ho manifestaven: la Sapiència era
una autèntica democràcia, perquè des del rector fins al darrer ho eren per elecció. Unes
eleccions amb jurament en llatí:
Testor Christum Dominum qui me judicaturus est me eligere eum quem, secundum
Deum, judico elegi debere iuxta Constitutiones nostri Collegii.
Un jurament així, amb molta serietat. Llavors, un pic
cada mes, fèiem l’anomenat capítol, una reunió per posar
enmig els fets positius i negatius. Sortia igualment si
un tenia res que dir d’un altre. El fet de ser pocs, vuit
o nou, facilitava la convivència en una petita comunitat
de nivell humà. Per formar-ne part era obligat tenir un
mínim de 18 anys i no la dirigia un capellà exercint de
rector. El rector era un de nosaltres, el que sortia elegit,
i no s’exigia que fos del darrer curs. Jo no ho vaig esser
mai, rector. Vaig ser degà devers cinc anys, però mai
me van elegir rector, Devien trobar que no feia l’alçada.
El Col·legi funcionava com una veritable democràcia.
Això ens feia anar amb ulls ben espolsats. A les classes
havíem de respondre adequadament, que no poguessin
dir: veis aquells, són com una guarda d’anyells a lloure.
Tots fèiem, si podíem, els treballs de Certamen. Cada
any, jo en feia dos: el de poesia en llatí o en català i un
altre dels temes proposats. Per cert que un any vaig tenir
notables contrincants que es presentaren al mateix tema:
en Toni Perelló i en Miquel Riera Alcover, que era fill d’una neboda de Mn. Alcover,
na Catalina. Ells tenien avantatges perquè disposaven de correspondència familiar i de
treballs inèdits de Mn. Alcover. La meva salvació va ser que jo ho vaig fer en català,
quan aleshores tot es feia en castellà. El jurat ho va fer constar: redactat en correcte
català. Don Francesc de Borja Moll era membre del jurat i va ser el gran ajudant que
vaig tenir les moltes vegades que vaig anar a casa seva a la plaça d’Espanya de Palma.
Va posar la casa, tota la seva biblioteca i el seu savi consell a la meva disposició. I això
que encara no havia publicat el llibre Un home de combat. Jo partia de no res. Aquest
va ser un dels treballs de Certamen, potser el més important que vaig fer en aquelles
dates. Anys després (2012) la Institució Pública Antoni M. Alcover el publicà amb el
títol Planter de paraules.
5. Paco Suàrez fa al·lusió a una divertida excursió dels «sapientins» a Capdepera,
en la qual conta que visitàreu el Castell i, en una cerimònia digna d’un manicomi,(4)
et varen coronar, amb fulles de llorer i un llençol blanc com a toga, poeta del
Castell i de la vila de Capdepera. Com recordes aquesta jocunda coronació dels
teus companys com a poeta?
Això formava part d’aquell ambient de jocunditat que hi havia allà dins, a la Sapiència.
Entre nosaltres hi ha via molta confiança, tant ens preníem les coses seriosament com
amb broma i bon humor. Sempre ens agradava fer broma amb els conreadors de la
poesia. Record molt bé aquest fet que conta en Paco Suàrez Jo vaig néixer i vivia a fora
vila. Entre el poble i ca meva només hi passava una carretera. Record que vàrem fer una
foto davant ca meva en què veien el Castell de Capdepera al fons. Em record revestit amb
el llençol blanc que em posaren com a toga per a la cerimònia de coronació; crec que a la
foto hi havia també ma mare i mon pare. Va ser una de tantes ocasions en les quals ens
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solien ser de G. Adolfo Bécquer, Rubén Darío, etc. Així, la presentació la feia una veu
oculta que només sentien i deia: Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia
sutil de azahar. Margarita, te voy a contar un cuento. Aquí s’obria el teló i començava
la funció amb aquestes paraules: En cierta ciudad había un doctor muy excelente, a cuya
carnicería llegaban todos los días tres docenas de pacientes. Al final de l’obreta, amb
el mort damunt la taula d’operacions, sortia una paròdia de Bécquer
Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un trapo viejo. I unos
sollozando y otros en silencio de la triste sala todos se salieron.
Així ho vaig proposar als «balarrasas» i vaig demanar la col·laboració als pianistes
d’aleshores, Joan Vidal, al cel sia, de Santanyí i Bernat Cifre, de Pollença. En Joan me
va demanar que li cantàs les cançons i tot d’una ho va agafar. Però, un dia, mentre en
Gaspar Aguiló cantava l’adaptació del famós «Bayón», que feia així: Tengo ganas de
cortar algún riñón, dicen cuando me ven pasar, doctor, dónde va, me voy a cortar un
riñón. En aquell moment, s’obre la porta, entra don Pere Xamena. Mira amb aquells ulls
tan singulars i torna a tancar la porta. I ara, què passa, ens preguntam. Res, don Pere.
Al cap d’un moment, entra el rector Payeras i ens diu: Al·lots, des del meu quarto, he
sentit aquestes cançons. Això són músiques profanes que parlen de festejar i d’amor i
això, dins un Seminari, no es pot tolerar. Per tant, això, fora. Jo li propòs, i si canviàvem
les lletres de les cançons? No el vaig convèncer. En Sebastià Riera i jo vàrem anar a
veure’l. Per què no escolta les músiques, vaig insistir. En Joan Vidal va tocar el brindis
de «Marina»: A beber, a beber i a apurar, que adaptat feia: A operar, a operar i a
matar... No i no, va respondre el rector. La lletra original diu; las penas del amor. Això
no es pot tolerar de cap manera.
Vaig optar per fer un canvi de cançons. Totes aquelles que ell coneixia que parlaven
d’amor, les vaig canviar. En va passar alguna que ell no coneixia. Vaig cercar cançons
infantils, per exemple, sortia allò de Luisa Fernanda: Ay, mi morena, morena clara...
que vaig canviar per: Ay mi abuela, abuela amada... I així aquesta va passar. En Guillem
Miralles cantava: quisiera ser tan alto como la luna; i el malalt responía: Ay, ay! Como
la luna. La versió definitiva es va transformar en una obra nova.
Bé, des d’aquesta obra teatral estiuenca, el rector Payeras em va tenir fitxat. Entre
altre coses, aquest va ser el fet que em va animar a opositar a la Sapiència. De tal manera
que, al cap d’un any o dos, en Manel Bauzà, rector aleshores de la Sapiència, me va
comentar: ara que ha passat el temps i la situació ja ha refredat i tu estàs bé aquí, et diré
que el rector Payeras, quan tu opositares a la Sapiència, em va fer aquesta advertència:
Anau alerta a Pere Orpí que no us desbarati la Comunitat, que duu dins ell un món tan
profà i desastrós que és un perill. Aquí has de veure la fama que havia agafat davant
el rector Payeras: vaig quedar fitxat per sempre. O sia, que jo estic convençut que si jo
hagués continuat en el Seminari, avui no seria capellà.
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6. L’any 1965, juntament amb altres tres companys, et trasllades a Cantàbria
durant dos anys per cursar a la Universitat Pontifícia de Comillas la llicenciatura en
teologia. A més d’obtenir la llicenciatura, què va comportar per a la teva formació
personal aquest especial sojorn universitari a Comillas?
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Per a mi va ser com descobrir un món nou. Avesat allà en el Seminari, que l’ambient
d’estudi era poc estimulant i uns professors, no diré ineptes, però sí massa aferrats al
llibre i que no et comunicaven una estimació per l’assignatura. En canvi, a Comillas,
per una part els condeixebles, que del nostre curs érem més de quaranta provinents
de tota la Península, ens vàrem entendre molt bé. De tal manera que hem format un
grup de whatsapp i en les comunicacions, quan veig el nom de molts d’ells, els record
perfectament. Ens tenien un gran respecte i apreci als illencs, sobretot als mallorquins,
perquè n’hi havia també, de Menorca i d’Eivissa. Amb mi varen coincidir a Comillas
els mallorquins Jaume Sancho, Sebastià Salom, Sebastià Mesquida, Joan Darder, Pep
Amengual, Jaume Mas Julià, Jaume Mas Verger, que va fer filosofia. A més, ja trobàrem
allà altres dos filosofs: Maties Abraham i Fausto Garcias Truyols d’Artà, el net del famós
apotecari i botànic, Llorenç Garcias, “Pujamunt”. Tots tinguérem una gran acollida i un
gran apreci. De tal manera que, quan vaig entrar, el P. Nieto ja me va fer una prova de
veu per incorporar-me a la Schola Cantorum de Comillas i durant els dos anys vaig
formar part de la Schola, dirigida pel P. José Ignacio Prieto, S.J. (1900-1980), tal com
ho explic en el Preludi de l’obra Versos per cantar:
Vàrem tenir el privilegi d’estrenar a Santander, amb
acompanyament de banda de música, la «Misa de la Juventud», de
Cristóbal Halfter, composta el 1965 per encàrrec de la Delegació
Nacional de Joventuts, amb lletra de M.P. de la Figuera. En
vaig traduir algunes parts variables, que interpretaren el dia
de la meva missa nova, l’11 de setembre de 1966. El cant final
«Anunciarem vostre Regne, Senyor» ha estat incorporat a les
distintes edicions del «Cantoral Església de Mallorca». N’és per
tant la meva aportació més antiga al cantoral diocesà, germinada
durant el parèntesi creatiu de Comillas. (4)
També a vegades fèiem lectures literàries d’una obra de teatre o d’altres textos literaris
i sempre me demanàvem a mi que encapçalàs la lectura. Per què jo, replicava, amb el
meu accent mallorquí tan manifest, quan són tants els peninsulars que hi ha. Ah, però tu,
me responien, tens una veu molt radiofònica, que se presta molt. Tinguérem una molt
bona acollida i s’interessaven per saber com anaven a les Illes els cursets de cristiandat
i l’evolució del turisme.
El que veritablement va ser un descobriment per a mi varen ser els professors i els
responsables del Centre. Una gent que els podies dir les coses tal com les senties. Si
volíem fer una manifestació contra el professor tal per mor de tal qüestió o tal altra,
lliurament la fèiem. Era un món tan diferent del de Mallorca on tant el rector, aleshores
don Pere Sureda, com els professors eren una espècie que s’havia autocanonitzat i els
havies de tenir un respecte i un assentiment, ficticis si vols, però imprescindibles. En
canvi, a Comillas, hi havia un entorn de completa sinceritat que et permetia manifestarte tal com eres davant el rector o davant el professor que fos. Va ser per a mi el gran
descobriment: veure aquesta democràcia en la relació entre professorat i alumnes, tenir
aquesta comunicació, aquesta llibertat per expressar-te i per dir les coses. Per a mi, va
ser molt positiu.
Igualment es notava la diferència en la qualitat de l’ensenyament. Hi havia gent molt
preparada, llevat d’alguns «carcas», com el Pare Quevedo. Record un acudit que feien
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condeixebles: quan es mori el P. Quevedo i se’n vagi al Purgatori, el seu purgatori
serà contemplar la Santíssima Trinitat així com ell l’ha explicada. Això, entre nosaltres,
estava a l’ordre del dia: no perquè fos el P. Quevedo ja l’havíem de canonitzar, no, en
absolut.
Vàrem tenir alguns professors molt bons, per exemple el P. Alonso de Sagrada
Escriptura o el P. Losada, que em va dirigir la tesina. La vaig redactar en català, sobre
l’ecumenisme de Ramon Llull en el Llibre del Gentil e dels tres savis. Tenguérem de
director espiritual al P. Nieto, en fama de santedat. En resum, per a mi varen ser molt
positius aquest dos anys a Comillas. El que ens va facilitar d’anar-hi va ser el canvi de
bisbe a Mallorca: es va morir don Jesús Enciso i ens enviaren com a successor don Rafael
Álvarez Lara, el qual havia estat alumne de Comillas. El Sr. Garcias Palou, que venia
molt per la Sapiència, també havia estudiat a Comillas. Va ser ell qui va promoure la
nostra estada universitària a Cantàbria. Ara és l’hora, va dir, d’enviar alguns col·legials
a estudiar a Comillas. I ell mateix va organitzar una col·lecta entre els antics col·legials,
els col·legials habituals, que dèiem, per enviar un estudiant a Comillas. La col·lecta va
tenir tant d’èxit que n’hi varen poder enviar dos de sapientins: en Sebastià Mesquida i
jo mateix.
7. Des de 1967, que inicies el període de servei pastoral com a rector de la
Parròquia de la Santíssima Trinitat de Peguera, fins el 2014, que deixes s’Alqueria
Blanca i Portopetro per passar a la merescuda etapa de la jubilació, prestes serveis
ministerials i exerceixes càrrecs de responsabilitat pastoral durant quaranta-set
anys complets a vuit parròquies diferents de Mallorca. Quines activitats o actuacions
pastorals portades a terme durant aquest llarg període podries comentar breument
pel seu caire innovador o pel resultat més reeixit dels objectius proposats?
Bé, a la parròquia on t’envien has de tocar moltes tecles i una que quasi mai sol faltar
és l’anomenat mal de pedra. Quan vaig anar a Peguera, la meva primera parròquia, no
hi havia rectoria. Un grup de seglars, cursillistes d’aquell temps que et feien molt de
costat, s’havien cuidat, maldament no tenir capellà fix, de construir l’església que vaig
trobar encara sense acabar i tampoc hi havia rectoria, tenien només el solar, En temps
meu, parlant del mal de pedra, vàrem fer la rectoria i també, un convent per a les monges
franciscanes que s’hi establiren i una guarderia infantil, que tanta falta feia a les famílies
treballadores per poder deixar-hi els infants. Aquest servei de guarderia infantil va ser
molt positiu dins Peguera, que aleshores es trobava en els inicis de transformar-se en una
colònia turística, on l’indret s’anava edificant i despersonalitzant cada vegada més. Hi
havia no obstant un grup que podríem dir de fundadors de Peguera, famílies procedents
la majoria de Sant Joan, però també de Calvià i d’Andratx, que s’havien desplaçat per
anar a fer feina a possessions de per allà, havíem comprat un solar i després l’havien
edificat. Amb aquestes famílies vàrem connectar molt bé.
Aleshores vàrem formar una petita coral per a les celebracions.
Igualment ens entenguérem molt bé amb un grup de joves:
vàrem fer comèdies, obres de teatre, jo les dirigia i actuava
també. Record que vàrem escenificar El dimoni ja no fa por a
ningú, de Xesc Fortesa. Jo feia de dimoni. Imagina’t: el rector
revestit de dimoni, sobre l’escenari amb vestimenta de yeyé. En
aquell temps estaven superades moltes coses. Quin escàndol,
si el rector Payeras ho hagués vist! El cert és que amb aquells
joves vàrem connectar molt bé.
L’any 1979 em destinaren a Son Macià, un llogaret agregat
al terme de Manacor. Tampoc hi havia rectoria, només hi havia
un quartet molt petit que me servia de despatx, de dormitori i
de sala de reunions. De seguida es va establir una molt bona
connexió amb els nins i joves que venien a fer d’escolanets,
amb els quals formaríem després els Rodamons, un grup excursionista amb el qual cada
any organitzàvem una o dues acampades d’una setmana o més dies. Dels Rodamons en
va sorgir una vocació de vida monacal, en Toni Pou, qui va entrar primer al Seminari
Nou i després va optar per incorporar-se a Montserrat i ara és monjo d’aquest monestir
català, on hi ha estat molt ben acollit. Aquest era escolanet meu, el conec des que tenia
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ho passaven molt bé. Fèiem qualque sortida, generalment aprofitant quan hi havia algun
Cap de Setmana llarg que ens permetia anar a passar un parell de dies fora. En aquesta
ocasió, si no m’equivoc, havíem anat a romandre a l’ermita de Betlem, a Artà. Una altra
vegada record que vàrem anar al Puig de Maria de Pollença, la primera vegada que jo
vaig conèixer aquest Puig. Ens ho passàrem molt bé i crec que llavors encara hi havia
ermitans. Idò, sí. Hi havia aquesta relació de bona i satisfactòria convivència i l’ocasió
de mesclar sobretot el bon humor amb les nostres activitats conjuntes.

El procés que es va convocar per elegir els càrrecs directius del Centre
Cultural va ser causa de greus enfrontaments: els Rodamons presentaren una
candidatura mixta la qual incloïa aspirants del grup dels rodamons i del grup de
joves del centre Cultural. Aquests feren una candidatura formada exclusivament
pels del seu grup i guanyaren per majoria, a força de vots “traginats”. Els
Rodamons, per raó d’haver estat exclosos del Centre Cultural, decidiren de fer
el curset de monitors i fundar un Centre d’Esplai i sorgí la possibilitat d’ajuntar
l’Esplai amb el Centre Cultural. En les reunions prèvies, vàrem produir-se alguns
enfrontaments, sobretot amb Climent Garau, secretari i portaveu del Centre
Cultural, fill del mestre Pere Garau, un jove intel·ligent que sabia parlar molt bé
i escrivia en el Setmanari Comarcal de Manacor.
Climent Garau malauradament va morir. Abans de celebrar el funeral, Pere
va pensar que no havia de dir res més que la veritat i va expressar allò que en
aquell moment sentia: que Climent Garau era molt bona persona, però que havia
estat influenciat per altres, que si havia fet alguna cosa que no consonava no
fou per la seva dolentia, sinó perquè altres el punyien. L’homilia de Pere es va
malinterpretar i acusaven Pere d’haver dit públicament que Climent havia estat
manipulat. Fins a tal punt es van alterar alguns que, en el cementiri, joves del
Centre Cultural cridaren: «a aquest home, l’hem de matar.» Arran d’això, es va
formar en el poble un ambient en contra, mentre molta altra gent estava a favor.
Recorda Pere que la confrontació va coincidir amb la presentació del seu llibre
«A cara i creu», atès que veritablement aquelles circumstàncies varen tenir «cara
i creu».
Poc abans de Nadal es va convocar una reunió amb l’Associació de veïns,
recentment creada. Pere hi va assistir perquè com a rector hi tenia veu, Van
sotmetre a votació el punt de l’Ordre del dia que proposava que l’Associació
es fes càrrec de la recollida de firmes feta a la gent per presentar-la al bisbe
demanant-li el canvi de parròquia de Pere. L’Associació no acceptà fer-se’n
càrrec. Hi va haver pros i contres, favorables i desfavorables. Alguns decidiren
finalment presentar al bisbe les dues-centes firmes i escaig recollides i un protocol
d’acusacions. El bisbe exigí que ells mateixos llegissin davant ell les acusacions.
La resposta del bisbe va ser contundent: de totes aquestes acusacions que li feis,
me consta i estic segur que almanco n’hi ha tres que són falses. Qui me diu que
les altres no estiguin en les mateixes condicions? Quan envii un capellà a un
poble, ho faig amb tota confiança, el responsable és ell, però el que fa és com si
ho fes jo i jo ho he respectar.
Quant a les firmes mai no en faig cas, atès que per ser vàlides s’hauria de
fer una investigació firma per firma. Ja quan els acompanyava a la sortida, el
bisbe els va dir: sabeu que els locals que utilitzau en el Centre Cultural són de la
parròquia. Jo cercaria un altre lloc per al Centre Cultural.
Després d’un llarg procés, amb l’assessorament i el suport de l’advocat Rafel
Parera, Pere aconseguí que finalment li retornassin la clau del local, havent tret
fora de mala manera els mobles i fent venir els fotògrafs del Manacor Comarcal
per donar publicitat al fet.
Arran d’aquests fets, va sorgir la idea de part del bisbat de canviar-me de Son Macià.
Aquell enrariment de la situació havia començat pel desembre del 86 i fins el novembre
de l’any següent no me’n vaig anar a Montuïri. Me feren a Son Macià un gran comiat,
una festassa (missa, ball de bot, sopar multitudinari presidit pel batle de Manacor,
obsequis commemoratius...), mentre alguns joves del Centre Cultural tocaven corns pels
voltants del poble en senyal de protesta. A Montuïri ens avinguérem molt bé amb els
altres rectors solidaris. Teníem llit parat a cada rectoria i si per algun acte o reunió hi
havíem de quedar romaníem allà mateix. També ens entenguérem molt bé amb el jovent.
En Genovart me deia a vegades: no sé què tens ni què fas amb aquests al·lots que estan
tant per tu. Fillet, responia, estimar-los i estar al seu costat. Sovint en manava alguns a
passar uns dies a Cala Rajada, a ca meva. Mon pare i ma mare ja eren morts i teníem
un xalet amb un solar al voltant i allà s’ho passaven molt bé. Així continuàrem la bona
relació amb el jovent.
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Tota moneda té dues cares. Les gelosies d’una família de Son Macià l’havien
transformada en els cacics del poble. Tot havia de passar per les seves mans perquè
ells eren els qui ho solucionaven tot, entre cometes. No solucionaven tant com volien
suposar. Aquesta singularitat, a vegades, pot dur a situacions conflictives inesperades.
En temps de Fraga Iribarne havien format a Son Macià un teleclub. En temps meu, es
va escampar entre la gent la iniciativa de convertir el teleclub en un centre cultural i
reformar-ne els estatuts, cosa que vaig fer jo mateix.
En el teleclub hi havia una junta directiva els membres de la qual havien estat posats
a dit per aquella família, els Sureda, ara ja ho puc dir perquè tots són morts. Això va
despertar gelosies en els del teleclub, en veure que els rodamons no tenien estatuts ni
altres normes, però funcionaven molt bé. La idea d’aquella gent era que el capellà ha de
ser capellà de tots; però per a ells, esser capellà de tots volia dir esser “capellà nostre, de
la família, que vengui a fer el cafè amb nosaltres” però tot el cas que fèiem a l’altra gent
i als pares dels Rodamons no el podien suportar.
L’any que em vaig incorporar a Son Macià, el 1979, vaig entrar en contacte amb
l’Escola de Mallorquí de Manacor. Vaig fer classes de català a Son Macià i també a
les nines de la Caritat de Manacor, un any. Vaig entrar a formar part de l’equip de
professorat i vàrem fer una sèrie d’audiovisuals sobre cultura de Mallorca. Estàvem
convençuts que no havíem de limitar-nos a fer llengua, calia impartir llengua i juntament
cultura de Mallorca. Arribàrem a fer una cinquantena d’audiovisuals. Els professors ens
repartírem els temes per branques: uns feien història, altres geografia, i jo vaig fer-me
càrrec de cultura popular i, a més a més, tota la fotografia, en diapositives, del tema que
fos, era feta per mi: allò va ser una autèntica aventura. Me donaven el guió, i me les
havia d’enginyar per fer el que me demanaven, a base de filtres i lents d’augment, les
eines de què disposàvem en aquell temps. També aportava la música, i finalment un grup
de professors gravàvem el text en “casette”.
Qui em va introduir a l’ Escola de Mallorquí va ser en Gabriel Barceló. Ell havia
participat en aquells primers cursets de català, organitzats per l’OCB i impartits per don
Francesc de B. Moll. Tu, Domingo, vares ser de la primera promoció que treguérem
“excel·lent” a l’examen, jo de la segona i en Gabriel Barceló, de la tercera. G. Barceló
havia llegit la meva crònica sobre la segona eixida dels alumnes “excel·lents” a
Catalunya amb don Miquel Fullana, que portava per títol Brusca, novies i canelons. Va
quedar endarrer de conèixer qui era aquest Pere Orpí. Des de l’any 64 havien passat una
quinzena d’anys. Un dia vaig veure anunciats a Manacor uns cursets de català. Vaig anar
a apuntar-me i n’era el responsable el bibliotecari, Gabriel Barceló. Llavors li feien tocar
moltes tecles. En veure’m me diu: Tu, ets en Pere Orpí? Sí, li vaig contestar. Oh, me
respon, anava endarrer de conèixer-te; però jo t’imaginava com una espècie de canonge,
un home gran, però no te feia aquest trosset d’home. D’aquí va néixer la nostra arrelada
amistat.
Vaig introduir-me dins el món del professorat de l’Escola i vaig ser-ne membre del
Patronat. Programats els cursos del professorat, una de les assignatures a impartir era
la de les llengües clàssiques, grec i llatí. A mi em feren responsable d’aquestes dues
assignatures fins que va entrar de batlessa una filla d’en Toni Sureda de la coneguda
família de Son Macià esmentada abans i va llevar tots els professors de l’Escola de
Mallorquí que li feien nosa.
Encara ara mantenim el contacte amb aquells professors. Cada any venen un pic o dos
a passar el dia a Cala Rajada, llevat d’aquests anys de confinament. Jo continuu essent de
l’EPEM, Equip de Professors de l’Escola de Mallorquí. Mentre vaig estar a Son Macià,
fèiem unes sortides cada mes, en les quals venien famílies senceres de Son Macià i de
Manacor. També s’hi afegien els professors de l’Escola amb les seves famílies. Record
que la primera sortida va ser al Castell d’Alaró, després al Puig de Maria, a Lluc, a Cura,
vàrem recórrer tots aquest santuaris en família. Érem un centenar, fins que va arribar un
moment que ja no cabíem enlloc. D’aquelles eixides, per cert, en va sortir el grup de
música tradicional S’Estol des Picot.
Ara Pere reprèn el fil de la llarga i complicada història de la qual va sorgir el
canvi de Son Macià a una altra parròquia de la part forana. Per no afeixugar la
lectura, intentaré fer un fidel resum, però tan breu com sigui possible, dels fets
essencials viscuts per Pere Orpí el 1986-87, el darrer any d’estada pastoral a
Son Macià.
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El 2014, amb 78 anys, me vaig retirar. Fets els 75, vaig dir a don Jesús Murgui
que havia complert l’edat de la jubilació dels capellans. I com estàs de salut?, em va
demanar. Me trob, bé. Doncs, aguanta. Si qualque dia no et trobes bé, ho dius al vicari
general. Quan havia fet els 78, tres anys donats de propina, va venir un dia en Toni
Vadell, ara bisbe, i em va fer saber que volien renovar els preveres de tota la zona de
Santanyí i fer un responsable de totes les parròquies. Si vols, te’n pots anar ara, em va
dir. M’estim més que la idea hagi sortit de vosaltres, vaig respondre. No vull que la gent
pugui dir que me’n vaig perquè m’he cansat d‘ells.
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8. Són tantes les pletes artístiques que has anat conreant pacientment amb el
saber fer i la constant dedicació d’un genuí pagès que parlar-ne de totes excediria
l’espai de què disposam: escriptor, pintor, fotògraf, musicòleg, actor i incansable
trescador muntanyenc de totes les serres i valls de les nostres Illes. Però la creació
més reconeguda i admirada és sens dubte l’obra poètica, aconseguint l’alt mèrit de
ser considerat un clàssic popular. Podries assenyalar algunes de les composicions
que més et complauen i transcriure’n algun fragment per dedicar-lo als lectors?
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El primer llibre de poesia que vaig publicar es titula Encara que no em donin la
paraula. La idea de posar-li aquest títol va ser de Josep Mª Llompart, al cel sia. Passaven
per les seves mans totes les edicions de l’Editorial Moll. Ell va fer la selecció de poemes,
entre els que havia presentat als Premis Ciutat de Palma i d’altres. El sonet que comença
amb el vers Encara que no em donin la paraula li va cridar l’atenció i em va dir: Per
què no posam per títol del llibre aquest primer vers? Així ho vaig fer. El sonet havia
nascut l’any 71, encara en ple franquisme, amb motiu d’haver multat alguns capellans
per haver expressat públicament certes afirmacions en l’homilia. Cal situar el sonet en
el context social d’aquell any. Això me va inspirar aquests versos que ara recitaré de bon
grat per als lectors:
			
			 Encara que no em donin la paraula,
			
vull aixecar la mà com cada dia,
			
per parlar del que sent (...o sentiria
			
si no em sentís lligat a qualque baula).
			
			
Parlaré de la pau? Em sona a faula.
			
De política? Em sona a hipocresia.
			
De llibertat? Ningú no m’entendria.
			
Són fruits adulterats de nostra taula.

			
			
			
			
			
			

Un tema indiferent? El temps,les roses...
(Si dic «progrés», sé que entendreu «divises»
i «futbol» o «long play», si dic «cultura».
Si es pot parlar en veu baixa d’altres coses,
parlem de Déu... però amb paraules llises:
Ni l’Evangeli s’escapa a la censura.

Aquí pots veure com aleshores, l’any 71, ja tenia les idees clares. L’estiu d’aquell
any vaig fer devers vuitanta sonets, molts d’ells inclosos en el llibre de què parlam.
En Llompart en va triar prop de la meitat i els va incloure en l’edició. Fan referència a
distintes èpoques; venen a ser com una antologia de tot el que havia fet fins llavors. Hi
ha altres llibres meus que tenen aquest mateix caire diguem-ne reivindicatiu i sobretot
exigent vers un capitalisme que s’anava imposant allà a Peguera durant aquells anys.
Vaig tenir problemes amb els hotelers de Peguera quan es van implantar Comissions
Obreres i altres centrals sindicals. Els sindicats em van demanar si els podia deixar una
sala de la parròquia o l’església per fer una reunió amb els treballadors, atès que cap dels
hotelers volgué deixar-los un local. Ai! Com es posaren els hotelers quan els vaig deixar
fer la reunió a la parròquia.
Record també que un any, per la Mare de Déu del Pilar, que la Guàrdia Civil demanava
que es fes una missa en la seva festa. Havia sortit a la premsa una informació inquietant
de les tortures que, tal com afirmava, havien fet alguns guàrdies civils. A l’homilia de la
missa vaig precisar que la Guàrdia Civil no ha de ser per obligar la gent a fer les coses
per la força, sinó per fer comprendre, per dialogar. L’endemà hi va haver una pintada a
la façana de l’església que deia: Curas rojos, NO! Quins anys aquells!
També a Peguera vàrem editar una revista, Vora mar. Es va mantenir durant sis anys,
fins que me’n vaig anar a Son Macià. Va tenir molt bona acollida i molta acceptació,
sobretot per part d’un grup de joves que tenien les idees molt clares. Lleonard Muntaner
va començar a escriure en aquesta revista, quan devia tenir uns 17-18 anys. Els seus
pares tenien a Peguera una tenda de souvenirs. Allà ens vàrem conèixer amb en Lleonard
i en Pep Cortès de Sant Llorenç. També vaig iniciar contactes amb en Danià Pons, en
Sebastià Serra, en Climent Picornell, tota aquesta gent d’avantguarda la vaig conèixer
estant a Peguera.
9. Una altra de les teves realitzacions més difoses i elogiades és la composició
de la lletra de molts dels càntics i himnes litúrgics que sovint es canten arreu de
les nostres Illes i en molts indrets de Catalunya i València musicats gairebé tots
pel Pare Martorell. Parla’ns d’aquesta fructífera i amigable col·laboració amb
el Pare Martorell i amb altres compositors
mallorquins com el Pare Francesc Batle o el
Sr. Bartomeu Calatayud.
Sí, el primer d’aquests compositors que
vaig conèixer personalment –de referència ja
coneixia el Pare Martorell perquè a Capdepera
havíem cantat la missa Mater amabilis– va ser
el mestre guitarrista, don Bartomeu Calatayud
Cerdà. El vaig conèixer l’estiu de 1964 a Son
Servera, on aleshores hi era rector mossèn Joan
Font, que havia estat vicari de Capdepera i ell
i la seva tasca pastoral havien estat en bona
part causa d’haver optat per entrar al Seminari.
A Son Servera volien fundar una agrupació
de ball de bot i d’espectacle mallorquí en
general que li posaren per nom Revetla de
Son Servera. Per això es posaren en contacte
amb don Bartomeu Calatayud, un promotor
cultural que a Valldemossa havia intervingut
en les actuacions de l’agrupació de ball de
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De Montuïri vaig passar a la Colònia de Sant Jordi i aquí ja va ser distint, una zona
turística més dispersa i que no tenia aquelles arrels que vaig trobar a Peguera, aquell
recordat grup de famílies que estimaven el lloc on havien refet la vida. A la Colònia eren
tots nous vinguts d’aquí i d’allà sense tenir cap lligam.
De la Colònia vaig anar a s’Alqueria Blanca, un petit poblet, molt religiós, on
vaig connectar de seguida amb un grup d’al·lots d’una quinzena d’anys que ja amb
en Miquel Barceló, el meu antecessor, acudien sovint per la rectoria i eren escolanets.
Tots continuaren la mateixa relació. Amb un parell d’ells vàrem fer unes trobades en el
Seminari Nou i algun va formar part d’allò que se’n deia Seminari en família. Parlant
de jovent, me ve a la memòria que ja a Son Macià uns quants joves varen formar part
del moviment de joves de pobles i també del moviment d’adults. Varen ser anys de bona
entesa.
A s’Alqueria hi ha dos campanars, un tenia dues campanes i l’altre, cap. Així,
decidírem de posar-hi una campana nova, que jo mateix vaig batiar. Les campanes es
batien. I a més vaig fer una glosa que es va inscriure en el bronze de la campana. Diu
així:
				
				De llevant i de ponent,
				
de tramuntana i migdia,
				
el meu so crida la gent
				
del poble de s’Alqueria.
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del moviment bíblic. Vaig acceptar la proposta. El P. Martorell em va convidar a anar
a Roma, on hi residia tot l’any. Hi vaig anar el primer pic acompanyat de Llorenç Tous
i hi vaig sojornar una vintena de dies. Cada dia, el matí feia unes hores de feina amb
el P. Martorell. Molts dels cants que inclou el llibre Versos per cantar es varen fer
a Roma, lletra i música. A vegades me presentava un esquema musical de tòniques i
àtones. Ell duia entre cella i cella la importància dels accents per a la música. A vegades
m’explicava: treball un poema de don Guillem Colom, però els accents ballen i això
complica molt musicar els versos. La primera aportació meva varen ser les lletres dels
himnes d’Advent, de Nadal, Quaresma, Pasqua, Pentecosta i un dedicat a la Mare de
Déu.
Vaig anar dues vegades a Roma, on hi vaig fer amb el P. Martorell molta i molt
bona feina; però també vaig aprofitar per visitar museus, temples i vestigis romans i fer
algunes escapades a llocs emblemàtics: Nàpols, Pompeia, Florència, Pàdua, Venècia,
Castelgandolfo.
Anys més tard vaig conèixer els músics, P. Francecs Batle i Baltasar Bibiloni. Amb
ells, durant els darrers anys, vàrem fer tot el que recull el Cantoral Església de Mallorca
d’obra conjunta, com també un centenar d’obres meves.
10. Per acabar, ens agradaria saber com vius el temps benaurat de la jubilació i
a quines selectes activitats dediques les dolces hores de lleure?
Bé, la jubilació. Els anys hi són i la capacitat de feina va disminuint, com també la
inspiració, sobretot en quant a pintura. Però vaja, algunes activitats vaig fent, encara que
el confinament hagi alentit les hores de treball. Me dedic sobretot a llegir, cosa que feia
anys que duia entre cella i cella, i a recopilar coses disperses que tenia per aquí i per
allà. Alguns m’aconsellen que així com he publicat el llibre Versos per cantar, hauria
d’aplegar la meva obra poètica en un sol volum que podria portar el títol de Versos per
recitar. “Les teves poesies, insisteixen, es presten a ser recitades”.
A més de donar una mà a les parròquies de Capdepera i Cala Rajada, acabat de jubilar
ja em convidaren a formar part de la Coral Gabellina (de l’Associació de Persones
Majors de Capdepera), però el confinament va interrompre els assaigs i concerts; esper
que prest tornarem reenganxar.
També he dedicat hores a la recerca als arxius de l’ordinador de treballs que ja ni
me’n recordava, coses esporàdiques i disperses com, també introduir-n’hi de noves: per
exemple, l’Auca de l’Alei-Alei sobre un antic costum de Nadal a Capdepera. També he
preparat, aquests anys, juntament amb altres, gloses per la festa de Sant Antoni, donat que
a Capdepera com a Artà, cada any es fa un glosat sobre lo més destacat de l’any anterior,
anomenat s’Argument. Igualment he format part del jurat del concurs de narracions
“Ploma de Ferro”, i he redactat un pròleg per al llibre commemoratiu dels 50 anys de la
revista “Flor de Card” de Sant Llorenç des Cardassar. I sobretot he aprofitat les hores de
lleure per descansar i ara, d’estiu, prendre alguna remullada dins la mar. Anar d’excursió
està ara un poc confinat. A més de pertànyer a l’Estol Vidalba, des del 2003 i fins fa
dos anys he estat el capellà dels excursionistes de Mallorca i no havíem deixat mai de
celebrar la festa del nostre patró, sant Bernat de Menthon (15 de juny). M’hi trobava
molt bé amb els caminants. Aprofitava per dir-los algunes paraules, sovint atrevides,
que reforçaven el sentit i el goig de trescar a peu camins i contrades. En Joan Carles
Palos, president del GEM, m’ho recordava: Pere, ens fan falta les teves reivindicacions.
Els caminants són gent sensibilitzada que gaudeix de descobrir la bellesa dels millors
indrets de les Illes. Que sigui per molts d’anys!
NOTES DE LES CITES:
(1) Pere Orpí. Encara que no em donin la paraula. Col·lecció La Balenguera,1975, pàg. 63
(2) Pere Orpí. Encara que no em donin la paraula. Col·lecció La Balenguera,1975. Pròleg de Jaume Santandreu, pàgs. 10 i 11
(3) Gabriel Barceló Ferrer. Pere Orpí, confessió general d’un capellà poeta. Lleonard Muntaner, editor, 2003. Presentació d’Andreu
Genovart, pàg. 9.
(4) Paco Suàrez i Riera. Pellucant entre el rostoll de la memòria. Modèlics i modelicons, núm. 35, maig del 2014, pàg. 54.
(5) Pere Orpí. Versos per cantar, Aportació al cantoral festiu de Mallorca. Apèndix II, Partitures, pàg. 116
(6) Pere Orpí. Versos per cantar, Aportació al cantoral festiu de Mallorca, pàg. 390
(7) Pere Orpí. Versos per cantar, Aportació al cantoral festiu de Mallorca, pàg. 309
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Valldemossa. Li demanaren si els voldria compondre algunes cançons de ball popular
per a La Revetla. Donau-me les lletres, va dir, i posaré música al text. Don Joan Font,
coneixedor de les meves dèries literàries, va pensar en mi per fer les lletres i me presentà
el Sr. Calatayud. De seguida vàrem sintonitzar molt bé. Ell musicà el text de les quatre
cançons que vaig compondre: Cançó de sa Revetla. Copeo des puig de sa Font, Mateixa
serverina i Mateixa de Na Margalida. Més endavant, també va musicar per a Aires
Gabellins de Capdepera la lletra que vaig fer per a la mateixa que porta el nom de Castell
de Capdepera.
A Peguera, amb un parell de joves ens va entrar la curolla d’aprendre a tocar guitarra
amb un deixeble del mestre Calatayud, en Tomeu Quetglas. Jo tenia una guitarra que,
per cert, me la va triar el mateix Calatayud perquè tingués bon so i fos molt dolça
-encara la guard- i me la regalà la banda de Capdepera quan jo vaig dir missa nova el 66.
Des de l’estiu del 67, que em vaig fer càrrec de la parròquia de Peguera, baixava a
Palma un pic per setmana i anava al carrer dels Oms, on hi residia el Sr. Calatayud, per
visitar-lo a ell i a la seva esposa, dona Catalina Bernat, dues persones molt amables i
acollidores. Es varen canviar al carrer del Carme perquè havien de tomar la casa del carrer
dels Oms. Jo continuava fent-los la visita setmanal i ens vàrem fer molt amics. Quan
era hora d’anar-me’n, em solia dir: espera un poc i ara te tocaré la darrera composició
que he fet. Era una manera de dir-me: torna la setmana que ve. Un dia, mentre aprenia
a tocar guitarra, vaig anar a Palma per comprar unes partitures. Vaig veure’n una del
mestre Calatayud: Cinco piezas fàciles para guitarra. Oh, compraré aquesta. Una de les
peces es titulava Canción de cuna. Mentre provava de rapinyar les notes, vaig pensar
aquesta se prestaria a fer una bona cançó de Nadal. Li posaré lletra, si a don Bartomeu
li pareix bé. Me faries molt content, em digué. Molts capellans que conec es queixen
que a Mallorca tenim poc repertori de Nadal. De la cançó de bressol per a guitarra de
Calatayud en va sortir la nadala Bona nit. Seguiren altres nadales conjuntes: Pastors de
la Serra, Caminem germans, Ha nascut nostra alegria, Cançoneta. Les tres primeres
es van incloure en el disc Navidad con los Valldemossa, amb Margaluz com a cantant
solista.
Amb don Joan Font vàrem aconseguir que el Sr.
Calatayud musicàs també les parts fixes i els textos
que jo vaig crear per a les parts variables de la Missa
Caminem germans, la partitura manuscrita de les
quals es va publicar al llibre Versos per cantar (6).
La setmana de passió del 1973 vaig fer-li la visita
setmanal. Em va rebre la seva dona que tot d’una
em va dir: no està molt fi, no s’ha aixecat encara,
es troba al llit. Vaig entrar a veure’l i el vaig trobar
un poc decaigut i desmillorat. Don Bartomeu, vaig
dir-li, a veure si ens deixondim i podem passar una
bona Setmana Santa. L’horabaixa, un nebot seu em
va telefonar per dir-me: el tio Tomeu ha mort. Això
me va impressionar. Probablement la meva visita
del matí fou la darrera que tingué don Bartomeu.
El dol colpidor de la seva mort, em va inspirar el
Sonet desafinat a la guitarra del mestre Bartomeu
Calatayud, que evoca un diàleg entre la seva
guitarra i la meva lira poètica. El podeu trobar a
Versos per cantar (7) i en el primer disc de Quart
Creixent, que el 2002 posaren música al sonet i
l’editaren amb composicions de Don Bartomeu,
sota el títol Records de Bartomeu Calatayud.
A inicis dels anys 70, per mediació del meu paisà i amic, Llorenç Tous, vaig conèixer
el franciscà, P. Antoni Martorell. Coneixia algunes de les seves obres que havien tingut
molt bona acollida: les misses Mater amabilis, Pau als homes o Fraternitat i joia. En
Llorenç quan anava a Roma per ampliar estudis, vivia a la residència franciscana de San
Giovanni Decollato, El P. Martorell era responsable de l’església que tenia la residència.
Un i altre duien la curolla de fer un cantoral propi de Mallorca per a cada cicle litúrgic,
però els faltaven les lletres. Per carta, en Llorenç Tous em va proposar de fer les lletres
28 d’uns himnes de tempore que musicaria el P. Martorell per cantar la gent de les trobades
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Vaig néixer, ens conta, a Costitx
l’any 1954. Som del curs del 65, any en
què ingrés, quan tenia onze anys, al Seminari per on vaig campar fins a 1972. Començ el meu sojorn a aquella gran casa
amb el Sr. Soler com a superior i D. Vicenç
Orvay com a director espiritual. Més endavant continuu de la mà de Miquel Orell
i Joan Planes, fins que vaig sortir. Vaig
estudiar la carrera de Magisteri i som
mestre d’escola des de 1976. En la meva
vida he hagut de superar, el temps que feia
Magisteri, un problema de tartamudesa
que arrossegava des de petitó, fins al punt
que he participat en Combats amb glosa-

dors com Mateu Xurí, Jordi Cloquell “Artiller”, Antònia Pipiu i Caterina Forteza,
entre altres, Gloses de Picat i en Trobades
Internacionals de Glosadors.
Ens explica, en Miquel, la mètrica
de les gloses i de les dècimes i, ens comenta, que en rima de fa molts anys. Va
fer oposicions el setanta-set i va exercir
a Inca, Lloseta i Sóller. Ha exercit trentacinc anys com a mestre a Llubí, al Col·legi
públic Duran-Estrany, on ha servit com a
mestre, secretari i com a director. Se va
integrar en la vida del poble participant,
entre altres activitats, en el club d’esplai,
el temps de Joan Planes, i col·laborant en
la junta local contra el càncer. Viu a Llubí.
Aquest és, en poques retxes, en
Miquel Campaner, home de bona parla i
agradable conversa. Ja fosquejava quan
partírem per tornar a casa. Havíem parlat
de moltes coses de la seva vida, del Seminari, la seva professió, i de paraules que
treballa i acarona. Li demanàrem que dels
seus mots en compongués alguns per posar a la nostra revista. Vegeu-los a la pàgina següent.
Gràcies, Miquel. Siguin aquests
mots avenguts els primers dels que arribaran. 				
Pere J. Amengual

També en sortir de casa
tant si és d’hivern com d’estiu
per si es desboca l’espasa
duis sempre un preservatiu.

Estau a l’edat valenta:
catorze, setze i més anys.
Teniu l’ànima calenta:
no vos tanquen ni amb set panys

Que si un dia es dona el cas
que hi hagi una encalentida,
vos pot lliurar de la sida,
també de qualque embaràs.

Aprofitau els estudis,
preparau vostre futur.
Mans fentes tu no te tudis:
ves viu, no facis el pur.

Fixau-vos en el polític,
aviat haureu de votar.
Feis servir l’esperit crític
no vos deixeu enganar.

Que quan et vulguis dar compte
el bon temps haurà passat
i per la vida fer “fronte”
tendràs el que dus posat.

Mirau què fa el que comanda,
què fa el que vol comandar.
No escolteu la propaganda,
mirau el seu tarannà.

Defenseu vostra cultura,
estimeu el català.
I protegiu la Natura
que ella us ho agrairà.

Pensau, pensau, pensau!, joves
mai es pensa abastament.
I encara que us deixeu “coves”,
heu de viure entre la gent.

Que no us guanyi el consumisme
creant-vos necessitats.
Amb un poc d’ecologisme
viureu més acontentats

I com a darrer favor:
Respectau les vostres mares!,
que enc que siguin un poc rares
molts de pics tenen raó.

Estau oh joves alerta
a les falses llibertats.
Vos faran moltes ofertes
fins que quedeu enganxats.
“Nau” alerta tots els dies
als “tripis”, neu, al cavall, ...
que hi ha moltes malalties
i la vida no és un ball.
En els bars i discoteques
no abuseu de l’esperit
no sigui que amb xerrameques
vos quedi el fetge encongit.
Quan circuleu amb les motos
no aneu sempre a més de mil,
no sia que us facin fotos
si hi ha la guàrdia civil.
No importa posar “tubarros”,
tampoc els motors trucar.
Altre temps “naven” amb carros
i solien arribar.
I talment com xemeneies
el casc sempre heu de portar:
“ si no hi ha temps de frenar,
vos pot salvar les idees!”

Miquel Campaner

Si pretenem fer una glosa,
sempre haurem de procurar
fins set síl·labes posar,
perquè més, ja hi faran nosa.
Un bon glosador es proposa
les finals saber ajuntar
primera amb quarta igualar
segona amb terça s’imposa.
Si contam alguna cosa
un poc d’humor hem de posar
que fa més bon escoltar
si hi trobam alguna rosa.
Si un poc verdeta se posa
a tots ens sol agradar
i més ganes ens farà
llavors de complir amb l’esposa.
Si de picat va la cosa
no hem de voler agraviar
amics sempre hem de quedar.
Amics, amics de la glosa.
Miquel Campaner
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Des de principi d’any té la paciència, el bon humor i els sabers per escriure
cada matí un glosat que envia al whatsapp
dels Amics de Seminari, la qual cosa agraïm de cor des d’aquestes planes. Les seves
gloses, genuïnes i espontànies sobre temes
diversos, són tot un èxit. Han assolit una
gran acceptació i són objecte de comentaris per part dels usuaris que esperen i llegeixen la seva glosa amb fruïció. Un horabaixa de juliol arribàrem fins a Llubí, on,
prenent la poca fresca que feia, ens asseguérem en Joan Bonet, en Joan Martorell i
jo mateix amb el nostre glosador a un bar
de la plaça i entaularem conversa.

Joves del tercer mil·lenni,
“turau-vos” a pensar un poc,
que ara estau en el prosceni
i la vida no és un joc.
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*
pedagogia, ètica i llibertat
Antoni Llompart
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Professor d’Educació Secundària
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La notícia de la mort, als 72 anys, de Miquel Jaume Campaner (Llubí,1948) ens deixa el regust de la nostàlgia i de l’agraïment
que ja no sabem fer-li arribar. Miquel Jaume
inicià la seva carrera docent en el departament de Filosofia Teorètica de la Universitat
de Barcelona, en el qual exercí durant quatre
cursos de professor, i en el Col·legi Badalonès, pedrera de la Penya, l’equip de bàsquet
Joventut de Badalona. Després de fer el servei militar a Palma, aprovà les oposicions a
professor de secundària i exercí a l’Institut
Berenguer d’Anoia d’Inca, al Ramon Llull
de Ciutat, al de Llucmajor, on feu l’accés a
càtedra, i, finalment, al Joan Maria Thomàs
de Palma. També impartí cursos a la Universitat de les Illes Balears i a l’Institut de Ciències de l’Educació en el pla de reciclatge
i formació lingüística i cultural del professorat com a responsable dels cursos de l’àrea
de llenguatge especialitzat en el camp de la
filosofia, la psicologia i la pedagogia (19921997). També fou coordinador de l’àrea de
filosofia del Centre de Professors de Palma i
membre fundador de l’Associació Filosòfica
de les Illes Balears des de la qual organitzà
i impartí cursos de formació del professorat.
Seminarista, aficionat a la música i al cant,
bon lector, home compromès i de conviccions progressistes, ben informat (“llegeix
cada dia El País” era la llegenda admirada
que corria entre els alumnes), fou també un
escriptor prolífic, autor de quatre obres i col·
laborador en altres tres, a més d’un nombre
llarguíssim d’articles i coordinacions de dos-

siers en revistes professionals i especialitzades. En destacarem la narració
juvenil Tòfol? (Edicions Cort); l’edició
crítica i l’estudi preliminar dels articles
de premsa de l’intel·lectual socialista
Alexandre Jaume (1904-1936) publicats a l’editorial de Lleonard Muntaner
el 2017; El castell d’Alaró, narracions
i llegendes, i estudis monogràfics sobre
la recepció de l’obra del pedagog provençal Célestin Freinet (1896-1966):
Freinet a Mallorca, Miquel Deyà Palerm i l’escola de Consell (1930-1940)
(Lleonard Muntaner, editor, 2001).
Miquel Jaume ensenyà vuit anys a
l’I.B. Maria Antònia Salvà de Llucmajor i hi exercí el càrrec de director durant dos cursos (1982-1984). Durant la
seva etapa com a director s’impulsaren
tant la normalització lingüística (per
primera vegada es redactaren les actes
en català) com unes activitats culturals
que acabaven per irradiar des de l’institut a la vila, el terme i la comarca.
Coneixedor de la pedagogia de Freinet,
que impulsava la impremta escolar com
a eina d’aprenentatge, contribuí a recuperar la revista de l’institut que durant
la seva etapa prengué el seu nom actual,
Curolles, i es promogueren exposicions,
el cinema i l’aprenentatge per projectes
interdisciplinars.

A manca d’un cànon oficial del Parnàs de savis germans grans i pares venerats que fou aquell claustre, us deixam
una fotografia en la qual no hi són, ni
de lluny, tots els que hi haurien de ser,
però sí que hi trobam una mostra dels irrepetibles, alguns dels quals, trenta-vuit
anys més tard, ja han partit d’aquest

món d’ombres però són entre nosaltres en el
record de la llum, la idea, la veritat i el bé que
deixaren.
Un exemple de la combatitivitat i el compromís patriòtic d’aquell claustre el trobam
en el fet que un manifest de 1985 que demana
una llei de normalització lingüística a les illes
Balears hi trobam, just darrera les signatures
de Josep Maria Llompart, president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, de
Jaume Morey, batle d’Artà, i de Miquel Fullana, president de la Societat Arqueològica
Lul·liana, la signatura col·lectiva del “claustre de professors de l’I.B. Maria Antònia Salvà”, únic claustre acadèmic que consta com
a adherit al manifest; i, més avall, llegim les
signatures de Baltasar Coll Tomàs i de Josep
Maria Medrano, professors de la casa, i d’un
singularíssim “alumnes de 3r A de l’I.B. Maria Antònia Salvà de Llucmajor”. Novament,
únic centre que trameté una adhesió d’aquesta mena. Aquell mateix any, els alumnes del
Maria Antònia Salvà abonaren, per subscripció, una acció del repetidor que permetria que
TV3 pogués ser vista a Mallorca.
No podem estar-nos, en aquest punt, d’esmentar dos companys estimadíssims que han
precedit en alguns mesos la partida de Miquel Jaume: l’increïble professor de Ciències Naturals que fou el suara esmentat Josep Maria Medrano, un prodigi d’amenitat
i capacitat pedagògica, un imant que atreia
amb recursos tan heterodoxos com calgués
l’atenció distreta i somnolent d’una classe
fins i tot durant la pitjor hora de l’horabaixa,
una deu d’aprenentatges consolidats i un pou
de records divertidíssims; i l’excel·lent Joana
Martorell, de Montuïri, professora durant 25
anys de l’institut deLlucmajor, que ens deixà
el mes d’abril de 2020, en ple confinament,
i que ens deixa el record entranyable de la
gent que estimava i feia estimar el seu ofici; una dona que unia al rigor, la generositat,
la claredat i la capacitat per transmetre amb
saviesa els seus coneixements, una bondat i
una simpatia immarcescibles. A ella, que feu
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Especialment recordades són les representacions en diferents versions i en
sis idiomes (grec, llatí, francès, anglès,
castellà i català) de les tragèdies clàssiques Medea i Fedra a Cala Pi i al teatre romà d’Alcúdia, representades pels
alumnes amb la participació de tots els
departaments del centre. Vestuari, cartelleria, context històric i literari, ambientació musical, edició del programa
de mà i del llibret de la representació
configuraven un projecte formatiu que
s’estenia durant bona part del curs i
amarava d’experiència aplicada i satisfacció totes les àrees del currículum.
Els seus alumnes en guarden un record
admirat i afectuós; els que no vàrem tenir la sort d’assistir a les seves classes
perquè anàvem als inoblidables cursos
de religió del pare Pep Gelabert i no a
les classes d’ètica que ell impartia també l’enyoram: per la bondat i la saviesa
que transmetia amb tot el seu cos, per
l’amor amb què atenia i impulsava les
nostres inquietuds i per ser un d’aquells
mestres que varen fer de l’Institut Maria Antònia Salvà un verger de llibertat,
creativitat, amor pel treball i amable
rigor en els continguts. No els podem
anomenar tots perquè cometríem l’imperdonable error de deixar-ne algun,
però tots aquells professors varen fer
possibles quatre anys emocionants i
immillorables, els transcorreguts entre
el cop d’estat de Tejero i la recepció de
TV3 per subscripció popular. Quatre
anys que no hauríem volgut passar enlloc més ni amb cap altra companyia.
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A la fotografia que acompanya aquesta
nota els trobareu tal com eren i com seran ja
per sempre: joves, serens, alegres, valents i
agosarats.
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Una recomanació final. Si teniu temps i
accés a Internet, mirau la revista digital de
l’institut, Curolles 2.0, i llegiu la nota necrològica que s’hi publicà l’onze de juny (d’on
hem tret la foto que ara reproduïm) i mirau el
vídeo que s’hi adjunta. En aquests dies d’inconsciència, d’egoisme i de plorar miques
i recursos, hi podreu veure com, no fa tants
d’anys i en un país ric i desenvolupat, es dictaven classes i conferències en sales d’actes
estibades; preníem notes del que ens explicava Joan Miquel Fiol a la correguda en pa-
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pers acaramullats sobre taules de braç;
Maria Antònia Manresa feia classes de
teatre sense més eines que el text, el
cos i la veu; Margalida Tous organitzava unes setmanes culturals envejables;
Miquel Sbert i Damià Pons enraonaven
sobre el II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana; el senyor Pizà feia
classes d’educació física literalment sobre el rostoll, i érem tots absolutaments
rics i plens i feliços.
Ara i abans, per a fer escola cal ben
poc: un mestre com Miquel Jaume, una
pissarra, guix, amor, coneixement, veritat, atenció, algun llibre, una biblioteca a mà, mètode, convicció i poca cosa
més.
A la família, els companys i els amics
de Miquel, les condolències. A tots, el
record entranyable.

Professors de l’Institut de batxillerat Maria Antònia Salvà (curs 1983-1984). De dalt a baix i d’esquerra a dreta en el sentit de les agulles del rellotge: Joan Miquel Fiol, Miquel Jaume, Joana Ferretjans,
Josep Gelabert, Ernest Garcia, Miquel Martorell, Catalina Ginard, Antoni Palou, Eusebi Alomar, Maria
Vidal, Antoni Pizà, Margalida Tous, Mercè Laguens, Maria Antònia Manresa, Josep Maria Medrano,
Joana Martorell, Margalida Cerdà, Dolors Aguiló.

Nota: Aquest article fou publicat a la revista «Llucmajor de pinte en ample»,
juliol-agost 2021, p. 32-33.
Gràcies a l’autor i a la direcció de la revista pel permís de reproducció.

Comiat. Església parroquial de Llubí.
12 de juny de 2021. 21.00 h.

En Miquel Molinera se n’ha
anat. En la dissort i la pena de la seva
pèrdua i enmig d’una multitud de
records que troten per dins el meu
cap, només tenc una paraula, que no
per repetida en ocasions semblants
a aquesta, deixa de tenir tota la seva
força i sinceritat. De cor, Miquel,
gràcies per la teva vida. Gràcies per tots aquests anys que hem gaudit de la teva
companyia, tot aquest temps que hem compartit vivències i una estimació inoblidables.
Gràcies del teu bon tarannà envers de mi i dels altres. Gràcies per la bona feina feta
amb voluntat forta, mans i enteniment clar. Gràcies per l’empremta que deixes al teu
poble estimat, a la gent, a les cases, a la plaça, a l’església, als carrers, al camp, les
tàperes, la mel, els molins, els talaiots. Gràcies de la gent de l’ensenyament, mestres i
alumnes, als que dedicares la teva vida, i del món de la investigació que conrares amb
delit i la llengua nostra que enaltires amb els teus escrits. Gràcies de la teva família, na
Magdalena, en Rafel, na Caterina. Vares ser bon pare, bon espòs, bon home. Estimares
la família, profundament, me deies “és que els estim tant...”
Vaig conèixer en Miquel quan ingressàrem al Seminari l’any 1959. Ell havia
fet els onze anys i jo en tenia deu. De molt nins encara, allà es congrià una amistat
que encara avui perdura i que no acabarà mai. Visquérem junts moltíssimes coses:
estudis de llatí i grec, filosofia, pregàries, misses d’altar fumat, vespres solemnes,
esports i una eixida memorable amb bicicleta per les carreteres de la Serra. Guard d’ell
la dedicatòria que va escriure per a mi, amb gran sensibilitat, al seu llibre “Freinet a
Mallorca” sobre els nous sistemes pedagògics que dugué a les escoles el seu sogre i
mestre Miquel Deyà Palerm. Rememorant aquells anys de Seminari em posava: “A
l’amic, Pere Amengual, amb qui vaig compartir tantes vivències i tan extraordinàries
en aquella santa casa on semblava que el temps era l’eternitat.” Gràcies, Miquel, per
aquestes paraules tan belles i per la teva amistat. Gràcies dels teus amics d’aquells
anys que avui són aquí i canten el teu comiat:
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de la història el seu ofici, una malaltia cruel
li furtà pedaços sencers de la memòria abans
d’emportar-se-la i fer-la créixer en el record
dels que vàrem tenir la fortuna d’estudiar, de
formar-nos com a professors i de fer feina
amb ella.
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Tornen a l’indret d’on partiren,
temps enrere hissaren
tremolosos la vela
i gran mar es feren endins.
Llaurat de sol el rostre
s’atraquen a la platja
esqueixada la vela
rema qui rema
les mans salades
la cara bruna
pansits els braços
fa aigua la barqueta.
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Arriben sols
els ulls brillants
retut el cos
amarren
blanca l’ànima
per no partir jamai
a les roques de la vorera.
			
Altres arribaren abans
esperen a l’arena
es miren als ulls
no diuen res
mig somriuen
n’hi ha qui ploren.

36

Se conten històries
de llibres vells
de terres llunyanes
de camins perduts
de mans obertes
de tempestes viscudes.
Els acompanya el sentiment
d’un goig amarat d’enyorança
i la pena
que beslluma la fi del viatge.
			
A la nit es repleguen
algú estén els dits. Sona un piano
encisats escolten
dins la fosca senten d’una guitarra
les cordes màgiques vibrar.
Resen
un oratjol suau s’emporta pregàries
cel amunt i canten
a la llum dels estels:
“En l’hora dels adeus...
no és un adeu per sempre
és un adeu per un instant...”
Volen les cançons a recer dels pins
mentre la mar en calma, bes a bes,
grava llurs noms vora el teu
als còdols blancs de la cala.
A reveure, bon amic Miquel. Una abraçada.
Pere J. Amengual.
12 de juny de 2021. Llubí.

(1948-2021)

un llubiber de soca-rel
Gabriel Alomar i Serra
En Miquel molinera, així el coneixem tots els llubiners, ens va deixar el passat 10 de
juny. Els AMICS DEL SEMINARI em demanen una col·laboració per donar a conèixer
un poc més les arrels i els lligams d’en Miquel amb el nostre poble. Ben segur que a tots
vosaltres, bons amics seus, més d’una vegada vos ha contat alguna de les seves històries
llubineres i sens dubte ell vos haurà fet conèixer i estimar el nostre municipi, sobretot la
barriada de Son Ramis on ell té la seva residència.
Jo puc dir que el conec des dels primers anys de la meva vida. El lligam entre la meva
família materna i la seva eren estrets, ambdues residien a Son Ramis i a més a més en
Miquel i el meu tio Jaume capellà, que morí el passat 26 de gener, foren seminaristes.
Tot i això el meu tio era dotze anys major que ell, però som testimoni del reconeixement
i amistat que es professaven. Quan el tio morí en Miquel em repetí més d’una vegada
com sentia no haver-se pogut acomiadar d’ell. La situació sanitària no ho permeté.
Dic que el conec des de petit perquè tenc una fotografia presa a la nostra finca de
Son Rossinyol on hi
apareixen el meu padrí, Jaume Serra, i la
meva padrina jove,
la tia Antònia, que
em sosté a mi en braços; junt amb en Miquel hi ha les seves
germanes, na Maria
i na Catalina i també
hi apareix el franciscà Miquel Llompart
Frontera, de s’Hort,
que actualment està
de missioner al Perú.
Supòs que la instantà- 37
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Són els amics.
Tornen a la mar petita
de còdols blancs
i pins que guaiten la cala.

En Miquel deixà el Seminari i anà a fer estudis de filosofia a Barcelona, on vivia amb
altres llubiners. Després es dedicà a l’ensenyament com a catedràtic de filosofia de secundària.
Cap als anys 80-90 va reprendre els contactes amb l’ambient cultural llubiner, a més
amb molta il·lusió va rehabilitar la casa del seu padrí al costat del molí de can Moronell
a Son Ramis. Tota quanta iniciativa cultural es movia dins el poble comptava amb el seu
suport.
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Un dels seus temes més treballats és el de la història de l’educació a les illes i de
rebot a Llubí, per això sempre estava en contacte amb l’escola. Ell n’era ben conscient
de la importància de tenir una bona educació escolar per a poder fonamentar les noves
generacions llubineres. La seva darrera activitat amb el col·legi de Llubí va ser implicar
la comunitat educativa en el projecte de recuperació de l’entorn del poblat talaiòtic d’Es
Racons. Així el 14 de desembre de 2020 organitzà amb el mestre de sisè, Biel Ferriol, i
l’ajuntament la plantació de vint alzines a la finca pública d’Es Racons, ell en va fer un
bon reportatge fotogràfic però no tenim cap instantània on ell hi aparegui. N’organitzà
tota la diada seguint els principis de la pedagogia activa de Freinet del qual n’era tan bon
coneixedor; no de bades un dels seus llibres més coneguts és Freinet a Mallorca. Miquel
Deyà Palerm i l’escola de Consell (1930-1940).
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Ja he dit que Miquel s’implicava en tota iniciativa cultural llubinera (Primum vivere,
Padefulls, va ser el pregoner de les festes patronals de Sant Feliu 2017, ha participat en
les tres convocatòries de Jornades d’Estudis Locals de Llubí , taules rodones, conferències ...). La seva darrera empenta va ser posar-se al davant de Pedra Foguera, una associació que va néixer el 2019 per impulsar activitats al voltant del poblat talaiòtic d’Es
Racons. En Miquel en va ser el seu primer president i ara n’és el President Honorari.
Un dels principis de la entitat és difondre l’interès, el respecte i la conservació del patrimoni de tot tipus, no sols el talaiòtic. És en aquest sentit on hem d’incloure l’activitat
escolar citada anteriorment i la darrera que ell mateix va coordinar i en va fer la crònica,
on, com podem veure a continuació, transmet tota la seva passió per l’educació i per la
conservació de l’entorn:
Crònica transplantament arbres
El dijous dia 22 d’abril de 2021 ha tingut lloc a l’escola de Llubí la celebració
del Dia de la Terra tal com havia estat programada per Pedra Foguera - Amics
d’es Racons i el Col·legi Públic Duran-Estrany.
A les 9 del matí el grup de 6è d’EP, format per una vintena d’alumnes, s’ha
desplaçat a l’hort de la rectoria amb el guiatge del seu mestre-tutor Gabriel
Ferriol i de la responsable d’educació ambiental del GOB, Victòria Llabrés, i
la companyia de dos membres de Pedra Foguera. Els alumnes, setze al·lotes i
tres al·lots, equipats amb una pala i amb guants per protegir les mans, han trasplantat dins cossiols els exemplars de pins, llampúdols, ullastres i xiprells que
prèviament s’havien seleccionat del planter que fa un any s’havien adquirit al
Centre Forestal de les Illes Balears (Menut). Han comptat amb el suport tècnic
de Joan Garau Martorell, «Aucariana», i de Miquel Munar Bestard, «Lupino»,

que els han donat instruccions per fer que el transplantament sigui conforme
per tal que les plantes puguin prosperar. Així mateix han comptat amb el suport
moral de la batlessa Magdalena Perelló i del regidor Miquel Guardiola que
han fet acte de presència per animar l’alumnat. Hi ha que recordar i agrair que
l’Ajuntament hagi donat sempre quelcom més que suport moral als projectes de
Pedra Foguera.
Després de la trasplantació cada alumne ha aferrat al seu cossiol l’etiqueta
identificadora de la planta, amb el nom científic i el vulgar, que havien preparat
Rafel Perelló «Fiolet» i Jaume Cardell «de cas Camion» amb l’assessorament
de Gabriel Cànaves «Pollencí». Cada etiqueta, a més, duia la indicació que la
planta estaria «a càrrec de ...» i una línia en blanc perquè allà mateix els alumnes escrivissin el seu nom.
Cap a les 10:30 el grup ha tornat a l’escola on s’han depositat els cossiols
al lloc que prèviament havia estat preparat i on romandran fins que a l’hivern
siguin trasplantats a la zona d’es Racons que l’equip d’arqueòlegs determini.
L’actual grup de 6è tindrà cura dels cossiols fins a final del curs escolar que passaran a ser cuidats per l’alumnat matriculat a l’escola d’estiu i, el curs vinent,
pels integrants de l’actual grup de 5è.
A les 11:30, després d’un esbarjo i de berenar, el grup s’ha concentrat a l’aula
de 6è per atendre les explicacions de Victòria Llabrés que, d’una manera molt
dinàmica i interactiva, ha encetat i dirigit un diàleg sobre la importància de la
vegetació per al sosteniment de la nostra terra. Amb el recurs d’una projecció
audiovisual ha presentat les diverses comunitats forestals que hi ha Llubí, és a
saber, pinar, alzinar, garriga d’ullastre i mata. A continuació ha proposat una
sèrie d’activitats que es podien fer a partir de l’observació dels exemplars trasplantats als cossiols. Ha estat una sessió molt interessant i instructiva on han
intervingut activament moltes alumnes que han fet observacions assenyades i
preguntes ben pertinents que han pogut respondre el mestre, na Victòria i Miquel
Munar «Lupino».
Finalment, el president de Pedra Foguera ha recordat els objectius de l’associació i la voluntat que l’activitat duta a terme en aquesta diada tengui continuïtat. Ha donat l’enhorabona al grup d’alumnes i els ha felicitat pel seu comportament tant en el dia d’avui com en el dia del passat desembre en què plantaren
les alzines a es Racons. Els ha dit que podien estar orgullosos de tenir un mestre
tan competent i compromès en la seva educació integral.
En aquest sentit vull destacar que l’associació Pedra Foguera, l’ajuntament i l’escola de Llubí organitzaren un homenatge
a en Miquel just onze dies després del seu
traspàs, el 21 de juny i a l’alzinaret de la
finca pública d’Es Racons, s’hi sembrà una
alzina més, precisament la número 21, que
durà el nom d’en Miquel. L’acte comptà
amb la presència de tota la seva família, esposa Magdalena Deià, fills Rafel i Catalina
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nia la captà el meu tio Jaume. Segurament es tracta d’una trobada d’estiu amb familiars
i amics del Seminari que es divertien amb la somera del padrí Jaume.
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i germanes a més de la batllessa de Llubí, Magdalena Perelló, representants de l’associació i els alumnes de sisè junt amb el seu mestre.
Per acabar vull recordar una altra activitat que relaciona Llubí,
en Miquel i els AMICS
DEL SEMINARI. El dissabte 9 de març de 2018
un grup de llubiners que
assistien al curset Històries de Llubí. Rutes per
Mallorca que jo impartesc des de fa més de vint anys preparàrem una visita al Seminari
de Son Gibert. En Miquel ens hi acompanyà i a més vàrem coincidir amb l’assaig de
la SCHOLA CANTORUM. Vàrem poder gaudir dels seus cants a la capella tal i com
també ens captivaren en el seu funeral a l’església Parroquial de Sant Feliu de Llubí el
passat 12 de juny. Allà hi estiguérem tot el matí i férem un intens recorregut per tots el
racons d’aquell immens edifici on en Miquel, vosaltres i jo hi vàrem passar tants d’anys.
N’he recuperat alguna fotografia del meu arxiu personal.

Sempre que acomiadam
un condeixeble sentim que
se’n va una part de nosaltres mateixos. Què ho foren d’importants i determinants aquells 13 anys a Son
Gibert! Emprant un mot de
l’argot eclesiàstic diria que
“imprimiren caràcter” i un
vincle ben profund.
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Un dels mitjans que el nostre estimat Jaume Sancho
creà per mantenir aquest caliu fou la revista “Modèlics”
que en un principi no tenia més finalitat que la de fer
arribar a tots els que no havien pogut assistir a la reunió de condeixebles les vivències i fets que s’hi havien
produït. Així quedava palès el procés i l’estat existencial de cada un.
Quants projectes d’en Miquel hauran quedat pel camí? Però la lliçó que ens ha donat
de bondat, compromís i estima mai la podrem oblidar.
Força Magdalena, Rafel, Catalina i Miquelet.
Miquel, sit ei terra levis.

Son Ramis, setembre de 2021

Però últimament aquest estimat grup ha estat fortament ferit i ha sofert pèrdues que ens han deixat ferides obertes i que només en la plenitud de la vida que
esperam podran tancar-se del tot.
Indubtablement tots som igual d’importants perquè
formam un sol grup però cada un és estimat i considerat per les seves pròpies característiques. Les d’en
Joan Parets, l’últim a anar-se’n, són ben evidents: una
cordialitat fora mida, una impetuositat que no li cabia
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El nostre curs sempre ha mantingut una amistat autèntica que perdura després de 54 anys d’haver abandonat aquella casa pairal. Sí, el grup ha minvat en nou
membres però no en calidesa.
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RECORDS
Jaume Sancho
dins el cos (i jo crec que ja li venia de família perquè el
seu germà Miquel n’era un exponent prou significatiu) i
una extraordinària extraversió (entesa com a tendència
a una emotivitat positiva).
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Ell era un home pragmàtic, del “tu a tu” i no sentia
gaire inclinació a deixar per escrit els seus pensaments
mitjançant articles. Són comptats els articles que escrigué a la nostra revista “Modèlics” però era ben notada
la seva presència física allà on ell es fes present, ja que
el que li mancava a l’hora d’escriure li sobrava en el
discurs verbal, i això que ell sovint deia que ell era el
que parlava manco dels de la seva família. (Em costa
imaginar-me com devien ser les tertúlies de Can Mig).
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En Joan ha estat un home que ha deixat un bon record
per tot on ha estat enviat, tant als pobles de Mallorca
com al Perú. Sí, ha mort un bon capellà que estimava
amb deliri l’Església mallorquina i les seves tradicions,
especialment les musicals. Molts el recordaran pel que
ha deixat fet dins el “Centre de Recerca”. Jo, sense
menysvalorar aquesta labor, el recordaré per la seva
gran bondat, per la seva humilitat i per ser tan honest.
Adéu, Joan, ara estàs en les mans de Déu, destí desitjat per tots nosaltres i compartint la joia perpètua
amb els altres vuit modèlics.
A reveure, Joan.
Toni Bennasar Cirer

Una vida de servei

Entre els meus condeixebles, quan
dèim «en Joan nostro», no cal dir res més
perquè tots ho tenim ben clar i definit...
i des de fa més de cinquanta anys! Per
a aquells que no sou companys de curs
segurament haurem de precisar un poc
més: Es tracta del nostre bon amic Joan Parets i Serra, probablement també ben
conegut de tots vosaltres i que estic segur que no precisa més presentacions. Però
si em ves en el cas d’haver-lo de presentar a algú que no el conegués tant bé, crec
que només hi afegiria dues característiques fonamentals i ben personals, suficients
per explicar-ne moltes altres que ell tenia: “bon al·lot i feiner”. Així ja el vaig definir
en un altre escrit meu ja fa uns quants anys. 1
En Joan era tot cor. Des que el vaig conèixer.

Era una d’aquelles persones que tu de prest ja intueixes que han nascut per fer el
bé per allà on passin. Home senzill i home de pau. I, per damunt tot, home servicial.
Em contà una vegada que durant uns anys, de capellà jove, va tenir problemes
amb la decisió que de jove en el Seminari havia adoptat de dedicar part dels seus
treballs a la recerca de documentació sobre músics i música mallorquina o feta aquí.
El predicador d’uns exercicis espirituals, que feu abans de l’ordenació sacerdotal,
li digué que ell no es feia capellà per dedicar-se després a la recerca musical. Això
el tingué trasbalsat una bona partida d’anys, fins que en la seva primera estància a
Perú va topar amb un bisbe (ara no record el nom que em digué) que li va aconsellar
el contrari: Dedica’t a fer aquesta feina com un servei als altres investigadors i així
la teva feina estarà inclosa en les benaventurances de l’Evangeli... En Joan sempre va
entendre la seva feina com a servei i mai va pretendre treure’n un profit personal.
Algú pot pensar que això és una interpretació meva personal i benvolent, fruit de
l’amistat o fraternitat que ens unia. No és així. En el número 2 de la nostra revisteta

1
Tal com anaven les coses en aquell temps, en Joan no va arribar mai a ser de la Pia. Així
m’ho explicava jo:“El meu bon amic Joan no hi va poder arribar mai. Devia tenir només quatre punts...
Si “esser bon al·lot” o “esser feiner” hagués puntuat com toca, ell hauria contrapassat d’un bon tros...
Però, ja se sap de sempre: Bon al·lot i feiner...? Au, arruix ! “Això no és per tu !” li digueren pla i llis i
sense més engronsaments. Devia ser modelicó...”Sancho Gili, J. Trescant dins el meu passat. Estampes
de la memòria. Ed. Amics del Seminari. Palma 2020, pàg.79.
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Una altra qualitat que sempre vaig valorar d’en Joan
era la consciència dels seus límits. (Evidentment tots en
tenim). Aquesta consciència era manifestada quan es
menysvalorava en comparació amb d’altres companys
més inclinats a les qüestions teòriques. Era freqüent
que digués: «Vosaltres els científics… o els eminents»
referint-se als més interessats en la teoria.

“En Joan nostro”
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“MODÈLICS i modelicons” (maig del 2003) hi podreu trobar aquestes paraules d’un
musicòleg gallec que es meravellava d’aquesta actitud d’en Joan, tan gratuïta i tan
poc habitual entre els col·legues que ell estava acostumat a freqüentar. L’autor, tot
parlant del Centre de Recerca i Documentació Històrica Musical de Mallorca, i en
particular d’en Joan Parets, deia això:

“El objeto de toda esta dedicación no es otro que poner de relieve la propia historia
musical y ofrecérsela a los estudiosos que en número creciente se acercan al Centre de
Recerca i Documentació Històrico Musical de Mallorca situado en las dependencias
parroquiales de Sineu, en donde el cura párroco, Mn. Joan Parets i Serra está siempre
dispuesto a echar una mano a quienes se interesan por la historia de la música local en
todas sus facetas.
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Jo mateix, personalment, en puc donar testimoni fefaent d’aquesta generositat
d’en Joan a l’hora de treballar conjuntament en qualsevol investigació històrica o
de recerca documental: A l’estiu de l’any 1963, tot just acabat el nostre primer
curs de Teologia en el Seminari, tres companys d’estudi ens dedicàrem a preparar
un treball per al Certamen de l’any següent. El títol del treball proposat a la
convocatòria era massa complex per poder-lo envestir un sol individu (“San Pablo
en la historia, culto y arte de Mallorca”), així que decidírem repartir-lo en tres tasques
distintes i al final unir tot el material recollit i dos de nosaltres el redactaríem per
presentar-lo. Mentre la feina bàsica de recerca va recaure damunt Joan Parets, de la
part que havia de redactar jo (“Devoció, culte i folklore paulí a l’illa de Mallorca”) la feina
no estava gens ben distribuïda, en realitat gairebé tota la feina de camp de recollida
de materials va recaure a les espatlles d’ell, mentre que jo no vaig haver de fer altre
feina que, a partir de tota aquella feinada feta per ell, fer-ne un aplec estructurat,
sense més mèrit que donar-li “forma” a una quantitat immensa de material recollit
peça a peça, glosa a glosa, dita a dita, poble per poble... per l’incansable Joan Parets.
Si algú vol assegurar-se de tot això que acab de dir, basta que acudeixi al nº 122 de
la revista COMUNICACIÓ, que l’any 2009 va decidir publicar aquell treball nostre.3

Així va ser sempre la feina d’en “Joan nostro”, immensa, constant, incansable i
callada... i mai suficientment agraïda. Però Déu sap bé els mèrits i treballs de cadascú.
En el cel, segur que ningú li ha dit el que antany li digueren aquí: “Això no és per tu!”

2
Xosé Aviñoa, Revista de Musicología. Vol. XXII, nº 1-2. Sociedad Española de musicología,
Madrid, 2001; citat a MODÈLICS i modelicons, nº 2 (maig 2003), pàg. 12s.

3
Joan Parets i Serra i Jaume Sancho i Gili, Devoció, culte i folklore paulí a l’illa de Mallorca.
COMUNICACIÓ, Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, nº 122, Palma (Mallorca),
2009, pàg. 83-98.

Església Parroquial, dia 26 de setembre de 2021
L’església de Campanet el passat diumenge 26 de setembre s’ompli d’amics i persones que
apreciaven Mossèn Joan Parets i Serra, amb la finalitat de fer-li un petit homenatge pòstum.
Recordem que morí al passat 13 de juliol a Palma a l’edat de 80 anys.
Després de la benvinguda per part de Rosa Bestard (Batlessa de Campanet), prengueren
la paraula diverses persones, com en Joan Pons, que feu un perfil més proper a ell dels anys
viscuts al poble, en Pere Estelrich, que contà com iniciaren la seva aventura en el Centre de
Recerca Musical de Mallorca, així com va recordar les vegades que havia vingut al poble i les
llargues xerrades que feien, referents a temes musicals. També remarcà el diccionari de compositors que, gràcies a les fitxes de músics, pogueren realitzar conjuntament.
Mossèn Teodor Suau, en nom del Capítol de la Catedral, volgué destacar el llegat musical i
d’investigació religiosa que ha deixat a la diòcesi. De Mossèn Parets destacà que fou “un bon
capellà i un bon home pel poble”. I que aquests anys que havia viscut a Palma la seva presència era constant a les celebracions de la Catedral.
Mentre que Miquel A. Tortell, en representació de la fundació ACA, va agrair que gran part
del material acumulat (més d’un milenar de llibres) hagués quedat dipositat a la fundació per
poder ser consultat pels investigadors musicals, així com les famoses calaixeres. Aprofità per
dir com havia sortit la idea de la realització d’aquest homenatge per part dels “xeremiers i
flabiolers” presents.
Finalment en Francesc Vicens, que juntament amb Mossèn Parets havien realitzat un estudi
sobre la Sibil·la, parlà de la mateixa. Va aprofitar per dir que en Joan havia fet una gran aportació a la música i que el caracteritzava ser un gran facilitador com a documentalista i la seva
generositat. Destacà que molts dels articles publicats a revistes així com tesis universitàries,
abans de ser llegides, havien passat abans per les seves mans.
La música de l’orgue també va estar present a l’acte amb la interpretació de diverses peces
musicals a càrrec d’Arnau Reynés i la soprano Irene Más que interpretà el cant de la Sibil·la en
diferents versions.
Per acabar l’acte es pogueren escoltar diverses peces al so de les xeremies, el flabiol i el
tamborino a càrrec de Pere Joan Martorell (que també tingué unes paraules d’agraïment),
Arnau Rebassa i Pep Tomeu Pons. L’acte es va concloure amb el cant de la Balanguera al so de
la música popular dels xeremiers.
				

Joan Pons Pol
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Como uno ha pasado bastante por archivos y bibliotecas musicales del país, sabe apreciar
en su justa medida dicha infrecuente generosidad acompañada de una confianza sin
fisuras en el buen quehacer de los musicólogos e historiadores que tienen a bien solicitar
los servicios del mencionado centro.” 2
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va haver-hi intervencions de les quals n’he extret alguns aspectes que consider descriuen la
persona d’en Toni:
“Aquets darrers anys sovint deia que estava content de l’opció de vida triada. El
fet de ser capellà li ha permès arribar a moltes persones, a gaudir de l’experiència de
Déu”.
“Quan parles amb ell, a voltes sembla que no hi és, que no posa esment a allò que li
dius, però al cap d’una estona llarga sense dir res, sembla reaccionar i, pel que et diu,
saps ben cert que, no sols t’ha escoltat, sinó que ha mesurat bé allò que li contaves i ha
trobat les paraules adients per dir-te allò que tu necessitaves sentir.”
“En els moments més obscurs de la meva vida, has estat la meva guia i la meva
brúixola. Gràcies per haver estat en la meva vida”.

Monestir de la Real de Palma, 5 de setembre de 2021
El diumenge dia 5 de setembre se celebrà una trobada al Monestir de la Real de Palma en
record de Toni Mateu Brunet, que va morir el passat 2 de maig de 2021.
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Amb motiu de la seva mort, em vaig responsabilitzar, de part dels meus companys, de fer
un recull d’escrits dels amics i familiars d’en Toni i férem un memoràndum, titulat “Agraïda
memòria de Toni Mateu, l’estimat amic que sabia escoltar”. Vaig conèixer moltes persones,
a més dels seus nebots de Mallorca i de Barcelona, que tengueren un contacte molt proper
amb en Toni. Tant proper, que com manifestaren el dia de la trobada, tenien en Toni com a
“Company de camí”, “referent”, “pilar”, “part important en la seva vida”, “inspiració per a tots”,
“persona que sabem a qui recórrer quan hi ha incerteses”, i la que més es va repetir: “com
un pare ...”
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Els grups del MIJAC (Moviment infantil i juvenil d’Acció Catòlica, de la JOC (Joventut Obrera
Cristiana) i d’ACO (Acció Catòlica Obrera), junt amb amics i companys d’en Toni prepararen la
celebració en record seu.
A partir de les 10:30, els organitzadors ja estàvem preparant els darrers detalls de la trobada. Anaren arribant les persones participants i els seus fills (s’havia previst una acollida per
als infants, atesos per monitors) tots amb els aliments pel dinar comunitari que estava previst.
Abans de la celebració de l’Eucaristia,
poguérem visualitzar un vídeo, elaborat per
un dels grups assistents, molt il·lustratiu sobre
la vida de Toni Mateu. També assajàrem els
càntics prevists, sota la direcció de Toni Salvá.
Seguidament començà la celebració, que
presidí Mn. Toni Pujol acompanyat de dos
concelebrants, tots ells amics d’en Toni. En el
moment de les ofrenes, de forma voluntària,

“Ara que repàs la seva pròpia trajectòria personal fins allà on jo l’he poguda conèixer, pens en aquella forma seva, entre còmplice i burleta, de celebrar amb un somriure,
que jo hagués trobat la pista correcta”.
“Un caràcter molt seu, pensatiu, amb càmera lenta sospesava els pros i contres, sobresortia en l’escolta fonda i cordial de l’altre. Molt amant de la seva família”.
“El tio Toni escoltava molt bé. Li interessava la gent; tots, íntims i desconeguts.
Jutjava poc i sabia guiar sense imposar el consell”.
“Quan venies a un dels centres, a una acampada, colònies, el que fos ... els nins et
percebien com a “cosa important”, i això perquè els animadors, tots, ens sentíem visitats per un amic però no sols això, sinó a la vegada, per algú que ens mantenia i era
responsable en gran part de tot allò que estàvem fent i vivint”.
“Poc a poc, sense renou, sense estridències, amb aquella senzillesa tan teva .... creares un grup de militants cristians, de veritables animadors que descobrírem Jesús en la
mirada o el somriure d’un infant, creant-nos un estil de vida que encara ens acompanya
i segurament ho farà sempre. I de fet no en solem ni ser conscients, només ara, recordant-te a tu, hem recordat el que som i per què i per qui ho som”.
“Toni, te volem dir, per a acabar: gràcies, mil gràcies perquè som com som gràcies
a haver-te conegut, perquè junts poguérem fer visible el Regne de Déu entre els infants.
Perquè gràcies a tu “som molts, som germans, som la gent del MIJAC”.
“Amic Toni, com que ets al cel, vull fer-te un prec: Fem-nos un lloquet i que hi pugem
tots”.
Una celebració molt emotiva i participativa.
Després de la celebració de l’Eucaristia, vàrem compartir, comunitàriament, totes les viandes que havíem aportat. Personalment vaig conèixer moltes persones, per a mi desconegudes,
i vaig poder comprovar el bons records, agraïment i estima que tenien a l’amic Toni Mateu.
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CELEBRACIÓ EN RECORD DE L’AMIC TONI MATEU

Jaume Gual Mora
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M’han demanat unes paraules sobre la
meva experiència amb ell.
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Una de les tasques pastorals que m’encomanaren va esser la de potenciar l’Agrupament escolta Verge de Lluc. La cap
d’agrupament era la Paquita Magrinyà i la
cap del grup la Tonina Canyelles. Sintonitzàrem molt bé i iniciàrem les trobades
pertinents. M’hi vaig engrescar força.
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L’església era recent feta i el Toni era
“l’amo”, per mi era un mestre, estava totalment pendent de tot el que me deia que
havia de fer. No record mai haver tingut
un enfrontament ni discussió. No era “es
rector”, era un més de l’equip, tot es feia
amb debat intern i amb consens. Per mi va
esser una font d’aprenentatge.
Però, resulta que el febrer, nomenen Miquel Moncadas bisbe de Menorca i m’ofereixen la possibilitat d’acompanyar-lo. Me
ve tot de nou, però després de compartir
amb els amics i, el beneplàcit dels superiors, me’n vaig a Menorca. Hi estic quasi
dos anys. Al tornar, després d’haver fet un
estatge a Madrid amb els capellans “del
Prado”, m’admeten de nou a la parròquia
de L’Encarnació com a vicari. Hi estic
quasi tres anys.

Toni Roig,

amb l’Escoltisme i el Guiatge de Mallorca (2)

https://blocs.mesvilaweb.cat/cilbuele/toni-roig-amblescoltisme-i-el-guiatge-de-mallorca-2/

D’aquest temps d’estància puc recordar
tres projectes que varen omplir la meva
vida personal, sempre amb el suport del
Toni i pel bé de la comunitat parroquial. El
Toni donava ales i feia aportacions.
Faig un petit comentari de cada un d’ells
perquè vegeu l’obertura de mires que tenia
el Toni.
1. L’escoltisme femení: Una gran
empenta gràcies als caps que portaven i una gran implicació amb
la dinàmica parroquial, participaven en totes les celebracions amb
compromís: festes litúrgiques,
diades de compromís, participació dels pares i mares, etc.
2. A la facultat de Filosofia (El
Lul·lià) on jo hi participava com
estudiant, vam crear un grup
d’estudiants cristians compromesos que ens reuníem periòdicament a la parròquia i participaven
de les celebracions eucarístiques
de la parròquia, sobretot la del
diumenge a la tarda.
3. Muntatge i organització d’una
Comuna (Casal de Joves) dins

Parròquia de l’Encarnació. “El cabaret donde se oficiaba misa”

https://www.diariodemallorca.es/palma/2017/04/06/cabaret-oficiaba-misa-3431918.html

el terme de la possessió de Son
Macià de la família Barceló per
a persones que tenien problemàtiques socials (Drogues, marginació, salut etc...) es derivaven de la
parròquia.
Tots aquests tres projectes eren de la
parròquia. Tot estava debatut, assumit i
consensuat pel Toni.
Per acabar vull explicar una anècdota
que ens va passar. Després de l’assassinat
per part del govern franquista del Salvador
Puig Antich, tot el grup compromès antifeixista de la Universitat, que compartíem
compromís, vam decidir fer una missa “funeral” a la parròquia. L’equip ho va debatre i ho va acceptar. Quedàrem un dia a la
tarda i l’església es va omplir de gent jove.
Van fer les pregàries corresponents amb
participació de tots els assistents. Quan va
acabar, a fora un grup va fer crits contra
la dictadura i van tirar octavetes impreses
defensant la llibertat del poble. Al cap de
pocs minuts va venir un cotxe de la policia

secreta a demanar explicacions. En Toni
era a la sagristia i va estar parlant amb ells,
ben bé 20 minuts, fins que van marxar. El
Toni no va deixar que parlessin amb mi,
que pujàs a dalt, ell donava la cara.
Al final no va passar res, però tots estàvem acollonits per les conseqüències que
hagués pogut tenir. El Toni va tenir la dialèctica i comprensió amb aquells policies.
Se’n van anar, com si no hagués passat res.
Sempre li agrairé haver assumit la responsabilitat d’aquells fets.
És evident que tot això no s’hagués
pogut portar a terme sense el suport i
l’empenta que el Toni donava. Va esser
una persona de gran obertura humana, implicada amb el món en què vivia i donant
sempre el que calgués perquè els humans
fossin més persones i cristianes. Per mi un
mestre.
Andreu Obrador Siquier
Juliol 2021
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El darrer any de seminari, quan ja érem
diaques, anàvem a “fer pràctiques” a distintes esglésies. No recordo perquè a mi
me va tocar anar a l’Encarnació. Es tractava de tocar de peus a terra i conèixer la
realitat parroquial (1968).
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Guiem Vaquer que cada dia se’n duu a ca seva les preocupacions i la responsabilitat
de la bona marxa d’aquesta comunitat.!! No podem deixar de pregar per ell i ajudarlo en tot el que puguem. Que com més ho facem i més col·laborem, més fàcil li serà
estirar el carro.

Bartomeu Suau Mayol
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És cert que el temps passa aviat. Ara fa 57 anys
que el dia 21 de juny era ordenat capellà, juntament
amb 7 companys, a la Capella del Seminari Nou. I
el dia 28, tal dia com avui, que queia en diumenge,
celebrava la primera missa, aquí, a la parròquia
de l’Encarnació. Si aquí vol dir les parets d’aquest
temple, les coses han canviat. Aquí, en aquest
espai on som ara nosaltres, era el pati obert i
descobert d’una sala de festes, s’Olympia, que
en el cap de cantó Joan Munar-Guillem Galmés
tenia la sala coberta, que és on vaig celebrar la
meva Primera Missa. El més important és que la
vaig celebrar en una Parròquia, és a dir amb una
gent que s’anava aglutinant com a feligresia, com
a comunitat jove de l’Encarnació. Sempre hem dit
que són més importants les persones, la comunitat,
que les parets.
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57 d’ordenació i de Primera Missa són certament un motiu d’acció de gràcies, però
no pot ser exclusivament meva, perquè la crida de Déu, el que en deim “vocació”, tot
i ésser personal, - Déu crida qui vol - és a favor dels altres, és per a fer camí i servir
una comunitat. Sempre m’han servit aquelles paraules de Sant Agustí, bisbe, que
deia: “Amb vosaltres som cristià, per a vosaltres som bisbe”. Jo diria: Amb vosaltres
som persona, som cristià, som feligrès; per a vosaltres i gràcies a Déu i a la comunitat,
som prevere.
Què pot voler dir això: Que un se preocupa, s’ha de preocupar i servir a molts, i
que molts miren i preguen per un, que sigui bon prevere, bon pastor. I això comporta
que lo que fa un sigui més conegut, i lo que fan molts quedi més dins l’anonimat, però
no menys conegut i valorat pel Pare, que coneix el que està amagat. Si avui donam
gràcies pel que jo hagi pogut ésser i fer al llarg de 57 anys, tingueu per ben cert que jo
don gràcies, també, per tot el que sou i heu fet cada un de vosaltres al llarg de la vostra
vida. El bon amic Cil Buele, que fa uns recordatoris gràfics preciosos, segurament no
sabria com fer un recorregut exhaustiu de la vostra vida, però Déu no n’ha perdut ni en
perd un sol detall. Tots som protagonistes de la nostres pròpies vides, regal de Déu.
De les vostres vides i de la meva en feim ara un ram preciós d’acció de gràcies.
Reprenc les paraules de sant Agustí: Amb vosaltres, cristià, per a vosaltres capellà. I
així és, però amb un matís per a mi important: que jo ja no tenc les responsabilitats que
té el qui ara és el nostre Rector de la parròquia», l’entranyable amic i germà prevere,

Hi ha un salm a la Bíblia, el 136 que és d’acció de gràcies a Déu per molts de
motius: Perquè ha creat el cel i consolidat la terra. Perquè va crear el sol, la lluna i els
estels. Perquè va conduir el seu poble a la llibertat.
Jo hi afegesc els meus motius personals: Ell em dugué a la vida. Em posà a una
família bona. M’ensenyà a pronunciar el seu nom. El vaig anar coneixent a través de la
família, de catequistes, (encara n’hi a un de viu, en Víctor Quadrado, a punt de complir
100 anys), dels col·legis religiosos de sant Rafel i dels germans de La Salle.
Em cridà al seu servei i no sé explicar com, perquè les decisions de Déu són
misterioses, però sempre a favor nostre. Normalment hi sol haver la intervenció de
qualque fet, persona, catequista o capellà. El rector de la parròquia m’insinuava si
no voldria anar al Seminari, cosa que jo en principi refusava fins al punt de dir a ma
mare que no volia anar més per la parròquia de santa Catalina Thomàs, que era la
primera i l’única de tota aquesta contrada. Jo pensava, aleshores que el Rector me
feia els comptes, quan de fet només m’insinuava, me mostrava un possible camí per
a la meva vida.
Decidit d’anar al Seminari, als 13 anys, vaig començar el llarg camí d’altres 13 anys
d’estudis, (els equivalents al batxillerat i els estudis eclesiàstics), temps de pregària,
formació i acompanyament dels formadors, per anar aclarint si anava per bon camí.
Al final d’aquesta llarga carrera, quan un es demana si vas bé i sobre tot si en podràs
sortir una mica airós davant un futur, sempre nou i per descobrir, són ben importants
les paraules encoratjadores dels formadors i del bisbe que te diuen: estàs content, te
sents feliç? idò endavant, no tenguis por! Segueix la crida del Senyor.
L’Ordenació i la Primera Missa són el punt d’arribada, la meta del camí recorregut
en els anys de formació i són també el punt de partida d’un altre camí cap al futur, el
que es fa en les comunitats on un és enviat. Un capellà no té raó de ser, no té sentit,
si no és en relació amb els altres, amb una comunitat. Aquest punt d’arribada i de
partida, per a mi, va ser el 21 de juny de 1964 en el Seminari Nou amb l’ordenació. I
la Primera Missa el diumenge següent a la Sala Olympia, el punt de partida amb la
comunitat. D’aleshores ençà han passat els 57 anys que ara celebram.
Tot d’una vaig ser nomenat vicari de l’Encarnació, vaig començar a exercir de
capellà i a conèixer gent. Per a mi va ser especialment important la presa de contacte
amb un petit grup d’al·lots i joves que s’iniciaven en l’Escoltisme. Ràpidament va anar
creixent l’Agrupament Jaume I després el de Verge Lluc.
Mai oblidaré positivament la meva estada i treball en el Burundi, del 66 al 71.
Feina a la parròquia i promoció d’aquella gent, pobra, i molt acollidora. Estimaven els
missioners. Quan se vivien temps de forts conflictes racials, una dona senzilla del poble
s’acosta a un dels nostres companys missioners i li diu: “Vosaltres heu complit el que
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Parròquia de l’Encarnació, 28 de juny de 2021

L’Encarnació no pot ser només un nom o un lloc de referència. Ha de ser una
comunitat que tira endavant, amb la força de l’Esperit, certament, però també amb
l’estreta col·laboració de tots els qui ens sentim membres vius de la comunitat. Que la
paraula «feligrès» està com a gastada. I que només vol dir que, per raó del carrer on
vivim, pertanyem a tal o tal parròquia. Però, de què serveix saber això, si no sentim i
vivim la parròquia com a cosa nostra?

51

ens heu anat repetint, aquests anys, que ens hem d’estimar. Vosaltres sou estrangers
i ara, temps difícils per mor de problemes racials, podríeu partir a ca vostra… i quedau
amb nosaltres.” Tot això comportava el preu de viure “lluny” de la Roqueta i d’haver
d’aprendre i parlar la llengua envitricollada d’aquell país, el kirundi.

Són tantes les vivències i els records, que em seria impossible fer-ne un resum.
Per tot allà on he passat hi ha hagut, sobre tot, relació i tracte amb moltes persones,
trobades sovint profundes quan la gent cerca, a més de l’amic, l’acollida del capellà
per confiar-li secrets profunds del cor i per poder rebre d’ell allò que no ve d’ell sinó
d’Aquell que el va cridar per a ser dispensador dels dons de Déu: un consell, el consol
de la Paraula de Déu, el perdó i sobre tot l’Eucaristia.
Amb motiu d’aquests 57 anys he recordat moltes circumstàncies de la meva vida i
moltes persones. Altres m’han fuit de la memòria.
Jo, estic content, en conjunt, de la meva vida, de conèixer Jesucrist i de ser capellà.
I estic molt content perquè sent molt profundament que l’acció de gràcies que avui
celebram no és cosa exclusivament meva; és cosa de la Comunitat. Donem-ne gràcies
a Déu.
De la Pregària Universal proclamada en la Celebració del cinquanta-setè aniversari
de l’ordenació, voldria destriar la referència a persones, comunitats o grups que han
exercit càrrecs o han prestat serveis i responsabilitats pastorals a la parròquia de
l’Encarnació, molts dels quals es troben ara a la Casa del Pare. És per a tots ells
aquesta afectuosa recordança i l’honor d’aquest sincer homenatge d’agraïment.
A tots els preveres que han servit aquesta parròquia i que ja han respost a la
crida definitiva de Déu: Toni Roig, Bartomeu Pascual, Bartomeu Tauler, Pep Toni
Fuster, Josep Noguera, Joan Tries.
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A les Comunitats religioses arrelades en el nostre terme parroquial, pels seus
respectius col·legis i per les germanes que ja reposen en Déu.
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Als escolans majors que han servit la nostra parròquia, Miquel Roca i Aurelio
Vélez.
A tots els malalts que he pogut visitar a la Clínica durant 10 anys i a les
persones majors que he acompanyat a la Residència de la Bonanova al llarg de
12 anys. I als malalts atesos aquí a la barriada.
Als països de Burundi i Perú, especialment vinculats a Mallorca Missionera i
a tots els països on hi ha arribat un missioner o missionera mallorquins.
En representació de tants de missioners mallorquins, en recordaré tres. Els
dos de més edat i el més jove. Mn. Felio Morey, de Capdepera, que morí a Xile
als 105 anys. Sor Adelina Reus, de Biniamar, germaneta dels pobres, que morí
a Hong Kong, als 103 anys. Mn. Lluc Morell, missioner a Perú l’any 1964, d’on
tornà al cap de 5 anys afectat d’un tumor cerebral. Morí als 35 anys.

Gabriel Amengual
Segurament no es pot dir que Küng ha estat un dels teòlegs més importants del
segle XX, de la talla de K. Rahner i H.U.v. Balthasar, per exemple, però sí el més llegit.
Amb una quarantena d’obres traduïdes a més de 20 llengües, i algunes amb nombroses
edicions. Es diu que Ser cristiano es l’obra teològica més llegida del segle XX.
Si una cosa l’ha distingit entre els seus col·legues del gremi teològic és la seva facilitat de comunicació i haver sabut estar sempre
en les qüestions del dia i de posar al dia i al carrer les qüestions teològiques. La manera amb què ha estat present en l’opinió pública
ha estat la crítica a la institució eclesial catòlica i més en concret la
jerarquia, Roma, el Vaticà, el Papa. Gairebé sembla una fixació, perquè no és que la seva teologia sigui crítica en general o amb la societat, com per exemple ha estat i és la teologia política de J.B. Metz,
influïda per l’Escola de Frankfurt i W. Benjamin. Sobretot sembla
una fixació quan un observa que tots els mals de l’Església, en concret el buidament de
les parròquies, la ruptura generacional en la transmissió de la fe, etc. ho atribueix senzillament al fet que l’Església Catòlica segueix mantenint el celibat per als preveres, la
no ordinació de les dones, l’absolutisme romà, etc. Crec que li bastaria que girés la seva
mirada fixa en el Vaticà al seu entorn protestant per constatar que això que ell demana
ells ja ho tenen i, malgrat tot, les seves esglésies són més buides que les catòliques; que,
si els catòlics suprimim parròquies, ells suprimeixen fins i tot diòcesis. Crec que quan
un es creu que té una solució tan clara a la butxaca és que no ha comprès la situació.
Aquesta introducció me la suggereix un del seus darrers llibres en què es pregunta si
encara es pot salvar l’Església: Ist die Kirche noch zu retten? (München: Piper 2011)
així es titula i és escrit en to d’alarma, com ell mateix admet a l’entrevista, que sobre aquest llibre li feu Ralf Caspary. Només un tast:
“En l’actual situació callar no seria responsable. L’Església Catòlica
està malalta, possiblement moribunda. Si continua mantenint-se en
el seu monopoli del poder i de la veritat, en la seva hostilitat al sexe
i a la dona, negant-se a les reformes i al món il·lustrat modern, no
sobreviurà”. Com si fos una carta pastoral per als pastors, n’envià
un exemplar a tots els bisbes alemanys; i un any abans ja havia escrit una carta a tots els
bisbes del món, com si fos una encíclica.
El 6 d’abril de 2021 morí Hans Küng a Tubinga, a la universitat d’aquesta ciutat
havia desenvolupat tota la seva activitat acadèmica. Hi ingressà jove, als 33 anys. Havia
nascut el 19 de març de 1928 a Surcee (Lucerna, Suïssa). Així que ens deixà als 93 anys,
a causa d’un Parkinson.
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Amb un parèntesi de 4 anys a la parròquia de Son Cladera, del 1988 al 1992, i
altres tasques més diocesanes a la Delegació de Missions, a la Vicaria Episcopal, al
Seminari i a clíniques i Residència de la Bonanova, l’Encarnació sempre ha estat el
meu punt de referència i lloc de contacte i celebració amb la Comunitat.
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Es pot dir que Küng fou famós ja des del principi, com a teòleg conciliar (196265) i els seus escrits sobre el concili i l’Església, entre els quals destaquen, dues obres
programàtiques: Estructuras de la Iglesia (1962, Estela, Barcelona, 1965) i La Iglesia
(1967, Herder, Barcelona, 1984). Però els temes d’eclesiologia, a més de renom, li donaren disgusts, sobretot a partir de ¿Infalible? Una pregunta (1970, Herder, Barcelona,
1971), que òbviament provocà reaccions per part dels teòlegs, com
per exemple la dirigida per Karl Rahner La infalibilidad de la Iglesia
(1971, Madrid: BAC 1978), un volum on es tracta la qüestió des de
diverses perspectives com l’exegètica, la lingüística, la teològica i la
història dels dogmes, amb col·laboracions de les primeres espases:
Karl Rahner, Luigi Sartori, Joseph Ratzinger, Walter Brandmüller,
Rudolf Schnackenburg, Leo Scheffczyk, Yves Congar, Otto Semmelroth, Heinrich Fries, Heribert Mühlen, Juan Alfaro, Karl J. Becker,
Herbert Vorgrimler, Karl Lehmann.
A més de la reacció dels teòlegs, també es donà la de l’autoritat romana, que no
fou de discussió teòrica sinó que li aportà el major disgust, privant-lo de la “missio”,
és a dir, deixant de poder ensenyar com a teòleg catòlic. La cosa de fet venia d’enrere.
Sembla que la primera amonestació la rebé el 1965 arran del llibre sobre l’Església, en
tot cas sembla que el primer expedient se li obrí el 1967 i un segon el 1971. La de més
conseqüències fou la de 1975, en la qual se l’amonestava que no ensenyés tesis “que
s’oposen a la doctrina catòlica”, i se’l convocà a un diàleg per tractar la qüestió; a la
convocatòria contestà que no hi podia acudir perquè es trobava de vacacions a Florida.
No acudí a aquesta ni a altres, de manera que es pot dir que amb l’autoritat eclesiàstica
no ha exhibit el tarannà dialogal, que ha volgut mostrar en altres àmbits, sinó un altre,
que normalment i vist des de fora s’anomenaria arrogant. Finalment el 18 de desembre
de 1979 se li revocà la missió canònica.

Crec que es pot afirmar que Ser cristiano (1974) és el llibre més important de
Küng. D’ell el mateix Ratzinger escriví que “cap lector d’aquest llibre podrà o voldrà qüestionar la forta impressió que susciten el colorit, la riquesa i amplitud d’horitzons que suscita la vivesa amb què descriu la realitat cristiana”. A aquestes qualitats
54 s’hi ha d’afegir el llenguatge planer, directe, encara que també a vegades simplificador,

la qual cosa suscita greus preguntes sobre la identitat de Jesucrist en la seva relació
amb Déu. Té pàgines belles sobre la missió i l’acció de Jesús com a profeta, representant, presència i do de Déu; la qüestió és si amb aquesta presentació Jesús va molt
més enllà dels profetes de l’AT o de Sòcrates. I per tant si l’Església no és més que
una secta jueva o una comunitat que es constitueix des d’ella mateixa, per pura decisió dels seus membres, qüestió que ja està en el fons de la seva obra eclesiològica.
A mi personalment m’han interessat les seves obres amb vessant filosòfica,
que en el fons són dues. Una és La encarnación de Dios. Introducción al pensamiento
de Hegel como prolegómenos para una cristología futura (1970, Herder, Barcelona,
1974) on fa un repàs des dels escrits de joventut fins als de maduresa sobre el que Hegel
diu sobre Jesucrist. L’altre és ¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro
tiempo (1978, Cristiandad, Madrid, 1979; Trotta, Madrid,
2005) on fa un repàs històric a la qüestió filosòfica de Déu.
Tant un com l’altre donen molta informació, són més tost narratius, clars en l’exposició, senzills quant al nivell reflexiu.
A més tant un com l’altre tingueren la mala sort (almanco en
l’àmbit acadèmic) de comptar amb una contrapartida del més
alt nivell. El seu llibre sobre Hegel es publicà l’any 1970, el
segon centenari del naixement de Hegel, un any en que aparegueren algunes obres molt bones sobre Hegel, la seva fou
possiblement l’aportació de la teologia catòlica més rellevant;
però la vessant teològica fou magníficament tractada per Michael Theunissen (Hegels Lehre vom absoluten Geist als theologisch-politischer Traktat. Berlin: Gruyter, 1970). El llibre
sobre Déu havia estat precedit l’any anterior pel d’Eberhard
Jüngel Gott als Geheimnis der Welt (Tubinga: Mohr 1977,
vers. cast.: Dios como misterio del mundo. Salamanca: Sígueme 1984, traducció difícil de fer i d’entendre, de manera
que no ha estat reeditada), per a mi el millor llibre sobre Déu
del segle XX, amb una molt bona confrontació amb Hegel,
Nietzsche, Heidegger i altres.
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La seva formació fou llarga i d’excel·lència. A la Gregoriana de Roma hi feu
els estudis de filosofia i teologia; els 7 anys d’estudi conclogueren amb la llicència en
teologia el 1953. El 1954 rebé l’ordinació presbiteral i restà incardinat a la diòcesi de
Basilea. El doctorat en teologia el feu a l’Institut Catòlic de Paris, amb una tesi dirigida
per Louis Bouyer (un professor especialista en litúrgia, luterà convertit al catolicisme,
expert conciliar o almanco de la comissió litúrgica encarregada de l’aplicació del Concili; entre nosaltres conegut per obres com Piedad litúrgica, El misterio pascual, El rito
y el hombre, etc.), sobre la justificació a Karl Barth. El tema no podia ser més incisiu: el
tema nuclear de les dissensions entre catòlics i protestants i sobre el teòleg protestant segurament més important del segle XX i molt crític amb l’Església Catòlica. Vull pensar
que aquest estudi, publicat amb el títol La justificación. Doctrina de Karl Barth y una
interpretación católica (1957, Herder, Barcelona, 1967) ajudà a la cèlebre declaració
de l’Església Catòlica i els luterans sobre la justificació del novembre de 1999, una declaració molt important i matisada, on s’exposa el bessó admès per ambdues parts i els
matisos que uns i altres hi fan, és a dir les diverses interpretacions.

Privat de la possibilitat d’ensenyar teologia catòlica, Küng es dedicà a l’estudi de les religions, dedicació que
tingué com a fruit uns grans tractats sobre les tres religions
monoteistes: El judaísmo. Pasado, presente, futuro (1991,
Trotta, Madrid, 1993), El cristianismo. Esencia e historia
(1994, Trotta, Madrid, 1997), El islam. Historia, presente, futuro (2004, Trotta, Madrid,
2006). S’ha de dir que la idea d’ampliar al diàleg ecumènic a les altres religions li ve del
temps d’estudi a Roma, on el P. Klein del Col·legi Germànic aconsellava als estudiants
obrir-se al gran ecumenisme, no sols entre els cristians, sinó amb tots els creients. El diàleg interreligiós l’enfocà sempre des d’un punt de vista pràctic, no orientat a la recerca
d’acords doctrinals, sinó de la pau. El seu lema era: “No hi haurà pau mundial sense pau
entre les religions, no hi haurà pau entre les religions sense diàleg entre les religions”.
A aquest fi creà la fundació Weltethos o Fundació ètica mundial de la qual ell en fou el
president, a més del fundador. Segurament l’esdeveniment més conegut d’aquesta fundació fou el “Parlament de Xicago”, del que en dóna compte a Hacia una ética mundial
55
(coeditat amb Karl-Josef Kuschel, 1994).
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“No hi haurà pau mundial sense pau entre les religions,
no hi haurà pau entre les religions sense diàleg entre les religions”.
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Que aquestes breus notes siguin com una escletxa per on es pot intuir les dimensions enormes de l’obra de Hans Küng, un teòleg d’una gran vitalitat, força i amplitud
d’horitzons. Sempre feu teologia pensant en la gent, mai en el gremi acadèmic, no construí una teologia, sinó que la volgué comunicar; d’aquí crec que s’explica la diversitat
de temes, els que interessen a la gent, el seu to narratiu, clar, directe, que arribi al públic.
Malgrat el to de crítica permanent a l’Església, sempre s’hi sentí a dins ella i formant
part d’ella; les dificultats que tingué amb les autoritats el feren sofrir; però ell es mantingué sempre fidel a les seves idees. Morí sense haver estat rehabilitat com a teòleg
catòlic, la cosa que ell més desitjava, però tampoc sense donar cap passa d’acostament
per a facilitar-ho. Poc abans de morir rebé una carta del Papa Francesc, molt amable, en
la que el saluda com a “Lieber Mitbruder”, estimat germà.
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Els escrits del teòleg Roger Lenaers
avancen una passa més en la necessària
renovació de la ciència religiosa que avui
es veu obligada, com mai abans ho havia
fet, a renovar-se o a morir. La mentalitat
de la gent —sobretot d’edat de cinquanta
anys per avall— cada vegada és més crítica i no admet la realitat de moltes narracions i llegendes bíbliques que no deixen
de ser presentades, amb abús d’autoritat,
com a fets històrics inqüestionables. Tot i
així, el moment actual és un escaló més
del procés crític començat fa ja dos segles
i que en aquests anys pren una direcció
irreversible de canvi i acomodació al moment que vivim. Jo personalment em vaig
sentir teològicament molt estimulat els
anys seixanta del segle passat pels escrits del “Catecisme Holandès“ i “Honest
to God” (Sincero para con Dios) del bisbe
anglicà John Robinson; els anys setanta
per les obres de Hans Küng (El seu llibre
“L’Església“ em fou de gran ajuda quan
aleshores vaig deixar el ministeri sacerdotal). Aquests últims anys il·luminen el
meu caminar en la fe diferents biblistes i
teòlegs, com Leonardo Boff, José Arregi,
José Mª Vigil, Diarmuid O’Murchu, John
Shelby Spong, Joseph Moingt, José Mª
Castillo, José Antonio Pagola... i especialment Roger Lenaers, de qui ara vull
escriure.
“La intel·ligència és la capacitat d’adaptar-se al canvi.” Aquesta frase de Stephen
Hawking em serveix per introduir el treball del jesuïta belga, mort enguany als
noranta-sis anys. Roger Lenaers (19252021) fou filòsof, teòleg i filòleg. Té moltes
publicacions didàctiques sobre llengües

antigues, ensenyà religió a diversos instituts, fou rector en un poble de muntanya
al Tirol, a Àustria. El seu tarannà teològic
ha estat entendre les representacions tradicionals de la fe “traduïdes” al llenguatge
modern; reconciliar el missatge bíblic de
la fe amb la modernitat recorrent a noves
formulacions. Mai va ser posat fora de
l’ordre jesuïta ni fora de l’Església Catòlica. Els seus escrits arriben als fonaments
de la fe i volen preservar el que és útil
a la ment moderna. Lenaers escrivia en
llengües neerlandesa i alemanya; immediatament fou traduït a anglès, castellà i
italià.
Roger Lenaers posà en pràctica el
que diu un eminent teòleg actual: “Hi ha
milions de cristians que des de fa massa temps han estat desinformats o enganyats sobre molts dels escrits i doctrines
de la nostra fe. El camí cap al futur del
cristianisme s’ha de fonamentar amb
honestedat intel·lectual. Si el cristianisme ha de sobreviure al segle XXI, s’ha
d’acollir i construir sobre el coneixement
i la visió del món actuals” (Barry Blood en
el llibre “Secrets of our faith”). Vet aquí
paraules de Lenaers que expliciten i concreten positivament la citació precedent:
”Per la seva natura el cristianisme no és
una religió, tot i que ho ha esdevingut.
Per la seva natura és una fe en Jesús i
en el Déu que Jesús experimentà i visqué. No ens podem alliberar totalment de
la religió, però podem alliberar-nos de la
imatge d’un “Theos” per tal de trobar la
Realitat absoluta que és Amor absolut.“
(“Después de las religiones”, en la versió
italiana “Oltre le religioni“, pàg. 129)
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Aquesta, encara que breu i esquemàtica, presentació d’una figura tan rica
i polièdrica seria molt coixa si no es fes menció dels àmbits de diàleg o de treball interdisciplinar que cultivà Küng. La dimensió ecumènica fou present des de l’inici de la
seva labor teològica, segurament en aquesta línia es mogueren les seves aportacions al
Concili Vaticà II. Prest amplià el camp de diàleg a les altres religions. Considera el diàleg de les religions com l’alternativa a les multiseculars lluites de religió, de les quals
encara en resten reminiscències ben clares (i fins i tot persecucions religioses) i el problema fou posat en evidència en el pla teòric en la teoria del xoc de les civilitzacions de
S. Huntington. D’aquí el plantejament pràctic i ètic del diàleg, centrat en la defensa de
valors morals comuns a les religions i a l’ètica cívica, com la no violència activa en recerca de la pau, respecte a tota vida, defensa de la natura com a casa comuna, la pràctica
d’una vida veraç i autèntica, la cultura de la solidaritat, un ordre internacional just, el
reconeixement de la igualtat entre barons i dones. En el camp de la interdisciplinarietat
cal esmentar que ha mantingut un diàleg fecund amb les ciències, la filosofia, la ciència
política, l’economia, la música, etc. En aquest sentit siguin esmentades només aquestes
dues obres: El principio de todas las cosas. Ciencia y religión (2005, Trotta, Madrid,
2007) i Música y religión. Mozart, Wagner y Bruckner (Trotta, Madrid, 2008).
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Vet aquí una petita recensió de quatre
obres de Lenaers que actualment es troben en castellà i que també poden ser llegides gratuïtament de forma telemàtica:

Altres temes tractats i explicats amb paraules d’avui: la resurrecció de Jesús, la vida
després de la mort, l’Eucaristia com a moment de compartir i comprometre’s, el sentit i
l’eficàcia de la pregària, una nova formulació
de l`antic símbol de la fe…

JESÚS,

Editorial Bubok Publishing. Any 2015. 168
pàgines. 10 euros

OTRO CRISTIANISMO ES POSSIBLE
Fe en lenguaje de modernidad

Editorial Abya Yala. Quito, Equador, 2011.
244 pàgines. 20 euros

Es pot llegir en PDF a:

https://www.academia.edu/41537575/LENAERS_Roger_Otro_cristianismo_es_posible_Fe_en_lenguaje_de_modernidad
Lenaers reconcilia el missatge de la fe
amb la modernitat mitjançant una reformulació de les paraules; el missatge ha de ser
clar i fàcil d’entendre.
No hi ha dos estadis: un alt i l’altre baix; el
cel i la terra.
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S’han d’abandonar els vells mites; en tot
cas cal reconèixer-los llegendaris i adaptar-los a la mentalitat moderna.
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La crisi de l’Església, en gran part, és
conseqüència de la presentació que ella ha
fet del dogma.
La Bíblia és el fonament de la fe, però és
un llibre de testimonis, no de fets històrics.
La Tradició és l’altre tresor del cristianisme,
tot i que la jerarquia eclesiàstica ha abusat
del seu poder.
La imatge de Déu ha de ser reconduïda;
hem fet un déu massa a la nostra mida.
La pedra angular de la fe cristiana és el
Jesús històric, el Crist ressuscitat.
S’ha volgut explicar massa la Trinitat caient en controvèrsies inútils.
María, mare de Jesús, ha de ser adequadament compresa en el pla de Déu.

AUNQUE NO HAYA UN DIOS AHÍ ARRIBA
Vivir en Dios, sin dios
Editorial Abya Yala. Quito, Equador, 2013.
208 pàgines. 6,30 dòlars.
Es pot llegir en PDF a:
http://tiempoaxial.org/textos/TA16Indice.pdf
Amb un títol provocador el llibre recerca
els fonaments d’una fe moderna tot replantejant el vell conflicte entre ciència i fe amb
terminologia actual; com també podem trobar Déu dins la modernitat agnòstica o atea.
Tracta diferents temes que afecten l’ètica,
com la sexualitat viscuda per creients moderns, la situació del matrimoni, l’ambició de
diners, la tensió entre obediència i llibertat,
l’eutanàsia i mort digna... En definitiva, una
vella història: tensió entre ciència i fe.
Rehabilita la Bíblia i exposa que el teisme, o creença tradicional que teníem de
Déu, ja no és una opció vàlida. Cal retrobar
el missatge alliberador, expressat amb paraules entenedores a la mentalitat del segle
XXI.
Critica la insistència clerical en la “missa”,
orientant-se més en la commemoració del
“darrer sopar”, que és participar i compartir.
No al teisme; sí a la recerca d’un nou i
diferent concepte de Déu.

Es pot llegir en PDF a:
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/eBook-en-PDF-Jesus-una-persona-como-nosotros.pdf
El cristianisme retrocedeix a Occident on
presenta dues tendències divergents; una
continua aferrada als dogmes amb lectura
literal de la Bíblia; l’altra és un moviment
de renovació, cada vegada més ampli, que
malda per convergir amb la mentalitat laica
del nostre temps. És en aquest context laic
que Lenaers pregunta per Jesús de Natzaret. Resulta difícil equilibrar les formulacions
dogmàtiques tradicionals amb una exposició
raonable i comprensiva de les paraules i
dels fets protagonitzats per aquell personatge del segle primer. Es tracta de compaginar
sacralitat i simplificació, però hi ha immensa
distància entre “Jesús, Fill de Déu” i “Jesús,
una persona com nosaltres”. Aquest és el
recorregut que en aquest llibre vol aplanar
Roger Lenaers.
Primerament afirma que l’antic galileu
segueix encara interessant gran part de
la humanitat; no deixa de ser investigat,
criticat i, fins i tot, seguit. Descriu com Jesús
ha estat tradicionalment presentat i com
avui pot ser reconegut dins la mentalitat
moderna, la creient i també l’agnòstica i
l’atea. Tracta críticament l’expressió “nascut
de dona”, referint-se a la concepció de
Jesús i al seu naixement. Fa un recorregut
pel que podem conèixer del que digué i va
fer des del baptisme fins a la mort. Ofereix
nova perspectiva per poder entendre els
termes del credo “Crucificat sota Ponç Pilat,
mort i sepultat; ressuscità al tercer dia”. Tota
aquesta temàtica és exposada amb un criteri
d’estricta fidelitat a l’esperit evangèlic.

DESPUÉS DE LAS RELIGIONES

Una nueva época para la espiritualidad
humana
Publicació conjunta de Roger LENAERS,
Claudia FANTI, Concha MARTÍNEZ, John
Shelby SPONG, Maria LÓPEZ VIGIL i José
Mª VIGIL. Editorial Bubok Publishing. Any
2020. 262 pàgines. 12 euros.
Es pot llegir en PDF a:
https://archive.org/details/villamayor-santiago-vigil-jose-maria-coo/page/8/mode/2up
Lenaers hi aporta un llarg article de trenta-vuit pàgines amb el títol “Cristianisme i
modernitat, poden caminar junts?” on bàsicament presenta aquestes idees:
Les religions han estat durant molt temps
l’ànima de les societats, però no estan destinades a ésser-hi sempre.
L’article critica amablement i decisivament
el cristianisme i demana ¿per ventura, com
a una religió més, no està destinat a desaparèixer?
Ja no és creïble Déu com a ésser amb
poders sobrenaturals que viu a alt del cel.
Cal cercar i trobar una altra forma de concebre’l i expressar-lo.
Els humans formam part d’un cosmos
que és autoexpressió, en continu moviment
evolutiu, de l’Esperit creatiu, que és l’amor.
Aquest amor absolut no habita en el cel, sinó
en el cor de tot el que existeix.
Guillem Ramis i Moneny.
Marratxí, setembre de 2021.
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¿UNA PERSONA COMO NOSOTROS?

59

tenir la gran sort de trobar-lo en la persona admirable d’un català, laic, casat, que arribaria a
tenir fills i néts, economista, professor i catedràtic d’universitat. Una troballa tan enriquidora,
que m’ha acompanyat fins als seus darrers dies.

Em va alegrar molt el reconeixement públic immens des
d’àmbits tan diversos. Tot i amb això, un dels aspectes i caires
més personals que no acostumaven a assenyalar, prou clarament i ferma, era la seva condició d’home creient, cristià, catòlic compromès fins a l’extrem.
Definit pel mateix president de la Conferència episcopal espanyola, l’arquebisbe de
Barcelona i cardenal Joan Josep Omella com a «cristià compromès que sempre va mirar de
treballar pel bé comú», em sembla la millor descripció que se’n podria fer.
De fet, Arcadi va presidir durant 13 anys seguits l’entitat Justícia i Pau a la diòcesi de
Barcelona, i participà en moviments i organitzacions cristianes diverses, com Pax Christi o
Cristians pel Socialisme.
Mogut per la seva fe militant, es mostrà humanista fins al moll dels ossos, defensant
sempre la vida i la pau per a tothom, fruit de la justícia i la lluita aferrissada per implantar-la a
tots els àmbits de la vida ciutadana,

Cristià del Nord solidari amb el Sud
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El meu pas durant vuit anys seguits de la meva vida per contrades de l’hemisferi Sud,
que vaig veure farcit de confessions religioses diverses, em dugué a percebre cada cop més
clarament que, des de feia dècades, l’hemisferi Nord, majoritàriament i tradicionalment marcat pel cristianisme, s’havia anat enriquint cada cop més fermament a costa de l’explotació
implacable que continuava exercint de mil i una maneres sobre l’hemisferi Sud, marcat per
confessions religioses molt diverses.
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En retornar a Mallorca a finals de la dècada dels anys 70 del segle passat, vaig considerar que m’havia de situar a l’àmbit de la defensa dels drets humans. Després de viure de
prop massa situacions de lluita social per millorar les condicions materials de viure, no hi podia
passar de puntetes.
Vaig intentar-ho des de la parròquia de l’Encarnació, a Ciutat, on ja duien anys treballant en aquella línia orientadora: tota persona, pel simple fet d’haver nascut (sense haver-ho
sol·licitat prèviament), arriba a aquest món amb la dignitat que li dona la condició de fill/a de
Déu, mereixedora del respecte màxim.
Creia que calia dedicar-hi tots els esforços, i vaig mirar de fer-ho de la manera que
vaig considerar més adient. Mirant de lluitar contra el model capitalista imperant arreu del
Planeta, que jo havia percebut clarament com el causant principal d’escampar-hi misèria,
fam, pobresa, malnutrició, malalties, extracció de matèries primeres, comercialització injusta,
divisió entre persones i col·lectius, desigualtats socials, maltractaments, manca de recursos
indispensables, guerres, enfrontaments, destrossa territorial, etc. malgrat aparents millores
materials per a minories privilegiades.
Mentrestant, pensava que m’hauria de resultar difícil arribar a trobar qualcú que, a les
nostres contrades mediterrànies, en compartís la visió, la consciència i la praxi cívica. I vaig

Hi vaig descobrir, en ell, la personalitat gegantina d’un creient catòlic, compromès en la
transformació radical d’aquest món nostre, marcat profundament pel model capitalista. Sempre disposat a escampar la llavor de la revolta cívica més profundament humana que jo no he
conegut mai.
De manera molt més pedagògica i profunda que l’assumida per mi, puc dir que em va
ensenyar a descobrir i combatre els veritables mecanismes d’opressió, dominació i dependència que el nefast i malèfic model capitalista de les nostres societats escampa i difon arreu del
planeta. Sobretot, des del Nord majoritàriament cristià cap al Sud majoritàriament divers pel
que fa a confessions religioses.
Sempre l’he admirat, com a gran coneixedor dels fils que van teixint la xarxa de què se
serveix l’actual model capitalista per engreixar parts petites del món, a costa de mantenir la
major part de la població mundial dins la més esgarrifosa de les misèries.
M’admirà sempre la seva coneixença tan immensa, intensa i extensa, com també la
capacitat de retenir dades i detalls de tot quant explicava, amb una fluïdesa mental i verbal
més que envejables.

Lluitador per uns Països Catalans sobirans i solidaris
Quan vaig tenir l’oportunitat de tractar-lo més de prop, em captivà la seva convicció ferma sobre la necessitat d’enfortir la societat civil arreu dels Països Catalans. En defensa dels
drets humans, vàrem compartir trobades, manifestacions i concentracions diverses, sobretot
arran del Fòrum Social Català (FSCat) o del Fòrum Social de la Mediterrània (FSMed), entre
d’altres.
Quantes vegades no es va fer present Arcadi a les nostres illes! Hi venia amb moltes
ganes, per explicar-nos amb tots els detalls i amb la màxima concreció, les connexions entre
el poder econòmic i el poder polític; el G8 i el G20; el rescat per part dels governs de la banca
privada; la lluita necessària contra els paradisos fiscals; l’aturada d’aquesta mala Europa del
capital i de la guerra; l’absència absoluta de comportaments i decisions de caràcter democràtic a l’interior de les institucions; la realitat dels poders reals; qui són els personatges més
influents de la política i l’economia mundial i la seva relació entre ells; etc.
M’alegrà veure’l juntament amb altres personalitats d’arreu del Planeta (Federico
Mayor, Mario Soares, Susan George, Noam Chomsky, Chico Whitaker, Centre UNESCO de
Catalunya, Fèlix Martí, etc.), mantenint l’opinió, i així ho manifestava una vegada i una altra
Arcadi, que, si de bon de veres volíem fer front a la crisi alimentària, climàtica i global..., calia
treballar per crear un Impost Global sobre les Transaccions de Divises com a font de Finançament per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Amb unes explicacions claríssimes i nitidíssimes, com les que quedaven reflectides en
aquests dos fragments de la transcripció literal d’intervencions seves, enteníem perfectament
el que volia dir:
«Està estudiat, ens deia, que els paradisos fiscals, si fossin capaços de tornar el diner
amagat, senzillament traure els diners dels paradisos fiscals, portar-los a nom de les mateixes
propietats al seu país d’origen, que es posessin en el banc que els rendís un 4%, percentatge
més o menys de mitjana, i que d’aquest 4% paguessin el 30% de l’impost de la renda que
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La mort del bon amic català Arcadi Oliveres i Boadella,
als 75 anys d’edat, ocorreguda el 6 d’abril de 2021, omplí moltes pàgines, programes de televisió, emissions radiofòniques,
aparicions públiques a les xarxes de la intercomunicació social.
Sobre la seva personalitat.

Em sent molt orgullós d’haver compartit plegats afanys i lluites diverses per un món
més just, amb Arcadi Oliveres i Boadella, un any més jove que jo. Fent tots els possibles per
obtenir més grans nivells de pau veritable i de democràcia sòlida, a l’àmbit global. I també, a
l’àmbit local, en vistes a la construcció d’una Europa i d’un Planeta més just, sostenible i solidari.

61

havien de pagar... Si es fes això, s’obtindrien a l’any 200 mil milions de dòlars: tres vegades
més del que es destina cada any a l’ajuda al desenvolupament! Buscant els paradisos fiscals,
podrien multiplicar per quatre l’ajuda al desenvolupament! Però no hi ha cap voluntat de ferho!»

Per a mi, el bon amic Arcadi Oliveres sempre serà recordat com el cristià catòlic, gran
defensor de la justícia, la pau, la solidaritat i la creença ferma en les possibilitats humanes
d’accedir, per la via de la lluita democràtica no violenta, al món millor que Déu vol i desitja per
a tota la humanitat.
Vaig conèixer-lo abans que ell fos president de Justícia i Pau, de la diòcesi de Barcelona, entre 2001 i 2014. Tothom reconeix que es tracta d’una de les organitzacions més
lluitadores a l’interior de l’Església catòlica catalana: defensant els drets humans de la gent
d’aquí i d’algun país de fora, les campanyes del 0,7% i l’abolició del deute extern, la pau i el
desarmament, la pobresa i la marginació.
Gràcies al bon amic manacorí, Josep L. Garcia Mallada, podem gaudir d’un vídeo
sublim, enregistrat a Manacor, per al programa Sal i Llum al youtube. Hi apareix Arcadi Oliveres «en la seva pròpia salsa», xerrant pels colzes i d’una manera molt clara sobre tots aquests
temes tan interessants.

Defensor aferrissat de la lluita no violenta
Partidari fervent de la lluita no violenta, per aconseguir la democràcia i la justícia, en
les Diades de la No-violència, acostumava a lloar la lluita de Gandhi i difonia que «hauríem
d'aprendre molt dels errors de la humanitat, de la seva figura i de moltes d'altres que ens han
ensenyat que la violència només genera més violència.»
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Sempre em resultaran del tot inoblidables els moments i les trobades mantengudes
amb Arcadi Oliveres que no podré oblidar mai: la de Son Bono, any 2005. Fòrum Social de
Mallorca (FSMa), anys 2005 i 2009. Fòrum Social de la Mediterrània (FSMed), any 2005. Justícia i Pau, al Teatre Municipal de Palma, any 2007. Fòrum Social Català (FSCat) anys 2008 i
any 2010..
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Tots dos plegats, cadascú des del seu àmbit d’actuació, hem mirat de fer suport a
iniciatives socials transformadores de la realitat que vivim i patim... En defensa d’uns serveis
públics eficients... Reclamant moltes més dosis de voluntat política i social a les institucions
públiques... Lluitant aferrissadament contra els efectes nefasts del sistema capitalista, a l’àmbit global i al local... Presentant propostes que contribueixin a dinamitzar democràticament el
nostre sistema polític... Incentivant el compromís amb la pobresa, la guerra, la immigració i el
medi ambient.
Que, des d’allà on es troba suara mateix, gaudint de la presència i la vivència propera
del Déu en qui tenia dipositada la seva fe cristiana de catòlic adult, Arcadi Oliveres continuï
explicant-nos aprenentatges nous adquirits, per tal que puguem continuar gaudint d’ensenyaments nous realitzats.
Pel cel nou i la terra nova on regni de bon de veres la Justícia i la Pau.
Cecili Buele i Ramis, tardor calenta de 2021

Toni Pol Marcús
Tenc sobre la taula dos volums de sermons de Don Gabriel Marià Ribas de Pina,
editats per Sor Maria Rigo Prohens, el 2006. Són prop de 800 pàgines corresponents
als sermons predicats al cor del segle XIX (1843-1873) pel Fundador de les Filles de
la Misericòrdia, altrament dites Franciscanes, de les que tenc un agraït record, entre
d’altres raons perquè a tots els pobles on he viscut o parròquies on he exercit sempre
vaig comptar amb la seva ajuda, simpatia i hospitalitat: Sta. Eugènia, Es Llombards,
Colònia de Sant Jordi i Sant Vicens Ferrer (Son Gotleu, Centre Mater Misericordiae).
El sermonari està breument presentat per Teodor Suau i Puig, a qui vaig conèixer
passejant entre els set turons de Roma. Actualment m’aconhort escoltant alguna de
les seves homilies teledifoses de les que, com a confrare, prenc candela. El missatge
homilètic del company romagnolo concorda amb la del misericordiós Ribas de Pina;
l’embocall -paraula, estil, disseny i ermini- a gairebé dos segles de distància, és força
diferent però ajustat al dogma. Si tots els camins duen a Roma, de Roma també en
surten tots i arriben a tots els punts cardinals. La divergència de les vies separa, però la
rodonesa de la Terra pot fer possible el retrobament...
Els sermons de don Gabriel Marià, m’han desvetllat la idea de les pluriformes prèdiques del Seminari, algunes de les quals contaré seguidament.

Cita prèvia
Tan imbuït me sent per la nomenclatura governamental, autonòmica, mèdica i sobretot curial escampant el virus amb bons cops de falç, al compàs de l’himne català.
¿Qui ho diria? ¿És que els jutges hispans pateixen el síndrome dels lictors capitolins
que, de les vares i la destral, en feien insígnia? Tan imbuït, deia, per aquest nou camp
semàntic (cita prèvia, mascareta, distància social, vacuna, et reliqua) posat de moda i
vigent a l’hora d’escriure aquestes notes, que no me resistesc a la temptació de recórrer
a una cita prèvia, tot i ja estar doblement vaccinat amb el vaccí legal, a prova de tot recurs contenciós o administratiu. La cita, la me proporciona l’entranyable amic Vicenç
Jasso, en el llibre on conta les seves vivències nacional-catòliques a l’escola pública i
al Seminari (1939-1975). Vet-l’aquí:
Cada dissabte, el director espiritual del Seminari feia una prèdica: se solia
emprar per denominar-la el barbarisme ‘plàtica’. No record, segueix el pedagog,
que mai parlàs de Déu, fonament i arrel de la religió, de les creences i de la moral. La divinitat, el Pare per als cristians, és un tema que es pot desenvolupar al
llarg de tota una vida, però aquell bon home sols en feia una referència explícita
en l’exclamació ‘¡Señor, Señor!’ L’emprava en tot moment i en qualsevol avinentesa. Per ventura era la realització d’una pràctica que recomanava: “Sobrenaturalizar”. Ho escric en castellà, perquè totes les al·locucions religioses es feien en
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«El frau fiscal a Espanya són 80.000 milions d’euros a l’any, la mateixa quantitat que
el govern espanyol destina a les pensions! És a dir, que si erradiquéssim el frau fiscal, doblaríem les pensions, per entendre’ns, perquè és exactament la mateixa quantitat. Però no hi ha
voluntat política d’erradicar el frau fiscal per anar a buscar i protegir les pensions.»
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El programa
Un aspecte tan important del ministeri sacerdotal com és la predicació, l’oratòria
havia de tenir un lloc destacat en el pla d’estudis del Seminari. A tal efecte, s’havia
nomenat un eximi professor i una amplitud d’horari dignes d’una matèria tan transcendental, derivada de l’axioma fides ex auditu.
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El professor va ser el M. I. Antoni Sancho Nebot,
canonge magistral del Capítol Catedralici, de mirada fina
i bellugadissa, ell tot sol, carregat de ciència i amb un
currículum dens i brillant. Els diumenges de XL Hores a
la Seu, predicava al púlpit catedralici i els seminaristes
hi acudíem a escoltar-lo, com exercici de subtil pedagogia. Els sermons, sempre en castellà, una llengua noble,
intel·ligible, decorosa, útil i d’acord amb la sublimitat
dels temes i el respecte als fidels. Mai vaig veure ningú
que protestés o sortís de la bancada. Un luxe, don Toni
Sancho, a l’alçada de les erectes columnes de la Catedral. La trona, adossada a una d’elles, amb un tornaveu
en forma d’esclata-sang, revertia la paraula inflamada
sobre la multitud.
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A l’horari lectiu del Seminari, l’Oratòria figurava com una assignatura quadrimestral, els dijous de 10 a 11, aproximadament, que suposarien setze hores teòriques de
classe. Tenint en compte que el quadrimestre, per qüestions de calendari, de facto era
un trimestre, les hores quedaven reduïdes a dotze, de les quals n’havíem de descomptar
tres per coincidir amb el dia de recés espiritual del clergat.
De les nou hores que restaven, n’havíem de sostreure dues per possibles refredaments del canonge –el trimestre era el més rigorós ja que coincidia amb el ple de
l’hivern- i tres hores més per concurrència amb alguna festa votiva o esdeveniments
no previstos. El magistral tenia una irreprimible tendència a arribar amb mitja hora de
retard, canonical costum que reduïa les hores a quatre. Els trenta minuts restants no
donaven temps per entrar en matèria, i era lògic que se’n dediquessin quinze o vint a
una conversa amigable amb informacions vàries sobre l’ambient catedralici i altres
ecos de societat, allò que en diem context. De prompte, el Molt Il·lustre s’aixecava,
s’arrebossava magistralment la capa borlada i sentenciava amb simpatia: Ya que no
hemos sido puntuales en el entrar, seámoslo en el salir. I sortíem de seguida per tal de
descongestionar altres multitudinàries aglomeracions. (Llegiu, per caritat, les pàgines
177-180 del llibre den Jasso, on se descriu magistralment Predica, fraret l’anvers del
revers anterior).

Un model per a la nit dels diumenges
A la pàgina 115 en Vicenç havia escrit: Al Seminari se’ns formava per servir una
gran institució, avalada amb el pes de la història i de la indiscutible revelació. El
verb servir, va desempolsar una graciosa espècie del meu ja pol-sós (=toniet, espavila) cervell: el d’una plàtica* de D. Pedro Amorós, que obrí devotament amb aquestes
paraules: Hoy vamos a hablar, queridos seminaristas, de las palabras de Jesús en el
Evangelio: “No vine a servir sino a ser servido”. La mitja rialleta, reforçada per un
gentil copet de colze tan típic de les comunitats conventuals, estava servida, i va recórrer fraternalment totes les bancades. Allò curiós és que al llarg de la peroració, nuestro
querido don Pedro va repetir sempre –dues dotzenes de vegades, al menys- el mateix
lema i en el mateix ordre: “No vine a servir sino a ser servido”. L’adherència de l’estimat director a la consigna evangèlica va ser tan constant que la va mantenir sin enmendalla, tot al llarg de la prèdica; i fou tan eficaç que s’empeltà per sempre més al meu
capteniment i convertint-se en norma de conducta de bona part del clergat que, tirant
pel dret, havia donat per bona.

Devot auditori
¿Recordau, benvolguts amics, la parafernàlia dels assaigs de predicació domèstica
que se feien al Seminari? Quan arribava la quaresma era obligat que els teòlegs pugessin a la trona del menjador -metàfora d’una plenitud de mongetes –el Phaseolus vulgaris, no Ecclesiae sponsae imago, digna del professor de Literatura M. I. Sr. Gayà- per
dirigir la paraula a un encuriosit auditori que sofria per l’orador, sí, però sobretot, amb
caritat ben entesa, per la pròpia arenga quan li arribés la nit assenyalada.
El tema devia ser l’evangeli del dia, i la durada, d’uns deu minuts; el format, una
exegesi homilètica del fragment bíblic i una entendridora aplicació a la vida de cada
dia. La finalitat, ensinistrar els futurs professionals de l’oratòria sagrada al servei d’una
institució que tenia, entre d’altres dogmes i aforismes aborronadors, aquest: l’extra Ecclesiam nulla salus, per la responsabilitat exigible a tota creatura nada. L’auditori, de
per sí implacable, estava presidit per un jerarca, element que afegia pressió a la previsible premuda del fetus en formació que maduraria en la ment i els llavis de l’aprenent.
És el cas d’un orador que, havent perdut el fil de la paraula, quedà mut al bell mig
de la tirolina, paralitzat sobre el buit de l’abisme declamatori i, no veient cap arcàngel
que corregués a salvar-lo, va desplegar el paracaigudes d’emergència recitant calmosament aquestes paraules: Germans, així no hi manera de continuar. Peu fiter i decidit,
trepitjà el trespol del menjador, apagà la mirada inquieta de l’auditori i se dirigí al seu
lloc. Com que no havíem sopat encara, l’arquitriclí, sense comentaris, va donar l’ordre
de treure el puré.
Era manacorí s’estornell, però no dominic. El gest d’acomiadar-se de l’auditori
justificant la retirada del quadrilàter amb paraules tan franques i sinceres, podia ser
interpretat pel devot auditori com de poca preparació, memòria insegura i escassa
responsabilitat. Al meu criteri, erasmià de mena, hi haurien cabut interpretacions més
indulgents: fraternal comprensió, discreta simpatia amb el fracàs, aprofitament de la
negativa experiència, valoració objectiva de l’assaig in se ipso i altres positivitats addicionals no tòxiques.
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aquesta parla que, segons deien, era la millor llengua per tractar amb Déu. No
cregueu que en sabés amb excés, ja que les seves traduccions literals del mallorquí casolà a la llengua de santa Teresa eren tan divertides que s’hi haguessin
pogut llogar cadiretes. Les prèdiques solien fer referència a aspectes institucionals i, sovint, poc rellevants de la subcultura clerical. (Pàg. 116)
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Mea culpa

No fa al cas recordar el tema; la meva preocupació era més de forma que de fons,
volent introduir pautes innovadores i originals, oblidant que l’originalitat no està reconeguda en l’exercici clerical ni en la difusió del missatge evangèlic, sotmès a les línies
vermelles de l’Enchiridion. Nihil innovetur. Tot i no conèixer explícitament el dolce
stil nuovo del Dant, ni altres corrents renaixentistes d’aquells segles artístics nodrits
per tiares pontifícies, jo aspirava a l’obertura de noves fronteres per a la propalació del
missatge.
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Existia el referent històric però també una realitat més evolucionada, geogràfica i
temporal, que començava a tenyir-se de canvis innovadors. Debilitada l’estrella de
s’auba, apareixien signes inèdits del temps en els aires gastats de l’entorn: un Seminari
nou arquejat amb pedra de Binissalem; la recautxutada direcció del Seminari sota tutela amerincana (autoritat, espiritualitat, disciplina) i el retallat orgull del Puig Major,
des d’on els americans espiaven el món. Més a prop, el poble ja berenava de formatge
color de carabassa, llet en pols i mantega de les praderies estatunidenques. A l’horitzó
apareixien els primers símptomes d’una nova capçalera informativa, Torxa (perdó,
Antorcha) subsidiària del BOE episcorectoral; un foto-muntatge 5G en tecnicolor per
a les Campanyes Pro-Seminario; l’oratge fresc que creuava els camps oberts de Son
Gibert; la DKV a gasoil transportant els professors, la tartana de la Sapiència empesa
pels fills de Ramon Llull... Tot concordava amb la música de Salinas i les paraules del
clàssic “El aire se serena / y viste de hermosura y luz no usada”.
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Parlava, però, del meu nou enfocament homilètic, excusau la divagació. Doncs, a
penes exposat a la comuna concurrència la meva atípica peça –ja no existeix, ja veureu
perquè- el Rector Payeras me va convocar a la Rectoral. ¿Me voldrà felicitar? pensava
ingenu l’orador. Doncs la reconvenció, contundent i encesa per una òptica de gran
angular, que si per amunt, que si per avall, desmuntant tots els arguments apologètics,
el meu atreviment i gosadia per desafiar el fons i la forma de l’Enchyridion. ¡Anathema! sintetitzava jo en el meu interior, escoltant dempeus, cota la vista sobre uns peus
de fang, aguantant sense piular la calabruixada, calius encesos de fogueres inquisitorials, orfe de defenses i amb els dits de tots els Sants Pares apuntant-me, els de tots els
escolàstics medievals, dels teòlegs sinodals, de la Guàrdia Pontifícia, del personal de
servici diocesà, des del xofer fins al cuiner del bisbe. No sé quin temps van durar, les
flames i els espeternecs; en tot cas, foren més persistents que el meu ultratge. Apagats,
finalment, els focs apocalíptics... de la meva peça oratòria i pretesa originalitat no en
quedava res... ni l’espurnadissa.

Manel Cortés Reynés neix a Palma el nou de novembre

de 1946 i passa la infantesa al barri des Jonquet. El cinc
d’octubre de 1958, als dotze anys, ingressa al Seminari,
on estudia fins a tercer de Filosofia. “Deixa el Seminari
per les vacacions de Nadal de 1964”. Estudia Filosofia
i Lletres i obté la llicenciatura en Filologia Hispànica a
la Universitat de Barcelona, l’any 1971. Treballa en la
docència privada fins a 1977 en què guanya les oposicions
per a l’ensenyament públic, al qual s’ha dedicat tota la
vida fins que es va jubilar l’any 2009.

Corria el curs 1964-1965. El Seminari estava farcit d’infants, adolescents, jovenets i jovenots que havien decidit seguir la veu de Jesucrist i incorporar-se al lloc
més adient per a emprendre i aprendre el camí. Es podria dir que mai hi havia
hagut tantíssims cridats a ser seguidors del Senyor. Sens dubte, era una època
daurada de vocacions.
L’edifici nou de trinca,
encara que no acabat del
tot, a priori, semblava més
que suficient per allotjar
tots aquests aspirants a sacerdot, si hom observa el
magnífic edifici. Però no era
així. Especialment uns anys
abans i uns quants després
del curs que assenyalo al
principi es varen incorporar
moltes “vocacions”.
Vos preguntareu què tenen a veure unes caricatures amb la notable quantitat
de “tropa” (Inclosos rector, superiors, monges i criats...) que circulaven pels límits
de Son Gibert? Ho esbrinarem aviat, però amb el vostre ajut. Sempre he guardat
aquestes fotos –i altres objectes i paperam—gràcies al meu gran amic Miquel
Perales (q.e.p.d.). Érem molt bons amics mentre fórem condeixebles. Vaig estar
desvinculat del Seminari i el seu esdevenir durant molts d’anys, després de deixar els meus estudis eclesiàstics per Nadal de 1964. Però en Miquel sempre em
va cercar i em va trobar amb no poques dificultats. No li va ser fàcil perquè jo
vaig anar a estudiar a la Universitat de Barcelona, ja que, aleshores, no hi havia
universitat a Balears. Vull recalcar que vaig estar desvinculat del Seminari de Mallorca, però sempre l’he tingut al pensament. D’aquí la quantitat de records que
encara conservo. Les circumstàncies feren que mai no hagi assistit a les trobades
de condeixebles i altres activitats culturals.
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De la personal experiència en matèria demostènica, conservo viva la memòria del
que me va succeir anys més tard en el Seminari de Son Gibert. L’exercitació es duia a
terme en la capella durant la missa de comunitat: des del presbiteri, sense trona, només
a pocs cm d’altura sobre el devot auditori. L’escassa diferència de nivell semblava
restar autoritat a l’orador però, a canvi, guanyava familiaritat amb els oients, cosa que
beneficiava la confiança recíproca i altres avantatges, que ara no és el cas desentranyar.
A mi ja m’anava bé l’escenari.
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Aquí sí que demano la vostra col·laboració, pel fet que
he oblidat històries i anècdotes. Segur que molts de vosaltres i d’altres cursos visitàreu l’exposició i recordareu
moltes més coses. Modestament, crec recordar que va
tenir bastant d’èxit.
Aquí tenim uns comentaris,
evidentment imaginats pels
autors dels dibuixos. Don Joan
Soler tenia el braç dret enguixat i agafat amb una tela pel
coll per a no fer-se més mal.
No em feu dir quin esdeveniment va donar pas a aquests
dibuixos. Ni qui hi va participar en la confecció, llevat
dels dos que abans ja he esmentat. Per això, encara que
em digueu pesat, m’agradaria
que aquells que en guardin records d’aquest fet, ens contin algunes coses més.
No són més que unes senzilles anècdotes que ens faran recordar altres històries que, de ben segur, tots tenim al cap, però que mai ens hem atrevit a exposar-les. Els records d’aquells temps quedaren indelebles a la nostra ment i els
conservem com a senyal que moltes coses bones vàrem veure i aprendre que
podem compartir. I ara més que mai també, per les xarxes socials com el WhatsApp que té tants de seguidors. Per alguna cosa serà.

I que n’és de guapo aquest Seminari, per moltes vegades que l’hàgim contemplat
i a on tantes hores hi vam passar.
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La segona i darrera vegada va ser la més fàcil i definitiva, gràcies a les xarxes
socials. En Miquel em va trobar fàcilment al Facebook, deu fer set o vuit anys.
I a partir d’aleshores ja no me n’he anat més, de forma amigable i emocional
d’aquesta Associació Cultural. Recordeu que segueixo vivint a Barcelona i no faig
massa visites a ses Illes. Però ara hi estic ben vinculat a través de la Revista i,
últimament del grup de whatsapp Amics de Seminari, tant i tan actiu i amb tant
d’èxit. N’Andreu Obrador de Búger, en Jaume Lliteras, de Son Servera i Sant Llorenç i jo mateix, que vivim a la Ciutat Comtal i, casualment, bastant a prop entre
nosaltres, formem la Delegació d’Amics del Seminari, encara que més de manera
honorària que altra cosa. Mensualment, fem les nostres reunions on parlem de
tot i del nostre temps de seminaristes singularment.
Dit tot aquest preàmbul, m’he passat de llarg de la primera intenció que era
“Les caricatures”. Què representen aquestes caricatures? Per què són aquí? Ara
sí que ho puc lligar amb el principi. Recordeu, com deia a l’inici, que per aquells
anys 50-60 i alguns més, es va omplir de “vocacions”. Arribà el temps que érem
més de 300 seminaristes, segons deien els entesos. Degut
a aquest inconvenient, es van haver d’habilitar algunes
sales per a encabir-hi tots. Recordaran els meus condeixebles que a alguns de nosaltres ens van ubicar a una sala
--que no recordo quina funció havia tingut—per a col·locar-hi alguns dels que cursàvem crec que quart i cinquè o
algun més. Aquesta sala que podia contenir uns 6 o 8 llits
i la muda de cadascú, amb un “lavabo” que era un moble
suport amb un gibrell i un mirall. Jo era un dels ocupants.
Aquesta sala, per ubicar-la bé, estava situada al primer pis,
al damunt d’on estava la sala de jocs de la planta baixa, per
esbarjo del personal. Igualment es va ocupar un passadís
que estava a tocar la clausura de les monges i també vaig anar a parar allà. No cal
dir que les famílies van haver de comprar un llit i l’esmentat moble del gibrell i el
mirall. Finalment, una altra sala semblant a la primera, estava situada, pujant el
primer pis a mà esquerra. En principi, aquesta sala no l’ocupà ningú, crec.
Aquí va ser on vàrem penjar les caricatures que corresponien al curs 1964-65
i només corresponen als qui fèiem 2n. de Filosofia o 7è. Només recordo que en
Bernat Sampol i jo vam dibuixar moltes caricatures, però hi hagué companys que
feren altres coses.
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Quant a la «torería» diré que teníem una pandilla d’amics que sortíem, sopàvem i
dinàvem amb una certa assiduïtat. I un xerra de tot: fills, nets, etc.
Amb això que un demana al seu veí de taula:

Pasdoble torero clerical
Mallorca - Felanitx
Mn. Josep Estelrich

- I es teu fill quants d’anys té?
- Ara t’ho diré... Idò trenta sis perquè va néixer la temporada que El Cordobés vingué a
torejar a Palma (grana y oro) i se’n dugué tres orelles i un rabo...
Ja podeu veure l’afició rabiosa que vivia aquest home.
L’any 1960 un empresari-pintor llogà la plaça, li posà el nom de La Macarena i
organitzà «becerradas» per a turistes que li degueren donar uns bons interessos. He
dit pintor i no m’equivoc. Si pujau a Sant Salvador, a la segona capella entrant a mà
dreta trobareu un crucificat fantàstic que denota tot el seu dolor i el saber del pintor. En
pintà d’altres. Però també pintà unes gitanes voluptuoses precioses que sempre me n’he
penedit de no haver-ne comprat alguna.

Mn. Bernat Julià

Al voltant de la plaça es creà un Club Taurino. I dins aquest club s’organitzà una
confraria de Setmana Santa que du en processó una Virgen Macarena cada Dijous i
Divendres Sant. El manto li regalà el propi Cordobés.
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No he sabut mai si el nom de la Andalucía de Mallorca que se dona a Felanitx, és una
definició, un adjectiu, un insult o una lloança. O per què ens anomenen així. Tal vegada
sia per la conya marinera que tenim o per la nostra ironia. Però sí que és ben ver que
tenim coses d’aquelles terres com és ara l’afició als toros.
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I ja ens ve d’enrere aquesta
afició. Mn. Pere Xamena conta
que, abans que tinguéssim una
plaça com és degut, una vegada
exclaustrats els agustins, se
feien títeres i toros dins el
claustre del convent per les
festes de Sant Agustí. L’any
1891 s’inaugurà la plaça actual
i el 1913 fou reformada.
I clar, aquesta despesa era
necessari d’amortitzar-la i és
per això mateix que moltes
societats felanitxeres organitzaven «becerradas», i per Santa Margalida i Sant Agustí
teníem toros oficials.
Però el que passa, entre que ja no se fan “corridas”, les han prohibides, (sols no se’n
fan a Ciutat) l’afició ha decaigut. Ha passat ben igual que amb l’Església. La gent no va
a missa perquè sempre fan el mateix i en diuen poques, i tampoc no se fan capellans, no
hi ha una afició suficient i no se programen misses perquè no hi va ningú...
Però sempre queden persones interessades.

Sí, Felanitx té una plaça de toros que ha donat molt de gust al llarg de la seva existència.
La Macarena és petitona, però hi cap gent. Fins fa molt poc temps el dia de Sant Agustí
horabaixando s’hi feren corrides. He de dir que aquestes, no eren més que un motiu
per fer gresca i divertir-se. Unes penyes, El Coso era la principal, mantenien alta la
diversió. Al respectable tant li era fer tots els olés que fossin necessaris com proclamar
a la segona espasada del torero sense matar el bouet, allò de asesino!, asesino! Ara, per
desgràcia, els horabaixes de la festa s’han embrutat i han convertit la Vila en un femer
d’excrements.
Però al principi de la vida de la plaça s’hi feien toros de bon de veres
per Sant Agustí. I fins i tot les societats Sa Recreativa i La Protectora,
com hem dit, organitzaven «becerradas» per divertiment dels socis i
públic en general per a qualsevol motiu. Els socis joves, una vegada
beguda la corresponent rasca, exhibien la seva valentia davant un bou.
Però arribava el dia que aquell jovent havia de demostrar que en sabia
i volia. I no era el mateix.
En els moments d’escriure aquestes notes tenim un felanitxeret jove que té ganes
d’entrar dins aquest món.
Els toros no han començat mai puntuals, ja que els Cavallets i Gegants arriben passat
un quart de l’hora, fan una vuelta al ruedo, en ballen un i pugen per veure l’espectacle.
Entra després la Banda de Música, també dona una volta, toca un pasdoble i puja al seu
lloc per amenitzar la festa.
Si he de creure la filla, na Francisca, que era la subdirectora en temps del Directorcompositor Dereck Bourgeois i dirigia la Banda, en entrar a la plaça li semblava que la
gent li queia damunt. Ja s’ha dit que la Macarena és petitona i té el tendido molt vertical.
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Bartomeu Rosselló

Som o hem estat aficionats als toros. Alguns més que els altres. Crec recordar que el
temps de la plena del turisme, quan encara no era tot platja, a Ciutat hi havia toros cada
diumenge durant l’estiu.
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Felanitxers arribaven a Palma per veure l’espectacle. Aquesta afició congria una
amistat i una coneixença. I és el que li va passar a un paisà nostre que entaulà amistat amb
el propietari de la plaça. Un dia el felanitxer es posà malalt i d’aquella malaltia, pujà al
cel. L’empresari, volent donar una darrera abraçada al seu amic, llogà la Filarmònica de
Porreres perquè en el moment del seu enterrament tocàs un pasdoble: El gato montés. I
així fou. Però abans, en el moment de cloure el bagul, li posà dues entrades pel diumenge
que venia dins el butxacó.

arxius i copiades les partitures interessades, presentàrem la partituroteca felanitxera
amb l’ajuda d’en Joan Parets.
Una partitura però me cridà poderosament l’atenció: Era un pasdoble torero que me
facilità Mn. Pep Estelrich (Turricano) de Sant Joan. Els Estelrich Turricanos de Sant
Joan venen de Felanitx. El seu compositor no era altra que D. Bernat Julià. La partitura
té una dedicatòria: Al capellán de la plaza D. Josep Estelrich.

Una anècdota que ara no sé si ve al cas però la contarem i me la contà un propietari
d’una fàbrica d’embotits. A vegades se fan fires gastronòmiques per tal de mostrar els
productes que es fabriquen a Mallorca. Que són un vertader èxit és evident, ja que cada
any se repeteixen.
Cada fabricant està al front del seu estand explicant a la possible clientela les
excelsituds del seu producte.

A un d’aquests moments un dia armaren de fer toros per passar el temps. En Pepe
se vestiria de torero amb la roba de pagès, s’espasa seria aquell bastó on es pengen les
sobrassades, etc... L’hora fixada, a les cinc.
Tot se posava a punt i un poc abans de l’hora, en Pepe que va a canviar-se de roba i
en aquell moment una senyora d’aquelles d’abric de visó entra dins el recinte mirant-se
els estands. En arribar al d’en Pepe el troba sense calçons.
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Ella tota esverada i ell amb un gest amb les espatles altes que li diu «Es que a las
cinco tengo corrida»

I la història és aquesta:
Que compartir pupitre és causa d’amistat perenne és cosa sabuda. Fins i tot s’ha parlat
de polítics, companys de pupitre que han fet les seves messes dins els executius.
I això és el que passà amb el Canonge felanitxer, D. Bernat Julià, i el Vicari Episcopal,
D. Pep Estelrich.
De la mateixa fornada, feren la carrera junts. Arribaren a l’Ordenació i foren destinats
a diferents llocs. Un dia però tornaren a topar-se. A n’Estelrich l’havien nomenat capellà
de la plaça de toros (per si havien d’extremunciar algú).

Com hem dit, El Coso era el principal motor de la gresca. Entraven a la Plaça ja més
que abeurats. I al llarg de la corrida continuaven bevent. Sempre a punt per música,
intentaven que la banda no s’aturàs mai:
- I aquesta banda no sona!
- Música!
- Sa Banda no serveix per res…!

Si alguna vegada heu vist els toros, vos haureu fixat que dins el callejón hi ha uns
burladeros on estan arraconats tots els serveis de la plaça. Aquí els veterinaris, allà la
policia, els empresaris, els metges, etc. El president que treu els mocadors i assessors de
la corrida, allà dalt, i la banda de música també amuntet. El lloc del capellà, just davant
la banda de música. Amics com eren, Estelrich convidava a Julià a veure els toros de
franc, cosa que aquest acceptava.

Era un cosero (del Coso) que estava devora la directora. Aquest cosero era fill de la
parella del president de la corrida, per tant el president era el seu padastre. I na Francisca
que li diu:
- Coneixes aquell que presideix?
-…
- El creus en manar-te alguna feina?
-…
- Perquè a mi m’indica quan puc tocar.

I ja som davant la banda. I un s’imagina l’escena en un moment en què Estelrich diu
al director: -No, i si l’haguéssiu de tocar, D. Bernat vos en compondria un de pasdoble.
Dit i fet, un diumenge qualsevol, Julià se presentà amb el pasdoble Toros en Palma.

No cridaren més.
I mirau. Duim tres pàgines parlant de toros i encara no sabem el motiu d’aquest escrit
que ve de Felanitx.

Idò en Toni Vicens Massot, director del col·legi Es Lledoner i també director del Centre
Cultural, un dia m’encarregà de trobar les partitures de compositors de la Vila i fer-ne
72 una còpia per tal de tenir localitzat i avinent el nostre patrimoni musical. Recorreguts

Me contà l’anècdota i me facilità la partitura de piano a ell dedicada, n’Estelrich.
Un any, la coral Units com Brins decidí titular el concert de Santa Cecília: Música
i fotografia amb l’ajuda d’en Biel Bennàsser, i estructurà el concert en dotze apartats
corresponents als mesos de l’any. En Biel emmarcaria les peces amb les fotografies
antigues del seu arxiu mentre en Biel Bordoy, Diaca, tenor de la nostra coral, i baixista
de l’orquestrina Los Marblau, faria referència a les peces i al mes corresponent. I mirau
el marc que li posà:
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Succeeix però, que sempre hi ha unes hores buides que no hi passa una ànima. En
aquests moments se poden organitzar tertúlies i s’empata la xerrada entre tots.

“AGOST. No sé com s’ho faria, però el cert és que Agustí li ha passat davant
a la patrona Na Margalida, hi ha qui encara es creu que ell és el patró de la
ciutat.
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Jaume d’Albocàsser ens descriu molt bé en el seu «Llunari Pagès» com
compareix Sant Agustí quan a darreries d’agost és portat en processó, després
de completes, a fer sa passajadeta pels encontorns des Convent, una imatge
«que serva una església de fusta amb sa mà, mentre que amb s’altra abraona el
bàcul de Bisbe d’Hipona».
Segurament no és perquè sí que el titular des Convent se’n du la prima del
nostre calendari festiu. Ja se’n degueren cuidar prou aquella colla de frares
amb corretja que des de principis del segle disset s’establiren a la Vila i hi van
romandre fins el devuit. De fet «Es cavallets» que gràcies a Déu encara veim
ballar, van esser aregats dins s’hort des Convent.
A la Missa solemne del sant, encara s’ompl de gent l’església dels agustins
i pareix que a partir d’ara ja no hauran de vigilar-nos l’entrada i sortida les
forces de l’ordre i els felanitxers podrem gaudir de la festa cívicament i amb
pau.

Pasdoble torero clerical
Mallorca - Texas - Mèxic

Mn. Joan Nicolau - Mn. Gabriel Fernández
Mn. Antoni Mateu
Mn. Baltasar Coll

Els vespres d’aquests dies se prodiguen les berbenes al Parc Municipal des
que l’any 25 l’equip d’Es Cerol organitzà la primera i en el seu tercer any, el 27,
hi hagué il·luminació elèctrica, focs artificials, amollada de «globos grotescos»
i ball de saló amb Orquestrina Moderna que incorporava el banjo i el «jazz
band» com a novetats.

Ara i des de fa un grapat d’anys, la plaça, tancada, viu, òrfena d’espectacle,
els records d’una enyorada esplendidesa, buida dels «olés» dels afeccionats i
de l’alegre contagi d’uns pasdobles toreros.
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A que no sabíeu que un capellà fos capaç d’arranjar un pasdoble? Doncs
aquí teniu per desmentir-ho aquest «Toros en Palma» del mossèn felanitxer
Bernat Julià.”
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Però se donava el cas que D. Bernat Julià havia passat a millor vida i la Vila no li
havia fet cap reconeixement. Un dia un amic meu me diu: No teniu vergonya. Mira si
n’hi ha de músics a la Vila, s’ha mort D. Bernat Julià i simplement l’heu enterrat. I mira
si n’hi ha de corals, bandes de música, conservatori... i simplement l’heu enterrat.
Idò dins les nostres possibilitats, decidírem fer-li un poc de festa i aquell any, férem
tres peces seves. Fou un petit homenatge a la seva persona. L’any anterior només havíem
pogut fer l’Amor de pàtria de Costa, dins els concerts de música i poesia.
La primera de les tres fou Himne a Miramar corresponent al mes de gener, El tio
Pep corresponent al mes d’octubre I pel mes d’agost que és el que es feia la tradicional
novillada la partitura Toros en Palma.
La partitura facilitada per Estelrich simplement era la de piano. Un dels nostres tenors
que fou en aquell temps el teclista de Los Marblau en Miquel Xamena, compositor,
actual organista de la parròquia, l’orquestrà. I al concert de Santa Cecília, la nostra coral
la presentà interpretada per l’orquestra muntada per al concert d’aquell any.

Jaume Oliver

És veritat que els arxius conserven molt més del que pensam, i precisament per això
sovint ens donen alguna sorpresa. D’una sorpresa considerable i curiosíssima tracten
aquestes línies, potser totalment desconeguda pel nostre estimat i suara traspassat Joan
Parets, el major coneixedor de la documentació musical mallorquina. O no? I si un dia trobàvem aquesta partitura entre tot el material inclòs al seu Centre de recerca i documentació històrico-musical de Mallorca?
El fet és que fa poques setmanes el company Jaume Oliver, secretari de la Fundació
Baltasar Coll, revisant papers de l’arxiu d’aquesta entitat, va trobar deu cartes de Mn. Joan
Nicolau, amic i col·laborador de la revista Amics del Seminari, mediàtic capellà porrerenc
actualment resident a Texas (U.S.A.), adreçades a Mn. Baltasar Coll, conegut investigador,
poeta, professor i canonge de la catedral de Mallorca, en les que li sol·licitava que escrigués
una lletra per a un pasdoble torero i que cercàs un músic mallorquí que en compongués la
música.
Posats en contacte immediatament amb Mn. Joan Nicolau per aclarir alguns punts i recobrar la partitura del pasdoble, portada del disc o retalls de premsa, aquest ens manifestà
que no podia aportar res, passats ja tants d’anys (52), però ens autoritzava a reproduir les
cartes. Igualment ens autoritzà la presidenta de l’esmentada fundació, Dra. Carme Bosch.
Resulta impossible la reproducció total d’aquestes importants i curioses missives, però donarem a conèixer resumidament el seu contingut.
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Com que a Felanitx pretenem i tenim una plaça de toros -no en mancaria
d’altra!- l’horabaixa de la festa era quan se feia la tradicional «novillada»;
tot estava a punt: ses valles pintades i senyats tots es «tendidos» i com manen
els cànons taurins «corrida» a les cinc.
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Nicolau sol·licita a Coll la lletra del pasdoble per honorar un torero mexicà, Rolando Valle, amic de Mn. Gabriel Fernández, capellà d’Artà que treballa amb en
Nicolau. El pasdoble es divulgaria gravant
un disc amb molta publicitat. Baltasar Coll
accepta i envia la lletra. Agrada molt. Nicolau demana a Coll que cerqui un músic
mallorquí per a la melodia. Parlen de Mn.
Antoni Mateu, organista de Santa Eulàlia
i la Seu, i de Miquel Janer, músic compositor llucmajorer. Finalment és Mateu
qui escriu la partitura. Es grava el disc i
tot plegat resulta un gran èxit recollit a la
premsa mexicana.
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Qui coneixia aquesta història? Qui
imaginava el premiat poeta i investigador
Baltasar Coll fent la lletra per a un pasdoble torero? Qui podia imaginar l’organista
Antoni Mateu escrivint-ne la partitura?
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Quines coses!, com deia una padrina
meva. Una història que acaba bé, que ens
acosta a aquests tres personatges, els
humanitza i els fa més divertits. Llàstima
no poder disposar actualment de les cartes escrites per Baltasar Coll a Joan Nicolau, ni de la lletra i partitura, ni de la portada del disc
concebut i realitzat a ambdues parts de l’Oceà Atlàntic
amb tan exitós resultat!
El que sabem ja ens basta, ens provoca un somriure
i ens mostra les intenses complicitats dels amics del Seminari. Complicitats que duren per sempre.
I que sigui així per molts d’anys!

Dues de les deu cartes de Joan Nicolau a Baltasar Coll trobades a l’arxui de la
Fundació Baltasar Coll.
Reproduïdes amb l’autorització de Joan Nicolau per correu electrònic del dia 16
de juliol de 2021. Igualment ens autoritzà la presidenta de l’esmentada fundació,
Dra. Carme Bosch.

CRÒNICA ESBERLADA
D’UNS AMICS CANTAireS I CAMINANTS
(de gener a setembre de 2021)

Transcorre l’any 2021 baix l’ennuvolada de la Covid que ens manté, encara,
mig enclaustrats i decantats. Tanmateix, la junta directiva de l’associació Amics del
Seminari es reuní el proppassat 9 de setembre al monestir de les Monges tancades d’Inca
i acordà celebrar l’assemblea general anual el proper dotze de novembre. Serà, en
principi, presencial i el lloc Son Bono. També és prengué l’acord de tirar endavant la
diada d’Inca, eminentment musical, pel maig de l’any qui ve, que coordinarà Tomeu
Ripoll. En el 2023 celebrarem la de Felanitx, sota la batuta de Tomeu Rosselló i Biel
Bennàssar, en reconeixement als professors que ens sofriren i ensenyaren. I, com que
ànims no en manquen, ja començam a fer passes per una Diada Missionera a Lluc de la
qual vos anirem informant. Es proposaren, a més a més, unes activitats per aquest temps
de tardor de les quals heu rebut i rebreu informació adient.
Quant a la Schola Cantorum, ens hem aplegat de bell nou i hem començat a
assajar per preparar les diades i trobades i festes que toquen i pertoquen a la nostra
tercera joventut. El dissabte 18 de setembre el nostre director, Tomeu Ripoll, dirigia el
primer assaig a la sala bona de la Domus, tots els cantaires amb la mascareta posada i
guardant la distància, per si fos no fos. Tenim programat des de setembre fins a Nadal.
El repertori inclou peces noves que es bellugaran amb les que hem cantat fins ara. Vos
agradarà escoltar-les i sentir-les.
Els Caminants, en el dia en què escric, no hem partit a caminar. Férem les
darreres passes a primera hora de l’estiu i ens acomiadàrem amb una porcelleta a Es
Molí Vell, a can Joan Toledo, on brufàrem Sant Joan i Sant Pere. I ara, encara no mos hi
hem posat, però no ens torbarem, malgrat el nostre guia, Toni Colomar, no vagi gaire bé
de salut. Esperam que es recuperi aviat i poguem estrenar les caminades amb la paelleta
que ens va prometre, que no tot ha de ser caminar. La bona notícia és que tenim himne.
Hem d’agrair la lletra a Miquel Campaner i la música a
Josep L. García Mallada, que la va fer i enviar, en data
31 d’agost, sense que ningú li demanàs. Moltíssimes
gràcies a tots dos. Una sorpresa agradabilíssima. En
Joan Brunet, caminant i cantant que va davant, feia bots
d’alegria. Aquí teniu la lletra. La Schola vos en farà part
de la música el dia que cantem per a tots.
Ara bé, l’activitat del grup se manifesta en el
whatsapp dels Amics de Seminari, al qual s’hi apunten
de cada vegada més companys. És una actividad virtual
d’una participació, perdonau-me, quasi frenètica. Cada
dia en Miquel Campaner ens delecta amb un glosat, un
matí, bo, i l’altre, millor; en Josep ens toca una peça de
piano cada dilluns amb música; Llorenç envia, des de
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Les cartes foren escrites des del juliol
fins l’octubre de l’any 1969, vuit mecanografiades i dues manuscrites, datades a
Río Hondo, Texas (U.S.A.), en paper tamany foli.
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Acomiadam els amics que se’n van:
		
Bartomeu Munar Quetglas.
		
Jaume Serra Pons.
		
Joan Oliver Font.
		
Jaume Garcías Vich. Fou el dentista del Seminari.
		
Lluís Sáiz Álvaro
		
Antoni Mateu Brunet.
		
Antoni Estelrich. Del curs de Llorenç Tous.
		
Miquel Jaume Campaner. Miquel Molinera, de Llubí. Condeixeble.
		
Maties Oliver Pascual. Fundador des Refugi.
		
Llorenç Rovira Ramis. Germà de Jaume.
		
Joan Parets Serra. De Can Mig, de Santa Maria.
		
Antoni Fullana Moragues.
		
Marianna Buele Ramis. Germana de Cecili.
Miquel Campaner li dedicà un glosat, que pot ser per tots.
Només un tast i una pregària:
			 ...I la recordarem amb enyorança
			
el seu decés no esborrarà l’amor
			
i ens reconfortarà la confiança
			
que ara ja està gaudint d’un món millor.
A aquestes noves de condol i d’esperança, se n’hi uneixen altres alegres que
ens presenten els nets d’alguns dels Amics com en Jaume, en Josep i, de manera molt

especial, Agustí, el padrí del ramat, que, des de Sóller, ens participa el gaudi dels seus
netets i el goig dels 65 anys de l’ordenació sacerdotal que, dit sia de passada, Martí
Cifre, ja traspassat, rector del meu poble els meus primers anys de Seminari, era del seu
curs.
I queda lloc per posar una foto de les celebracions dels aniversaris de l’ordenació
del curs de la promoció del 68 (53 aniversari) i de la promoció del 69 (el 52). Que no hi
falti la del 70 (el 51), el 57 aniversari de l’ordenació de Bartomeu Suau Mayol i els 70
de capellà de Mn. Pau Oliver.
No me’n vull anar sense posar als vostres ulls la fotografia que en Guillem
Morlà envià al whatsapp aquest estiu. Està tirada als pinars de Formentor el febrer de
1964. Alguns dels presents ja moriren, però
els que són vius, es reconeixeran i gaudiran
de la instantània. La foto és d’una nitidesa
i definició alta, com el record i la memòria
que reviu. L’autor, que morí fa uns anys, sol i
oblidat, és Toni Socies.
Li vaig demanar a en Guillem un
comentari que, amablement, va enviar. Una
vegada identificats els protagonistes de la
foto, escriu: “El fotògraf seria Toni Socies. És
el que manca a la foto i era un bon fotògraf,
com es pot comprovar. Vaig intentar recuperar
de Toni els seus arxius fotogràfics, que eren
amples i extensos. Me va costar un any i mig
localitzar on vivia i saber si era viu, encara.
El vaig cridar per telèfon i se sentia molt trist
i sol. Vaig creure oportú escoltar-lo i fer cas
del que em deia. Un altre dia, vaig pensar, li
demanaré per les fotografies. Al dia següent
me comunicaren que l’havien ingressat i
moria pocs dies després. Una altra soledat
que havia passat desapercebuda. Rebutjat i
perseguit per les seves inclinacions sexuals. Una persona sensible, detallista, noble,
honrada, donada a fer favors i a complaure els que tenia al seu voltant. No trobà mai
recolzament ni al Seminari ni a la família (llevat dels seus pares), ni al món exterior.
Aquest era el meu company Toni Socies.”

					
		
		

A últims de setembre de 2021. pere j. amengual
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Ceinos de Campos, Valladolid, fotografies, reflexions i records i sentiments; Joan Brunet
hi posa cançons i fotos d’aquell temps, amb les quals ha fet i enviat un vídeo memorable
de memòria compartida , que no serà el darrer; Manel Cortès és bo per recordar-nos
temps passats i treure fotos tan velles com sentides; han aparegut les Olimpíades d’en
Toni Salas, i el Son Gibert de don Pep Sacanell, el sermonet de Sant Josep; Jaume
Alemany i el seu camí. Sojorn. Toni Vadell. Sant Miquel de Campanet. Jaume Barceló
canta a la guitarra molts anys per a tots i omple pàgines de cançons i altres vivències dels
seus anys més joves. Seria massa llarga la llista de participants i de temes que es toquen:
el bisbe Sebastià, el celibat, els secularitzats, els canvis de nom dels carrers, la televisió i
el cine al Seminari... Cil remou els drets dels pensionistes, d’immigrants com Alha Pam,
i aporta noves d’Ultramar, de benedictins perduts a l’Àfrica negra, dels Grans Llacs, de
Burundi, de la inoblidable Amèrica Llatina, la dels missioners i de la cooperativa agrària
Allima Cacao, de la qual en sap coses en Toni Colomar, la de Sete Lagoas per on campa
Jordi Solivelles, que ens escriu en portuguès. És un compte, aquest dels Amics, poliglot:
català, castellà, italià, llatí, kirundi i aquest cop ha arribat Jerusalema, en zulú, i una
pregària en arameu. Ha esdevingut, en aquest temps de pandèmia, el lloc de trobada dels
Amics, algun d’ells bon recitador de poesia com en Miquel Montserrat, fàcil i sempre
a mà on es compateixen idees i opinions noves i antigues, coincidents i oposades. Una
feinada de llegir i escoltar, com ha demostrat en Josep presentant un petit estudi sobre les
intervencions dels participants, i d’escoltar bona música. Vos destacaré Bona mare, que
canta Jaume Gual, la Salve Felanitxera i un aplec de cançons que canten Cecili Buele i
Toni Bauzà. Ens assabentam d’inauguracions, exposicions, trobades... de la publicació
de llibres que han donat a llum companys nostres i altres que, tots ensems, ventilen
l’enteniment.
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LES DARRERES TROBADES DE CONDEIXEBLES
(28 de desembre de 2019, 1 de juliol 2020 i 18 de juny de 2021)

Abans d’entrar a la crònica de la darrera trobada del 18 de juny passat, he cregut oportú recordar, breument, les altres trobades, una abans de la pandèmia (28 de desembre
de 2019) i la segona ja en temps de pandèmia (1 de juliol de 2020).
El 28 de desembre de 2019
Quan encara no es parlava del Covid-19 ens reunírem a la rectoria de Puigpunyent. Aquell dia vàrem fer cotxada, amb en Miquel Amengual, en Jaume Sancho
i en Toni Mateu. Amb en Miquel sortírem d’Inca, jo conduïa i a Palma recollírem
en Jaume i després en Toni Mateu, que es trobava ja amb moltes dificultats de
motricitat, per acomodar-se al cotxe necessità ajuda. Després d’aquesta trobada
ja no va assistir a la segona, encara no havia mort, va morir el 2 de maig de 2021.
A aquesta primera trobada fórem 15 els assistents, ja n’hi havia 6 de morts i 3 que
no pogueren venir.
El dia 1 de juliol de 2020
La trobada que sempre acostumàvem fer, en record del dia de la nostra ordenació sacerdotal, el 18 de juny, no la celebràrem aquest dia sinó el dia 1 de juliol de
2020, semblava que la pandèmia havia minorat la força i començava la desescalada. Ho celebràrem al restaurant HOM, al costat de l’edifici del Projecte Home, en
una sala gran al pis del restaurant.

un problema físic als ulls; en Tomeu Fons, en Tomeu Moll i en Biel Rosselló, per
indisposició i en Joan Parets que es trobava ingressat a l’UCI de Son Espases.
Començàrem la reunió amb un canvi d’impressions sobre la situació personal de
cadascun de nosaltres en especial referència a la nostra salut i a alguns problemes
personals que no cal esmentar en aquesta crònica. Desitjàvem molt l’encontre ja
que no ens havíem trobat d’ençà de l’1 de juliol de 2020.
L’emoció forta que visquérem tots fou quan en Joan Bauzá, que prèviament havia
concertat amb la neboda d’en Joan Parets una vídeo cridada per a les 13:30, posà
el seu mòbil en marxa i vàrem veure en Joan i ell ens va veure a tots, un rere l’altre, l’animàrem i li donàrem forces en aquell moment crític que vivia. De forma
improvisada, l’exdirector de la Schola Cantorum del Seminari, en Toni Perelló, va
entonar el Simon Joannis, i tots a cor cantàrem amb fervor i emoció. Sentírem en
Joan, que amb veu molt dèbil, ens donava les gràcies, moltes gràcies.
En Joan va morir el 13 de juliol següent, no s’havia complit el mes d’ençà de la
trobada.
Ja havia arribat l’hora del dinar. Ens posàrem a taula i donàrem bon compte de
l’arròs engrogat que en Tomeu havia encarregat, “arròs engrogat –que com diu
en Jordi des Racó a l’aplec de les Rondalles Mallorquines– hauria fet rompre es
dijuni a un Sant”.
Acabàrem la diada contents d’haver-nos trobat, però amb el corquet de la situació del company Joan, mussitant una pregària íntima per a la seva salut.
Jaume Gual Mora

Aquell dia fórem 12 els assistents, ja n’hi havia 6 de morts i 6 que no pogueren
assistir; un d’ells era en Mateu Buades, ja molt malalt i que va morir poc temps
després, concretament el dia 15 de juliol.
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Enguany ja celebràrem el 54è aniversari de la nostra ordenació sacerdotal, i pareix
que era ahir. Ens trobàrem a la rectoria de Puigpunyent. En Tomeu Català, que
està a la Residència, continua de rector de Puigpunyent i Galilea.
Havíem convingut que l’hora de trobada fos a les 11 hores. Poc a poc anàrem
arribant: els que tenen ca seva a la Residència de Sant Bernat (Tomeu Catalá, Joan
Sunyer, Joan Bauzá i Joan Darder). Des del Llevant de Mallorca: (Rafel Umbert,
Pere Orpí i Toni Perelló). D’altres indrets: (Jaume Sancho, Toni Bennasar i Jaume
Gual). En total fórem 10 els assistents a la trobada. A més dels que ens han deixat,
Miquel Nigorra de Sant Joan, que morí el 25 de juny de 1980 a Barcelona; en Pep
Toni Fuster de Palma, que morí l’1 novembre 2005; en Gabriel Rossinyol de Montuïri, que morí el 26 de maig de 2007; en Joan Antoni Pol de Consell, que morí el
3 d’abril de 2016; en Tomeu Tauler de Felanitx, que morí el 10 de maig de 2019;
en Sebastià Salom de Campos, que morí el 14 de desembre de 2019; en Mateu
Buades de sa Pobla, que morí el 14 de juliol de 2020; i en Toni Mateu de Palma,
que havia mort el 2 de maig de 2021), no hi foren presents en Miquel Amengual,
perquè la seva filla celebrava la festa del 18è aniversari; en Miquel Bestard, per
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El dia 18 de juny de 2021.
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El Diario de Mallorca treu a quatre edicions més a primera plana el
bisbe Sebastià, tres d’elles amb lletres de motllo:

Obre l’any una carta deliciosa del nostre bon amic Bernat Cifre sobre l’heroïna
de La deixa del geni grec a Diario de Mallorca. 2 de gener: Nuredduna, 25 anys
monumentada (22-VI-1995).
Una notícia no tan agradable: El (sic) Ajuntament compra el convent de Ca ses
Monges de Pòrtol por 654.000 euros. Última Hora. Part Forana. Signa D. Marí.
Última Hora /3 de gener. Una Palma que no arriba a ser-ho. Guillem Frontera
cita Jaume Santandreu.
Diario de Mallorca. 21 de gener: El Obispo apoya el confinamiento. El obispo
defiende las restricciones y cierres... Fotografies impactants de la Seu a l’ofici major
del dia de Sant Sebastià, a causa de la covid.
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25 de gener. elDiario.es: El obispo de Mallorca admite que se vacunó de forma
irregular el pasado 5 de enero. Reprodueix les paraules del bisbe Sebastià explicant el
cas: ...“el Papa Francisco nos instó a todos a vacunarnos para evitar la propagación
de la pandemia,” por lo que “cuando fui incluido en la relación de personas que
debían recibir la vacuna, no puse objeción y actué de buena fe para dar ejemplo”.

82

25 de gener. agenciabaleria.com. Davant la informació sobre la vacuna del
bisbe, el Bisbat fa públic un comunicat explicant el cas i manifestant que el bisbe
demana “perdò pel malestar que hagi pogut provocar”.
26 de gener. Diario de Mallorca. Dues notícies a primera plana, una molt
bona: De aulas vacías a viviendas. La parroquia de Verge de Montserrat reforma
dependencias para acoger... A l’interior: Una parroquia construye habitaciones para
gente que no pueda pagar un alquiler. Mostra fotos a la portada i a l’interior de Jaume
Alemany i de les obres. Signa Montse Terrassa.
L’altra: “Pensé que daba ejemplo”, alega el obispo Taltavull antes de
pedir perdón para vacunarse. El prelado reconoce a medianoche “el malestar que
haya podido provocar”. A l’interior: El obispo se vacuna contra el coronavirus en
una residencia de curas donde no vive. Sebastià Taltavull se salta el protocolo de
vacunación... “ Pido perdón por el malestar ...” Signen Alexander Cortès i Miquel
Adrover.

Els titulars de primera plana de Diario de Mallorca s’expliquen en
pàgines interiors mitjançant escrits diversos que comenten la vacuna
del bisbe i s’amplien en altres edicions . Alguns d’aquests escrits
suposen una crítica ferotge del fet i de la persona del bisbe Sebastià,
víctima d’una persecució mediàtica cruel i acarnissada. Vegeu:
26 de gener. A Opinión. José Jaume: Obispo Sebastià Taltavull, váyase cuanto
antes. ...sorprende la caradura exhibida por el obispo de Mallorca.
27 de enero. Salud admite que no puede evitar vacunaciones irregulares como
la del obispo Taltavull. Todos los partidos condenan que el prelado se saltara el
protocolo salvo Més...Miquel Adrover.
28 de gener. A Opinión. Matìas Vallés: El obispo da mal ejemplo dos veces.
A la darrera plana. El Desliz. Dios dijo hermanos, pero no primos. Pilar Garcés.
29 de gener. Acuerdan “medidas correctivas” para casos como el del obispo.
A.Cortès.
A Opinión. Ramon Aguiló: El (mal) ejemplo del obispo.
31 de gener. A Opinión. Editorial: La recuperación es un acto de fe.
Los asistentes vacunados del obispo “están en nómina en la Catedral”. Signa
M. Ferrer.
3 de febrer. Salud acepta la versión del obispo sobre su vacunación irregular.
Signa Miquel Adrover.
5 de febrer: Los obispos ya no creen en los milagros. Jorge Fauró.
9 de febrer. A Opinión. Matías Vallés: El obispo no sabe donde vive.
9 de febrer. El Govern investigarà los privilegios del obispo... Firmen
M.Adrover/J.Bauzà/M.Ferrer.
10 de febrer. A Opinión. José Jaume: Obispos a la carrera persiguiendo la
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A causa de l’especial Josep Massot, en aquest número aplec els titulars
dels mitjans, de gener fins a setembre, que m’han cridat l’atenció,
arreplegats del Diario de Mallorca, Última Hora, arabalears i algun altre.

28 de gener: La primera misa tras la vacuna. El obispo durmió en la casa
sacerdotal, donde recibió la segunda dosis a escondidas. Los sacerdotes que atienden
a enfermos de covid en los hospitales no se han vacunado. A l’interior, articles signats
per Miquel Adrover i Mateu Ferrer: Los curas de hospitales... Monseñor Taltavull se
pone la segunda dosis a escondidas.
30 de gener: La vacuna contra la covid al obispo incluyó tambièn a los
sacristanes que le asisten. A la pàgina 5: Los sacristanes de la Catedral se vacunaron
con el obispo. Firmen Miquel Adrover i Mateu Ferrer.
5 de febrer: El protocolo del obispo. La casa donde se inmunizó Taltavull no
tiene calificación de residencia. A la pàgina 5: La Casa donde se vacunó el obispo “no
està reconocida” como residencia de ancianos. Signa Mateu Ferrer.
8 de febrer: El obispo se dio de alta en la “residencia” sacerdotal días
antes para poder vacunarse. A la pàgina 2: El Consell de Mallorca dio por buena
la inmatriculación de Taltavull en su Registro Oficial... El prelado ha vivido en todo
momento en el Palacio episcopal. Signen M. Ferrer i A. Cortès.
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D’altres diaris:
Última Hora. 29 de gener. Entrevista d’Adrián Malagamba a José Carlos Plaza,
director teatral: Valle Inclán hubiera hecho una obra maravillosa con lo del obispo
Taltavull.
A Tribuna & Opinión. Sebastià Bennassar: La vacuna del obispo.
30 de gener. El dietari secret de Madò Pereta: Sa vacuna del Bisbe.
arabalears. 30 de gener. A les claus d’avui: Per què va demanar perdó el bisbe?
Signa Enric Borràs, Director.
A Pensament. Joan Melià: En nom del pare i de la mare.
Altres escrits, al meu entendre, més assenyats:
28 de gener. Diario de Mallorca. A Tribuna. Rafael Parera. Obispo Sebastià:
Quédese tranquilo.
30 de gener. Última Hora. A Tribuna & Opinión. Al·legoria de la vacuna. Pere
Fullana.
30 de gener. Última Hora. Privilegis. La Ximbomba. Joan Guasp.
1 de febrer. Última Hora. La vacuna de Taltavull. Taltavull no fue noticia por su
edad ni por su residencia, lo fue por ser el obispo de Mallorca. Jaime Vázquez.
2 de febrer. Última Hora. A Tres en Raya. Qué debe hacer el obispo Taltavull
después del escándalo de su vacunación?
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Es publicaren als mitjans cartes dels lectors que clarifiquen el tema.
Vet aquí algunes:
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29 de gener. Diario de Mallorca: La vacuna del bisbe. Pere Torres. I a Última
Hora, 30 de gener.
29 de gener. Última Hora. Obispo, dimisión. Fernando Albertí Bauzà.
9 de febrer. Diario de Mallorca. Charlie Hebdo. Del condeixeble Antoni Vidal
González.
9 de febrer. Diario de Mallorca. Carta al bisbe Taltavull. Amador Calafat
Albertí.
12 de febrer. Diario de Mallorca. La “bona fe” del bisbe Sebastià Taltavull.
Lluís Servera Sitjar.
El bisbe no es va amagar. Ricardo Mejía Fernández.

Complementen les informacions i els comentaris del Diario de
Mallorca referències a Llama la atención, a més d’alguns acudits,
més bé, amb poca gràcia. Mereix atenció especial el suplement La
Almudaina, 31 de gener, a la secció Libertad vigilada, el Fotofinish, que
fa befa del bisbe Sebastià en plena celebració litúrgica, de la vacuna i
les mascaretes. Hi afegeix unes expressions, si més no miserables, que
pretenen ser de la llengua llatina.
Deixam la vacuna, que va ocupar, encara, més planes i continuam:

3 de febrer.A Tribuna. L’última voluntat del fundador del Refugi. Jaume
Santandreu.
4 de febrer. El interés de Biden por Bonany. Llorenç Riera.
17 de febrer. A primera plana: La diócesis de Mallorca registró 137
propiedades a su nombre. A l’interior, article que signa Jaume Bauzà.
6 de març. El Papa califica de “deber” su primera visita a Irak, una “tierra
martirizada”. Adrià Roca Cutiller. Estambul.
7 de marzo. El Papa se reúne con el ayatolà Al Sistani y reivindica el diálogo.
Des de Bagdad, Cristina Cabrejas (EFE).
Cultura & Sociedad. Las mujeres de la Catedral. Reportatge amb la firma de
Raquel Galán.
22 de març. Quieren convertir el monasterio de Sa Capelleta en un centro
espiritual. Joan Mora. Sóller.
23 de març. Cambio en el nomenclàtor de Palma. Montse Terrasa.
25 de març. Los personajes que desaparecen del callejero. Entre altres, el
bisbe Francesc Planas Muntaner i el canonge Antonio Sancho Nebot. Miguel Vicens.
A Opinión. Article de Miquel Àngel Lladó Ribas: Sojorn.
Cultura y Sociedad. Sant Nicolau luce sus restaurados estandartes de la Pasión
de Cristo. Las valiosas “vexil·les”... Raquel Galán.
24 de març. Cáritas asiste a cerca de 7.000 personas durante la pandemia.
E.Press/A.Martínez.
1 i 2 d’abril. El obispo elige a Boni Martínez para zanjar la crisis interna de
Càritas. Andrés Martínez.
7 d’abril. Obituario. Muere Hans Küng, el teólogo suizo que cuestionó la
infalibilidad del Papa. EFE.
Cultura y Sociedad. Obituari. Arcadi Oliveres. Descansi en (justícia i) pau. Pere
Estelrich i Massutí.
8 d’abril. A Opinión. D’Arcadi Oliveres a Hans Küng. Martí Àvila Serra.
14 d’abril. Rezo antes del toque de queda. Los musulmanes de Mallorca
inauguran el mes de Ramadán... Jaume Bauzà.
15 d’abril. En portada: El órgano de la Seu a Holanda. A l’interior, a
Cultura & Sociedad: Los holandeses desmontan los 800 tubos del órgano de la Seu.
Reportatge de Raquel Galán.
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vacuna. ...Taltavull se ha enredado en madeja muy intrincada a base de mentir...
impertérrito en sus embustes ha recibido las dos dosis y se ha retirado a meditar en
Lluc.
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2 de febrer. Local. Una vida por Ruanda. Juan Carrero, presidente de la
Fundació s’Olivar... Angie Ramón.
19 de juny. Entrevista a Damià Pons, que signa Torres Blasco. El poeta,
investigador y exconseller de Educació en el Govern imparte su última clase en la
UIB y se convierte en “un jubilado que investiga.” Gràcies, Damià.
Los “donats” de Sant Miquel echan el cierre tras caducar su contrato. ARCA
les otorgó en 2019 el Premio a la Protección del Patrimonio. Elena Ballestero.
24 de juliol: Moscari. Pregó de Santa Ana. Pere Fiol

6 de març. Tres anys després del Daeix, els cristians no han tornat a Mossul.
Ricard Garcia Vilanova. Mossul.
3 d’abril. Aradiumenge. L’Illa dels Eremites. Els dos darrers “Cercadors de
Déu” de l’Estat viuen a Valldemosa sota la llarga ombra de Ramon Llull. Reportatge
d’Antoni Janer Torrens.
10 d’abril. Aradiumenge. Crisi de 1973. A Turista de coa d’ull: Les primeres
víctimes del monocultiu turístic. Contra la beneficència. Als comentaris i a les fotos,
Paco Obrador i Jaume Santandreu, aquest vestit amb la xilaba. Reportatge d’Antoni
Janer Torrens.
21 d’agost. arabalears. Tribuna oberta: Tendresa i plany dels marginats per al
senyor Toni Garau i Mulet, fundador d’El Refugi. Jaume Santandreu i Sureda.
A crònica: El Bisbat de Mallorca no vol llevar el mural franquista de l’església
de Sant Joan. Maria Llull.
Darreres notícies, començant setembre

1 de setembre. A primera plana. Religión islámica. De los 900 que lo
solicitaron, 150 podrán estudiar la asignatura. A la pàg.3: 150 alumnos cursarán
Religión Islámica en tres centros de Mallorca... La prueba piloto se lleva a cabo en tres
escuelas de Ses Salines i Lloseta. Informa A.M.
I fins aquí hem arribat.
				
								pere j. amengual
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25 de maig. A primera plana: Una misionera de “los kikos” al frente de
Cáritas. A l’interior: El prelado pone a la misionera de los “kikos” Esther Romero al
frente de la entidad. Signa Mateu Ferrer.
24 de juny. A Bellver: Josep Massot i Muntaner. Pere Estelrich i Massutí
mostra al públic la nostra revista Modèlics i modelicons amb motiu de la publicació de
l’especial sobre el monjo de Montserrat.
26 de juny. Part forana: Arca insta al obispado a mantener a los “donats” de
Sant Miquel de Campanet.
14 de juliol. A primera plana: Adiós a Mosén Joan Parets, el musicólogo
afable.
A Obituario: Mosén Joan Parets, la actitud pastoral del musicólogo afable.
Llorenç Riera.
Enyorarem Joan Parets. Ha mort el capellà i fundador del Centre de Recerca i
Documentació Històrico-Musical de Mallorca... Pere Estelrich i Massutí.
15 de juliol. A Mallorca: Los alumnos musulmanes deben tener los mismos
derechos que el resto. Mahfouz Salim, delegado balear de la Comisión Islàmica, muy
satisfecho... A.Martínez.
17 de julio. A primera plana: Antoni Vadell deja el obispado de Barcelona para
afrontar un cáncer.
El obispo mallorquín Antoni Vadell se retira para afrontar un cáncer. Miquel
Adrover.
23 de julio. A Mallorca: El Papa llama al obispo mallorquín Antoni Vadell
antes de que inicie el tratamiento de quimioterapia. Redacción.
26 de julio. A Cultura & Sociedad. Miquel Crespí entrevista Josep Massot:
La editorial de Montserrat, “la más antigua del mundo”, fue fundamental para la
difusión del catalán en el siglo XX.
10 d’agost. A Part Forana: S’Alqueria Blanca. Multitud de anécdotas con el
pregón de Barceló. Hi ha foto de Mossèn Miquel Barceló i Manresa llegint el pregó.
Jaume Rigo.
17 d’agost. Son Rapinya reclama ante la Defensora la plaza inmatriculada por
la Iglesia. Montse Terrasa.
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