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L’enlluernadora bellesa de la Portada, amb la qual Macià Llabrés ressalta 
magistralment, fent servir la idea lluminosa de la força del sol ixent des dels fondals 
de la mar, el naixement atzarós ara fa vint anys d’aquesta nostra estimada revista, una 
espècie de butlletí o lo que sigui, sorgit sortosament de les aigües plàcides d’una casual 
trobada amical dels admirats modèlics i modelicons, artistes inquiets i constants en la 
recerca innovadora de noves qüestions. Llegiu el deliciós relat del sempre més enyorat 
Sebastià Salom, de com va sorgir la gestació de la revista i quin fou el  llevat que hi 
posaren per congriar el primer número. Un vespre gèlid de gener del 2003, reunits els 
condeixebles entorn a la taula del menjador del palauet episcopal de Santanyí, d’on 
aleshores en Sebastià n’era rector, tal vegada, no se sap molt bé, un altre absent que 
ens fa molta falta, Joan Parets, va encendre la primera espira. De bon grat, Sebastià 
Salom va acceptar l’encàrrec d’escriure una crònica d’aquella assenyalada trobada i 
d’enviar-la a Jaume Sancho, el dilecte creador i únic responsable de la revista fins fa  
pocs anys, perquè, tal com s’havia acordat, fes arribar aquell modest número inicial als 
seus condeixebles. Lloança, honor i agraïment als modèlics creadors de l’entranyable 
revista Amics del Seminari. De tot cor,  auguram a la revista nostrada llarga vida, creixent 
encert i perdurable excel·lent qualitat.

Com a tast de presentació dels continguts més rellevants que us desvetllin, benignes 
lectors, les ganes d’assaborir la lectura completa dels temes aportats, us recoman la 
lectura detinguda i distesa de les substancioses aportacions de Jaume Oliver, l’assenyat 
amic, savi pedagog, mestre de mestres i doctor en Ciències de l’Educació, que ens va 
exposar de paraula el 12 de novembre de l’any passat, a la darrera Assemblea General 
de l’Associació, i que ara ens lliura, en text escrit, la treballada i sucosa reflexió sobre La 
dona a la Societat i a l’Església. Ens adverteix, d’entrada, que el  tema que proposa té un 
abast amplíssim i complex. Li agraïm tanmateix la intencionada concreció aconseguida 
en els vessants més essencials del tema i els suggerents eixos oberts a posteriors debats, 
des de la seva privilegiada visió pedagògica i pràctica de la complexitat del tema. Jaume 
edifica les adients aportacions sobre el convenciment personal que l’exposició i el debat 
compartit de la visió històrica de la dona i el rol de comportament que li ha atorgat 
la Societat i l’Església ens portarà al reconeixement inajornable de la urgència i de 
l’absoluta necessitat de canviar, el més aviat possible, aquestes equivocades concepcions  
- teories, actitud i pràctiques – en el conjunt de la Societat i específicament de l’Església 
Catòlica que el pedagog Oliver considera impossibles de mantenir en els inicis del segle 
XXI.

La germana de la Caritat, Fina Bujosa, i l’actual rector de les parròquies d’Alaró i 
d’Orient, Tomeu Barceló, en una afectuosa i acollidora trobada, s’oferiren a recontar-
nos, amb pacient i amable disponibilitat, clara franquesa i amb tota casta de detalls, 
les destacades incidències i la valoració personal de les seves perllongades estades a 
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FFaa  vviinntt  aannyyss  !!  

Modèlics i modelicons... 

         ____________________________________________________ 
 

      Gener, 2003                                             Espècie de butlletí o lo que sigui  nº 1  
 

PRESENTACIÓ 
 

Hom no sap moltes vegades com comencen les coses, quan se’n vol adonar (“uno no se 
teme”)  ja està embolicat dins una moguda que mitja hora abans no havia ni imaginat. 

 

Així ha començat aquest “butlletí”, que ha arribat a sortir sense saber ben bé com: Un 
condeixeble suggereix que, ja que gairebé tots tenim correu electrònic (el qui ho 
suggereix en té, però no el té connectat...), seria una bona idea que féssim i enviàssim 
una espècie de “cronicó” de la reunió a tots els que no han pogut venir.  Donant-se 
demés la circumstància de la mort del nostre amic M.Galmés,  algun altre suggereix que 
hauríem d’afegir-hi també unes paraules de  record. S’esdevé també per casualitat  que 
en S.Salom ens ensenya un “document” que guarda en el seu arxiu i que ens recorda 
temps passats... i que pensam que se podria adjuntar també a tot l’anterior... I com això 
pot interessar a tots i no només als que no eren a la reunió, se com a decideix enviar-ho 
a tots...  etc., etc., etc. 

 

D’aquesta manera, doncs, s’han arribat a recollir un grapat de folis, perquè havíem 
d’enviar també a tots els que no hi eren el nou llistat actualitzat d’adreces, i perquè pel 
meu propi compte he “decidit per unanimitat” que, així com a mi m’agradaria qualque 
vegada rebre de part vostra suggeriments o recomanacions de llibres, articles, CDs, 
programes d’ordinador, etc., tal volta a vosaltres vos passa el mateix. I així ha sortit 
una altra secció de “Recomanacions”... 

 

Així que perdonau l’extensió d’aquesta espècie de “butlletí” que en forma “d’arxiu” 
electrònic vos enviï.  Ben mirat,  sempre vos queda el recurs de no llegir-lo... 
(P.S.: Per motiu d’espai, el llistat d’adreces l’enviaré després als qui no eren a la  reunió)       JJ..  SSaanncchhoo 

 
 

 
 

contrades empobrides del Burundi. Les seves respostes, a cor obert, us faran percebre la 
profitosa generositat de la seva dedicació a fer el bé, a acollir la gent amb amorosida cura, 
a projectar i a construir arriscadament, només amb el suport llunyà de la indispensable  
informació tècnica donada apressadament per algun arquitecte mallorquí, cases d’orfes, 
esglésies de gran cabuda, ponts amb fermesa assegurada per travessar rieres i rierols.

Els veureu sempre disposats a donar el millor d’ells mateixos per atendre i compartir 
generosament, al llarg de més de trenta anys, les greus mancances i necessitats de la gent 
burundesa. Algunes de les seves impactants consideracions us colpiran el cor igualment 
com van trasbalsar l’esperit dels entrevistadors.

Ens sorprèn assabentar-nos per l’entrevista que la gent d’allà, fins i tot la més 
desfavorida, és creient a fons i molt autèntica. Sempre que poden, t’ajuden i ho fan 
perquè porten la solidaritat arrelada al fons del cor. Accepten la realitat tal com ve, sense 
queixar-se mai. Impacta la seva ferma aptitud de saber-se conformar enmig de tanta 
misèria, tanta malaltia i tanta pobresa. El que més remarquen és que la gent sempre està 
contenta, accepta sempre amb goig el que li arriba. Els nins sempre riuen, tenguin què 
menjar o no en tenguin.

Com a darrera mostra de l’esplendorosa, rica i variada qualitat dels òptims continguts, 
gaudiu d’assaborir l’entranyable i divertit comentari de Jaume Sancho, en el qual es 
delecta  glossant el que li recorda l’antiga i bella imatge de Tomeu Tauler, el dilecte 
amic que, de cel estant, es deu complaure de veure’s fent d’envejable infant coremer en 
l’escaient i magnífica imatge i en l’adient i oportú comentari del seu condeixeble Jaume 
Sancho que el titula bellament: De sermons, quaresmes i «coremers», tot recordant, 
amb un polsim de nostàlgia, aquelles quaresmes i els coremers» de la infantesa dels 
anys quaranta.

Recorda Jaume que aquells sants barons solien fer uns sermons tremendistes enduits 
per la verera que tenien respecte del pecat. Era una dèria tan obsessiva que et portava a 
pensar que qualsevol cosa diguessis, fessis i pensassis et duria cap dret a la cova d’en 
Banyeta verda.

Sort que, si abans de la festa de sant Josep, passaves comptes en el confessionari, 
aconseguies del confés el bitllet pasqual, que era la clau de pas, sense la qual no hi havia 
panades.  

La limitació de l’espai ens obliga a no incloure les ben merescudes i agraïdes 
presentacions dels altres excel·lents i adequats escrits de la resta de bons col·laboradors. 
No obstant això, no us perdeu el plaer de reservar el moment oportú per gaudir de la seva 
lectura. Hi ha molta i excel·lent feina feta gràcies a la mestria i generosa disponibilitat 
dels fidels col·laboradors, tant els antics com els novells. La relació és llarga i nombrosa, 
però us garantim que val bé la pena i us interessarà molt recórrer l’índex per localitzar i 
llegir l’aplec d’escrits que, per manca d’espai, no hem pogut incloure a les presentacions 
de l’Editorial.

Que pugueu fruir d’una distesa, calmada i profitosa lectura.
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Així va començar “Modèlics i modelicons” 
 

FA VINT ANYS.  Aquesta va ser la primera vegada que es va parlar d’enviar unes 
pàgines als condeixebles i així es va  gestar el primer número de la revista: 

 

CCrròònniiccaa  ddee  llaa  rreeuunniióó  ddee  ccoonnddeeiixxeebblleess  

(Santanyí, 30/12/02) 
 

“No sé de qui va ser la idea -tal vegada d'en Joan Parets que sol decidir les coses per 
unanimitat-, però el fet és que m'encarregaren a mi d'escriure una crònica per a 
informar els condeixebles que no assistiren a la trobada. 
Acabava de celebrar un funeral, devers les 20:30, amb companyia d'en Joan 
Suñer que concelebrava, i vaig veure dretes devora el portal de darrera dues 
figures, que la meva minvada vista no podia identificar i vaig imaginar que eren 
els primers condeixebles que començaven a arribar. 
Un cop a la rectoria, a poc a poc anaven compareixent els altres: Jaume Sancho, 
Miquel Bestard, Toni Perelló, Jaume Gual, Pep-Toni Fuster, Toni Mateu, Joan 
Parets... Estigueren una estona dins la saleta d'estar, saludaren ma mare, però, 
com que ja no hi havia lloc per a seure tots, anàrem a recórrer les diverses sales  de 
reunions i de catequesi de la restaurada rectoria. Un vertader palauet episcopal, i 
no ho dic per tirar-me cap farol, perquè el principal mèrit és d'en Rafel Umbert, 
que va cuidar la reforma amb tots els detalls. Ens vàrem asseure a la sala bona i 
mentrestant n'arribaren uns quants més, com ara en Tomeu Fons, en Rafel Umbert 
(acompanyat de sa mare), en Biel Rosselló i en Pere Orpí. La conversa d'aquesta 
primera  part va quedar acaparada per la mort d'en Mateu Galmés i les 
circumstàncies de la seva malaltia, de la seva desgraciada vida i del seu funeral. 
Com podeu imaginar en Joan Parets en duia la doma, però també coneixien bé el 
cas en Toni Perelló i en Rafel Umbert, que hi aportaren el seu punt de vista. 
Quan creguérem que ja hi devien esser tots els qui havien de venir, davallàrem al 
menjador a sopar. Hi havia taula posada amb una ollada d'aguisat de pilotes i 
altres coses com coca amb verdura, cocarrois i companatge per a fer un pa-amb-oli, 
a més de fruita i un poc de torró. Mentrestant va arribar també en Tomeu Tauler. 
La conversa, mentre sèiem a la taula, anava d'un vent a l'altre, sense un ordre 
establert. Tal vegada els temes més comentats foren la malaltia d'en Tomeu 
Català, el nou canonge condeixeble Joan Bauzà, en Biel Rosselló que va contar 
breument la seva estada per un any a Salamanca. I sortiren records del temps del 
Seminari, com ara les classes amb Don Pere Xamena, amb Don Bartomeu 
Quetglas, amb en Garcias Palou, etc., etc... I jo vaig treure dels meus arxius el 
"Compromiso de generosidad" que vàrem fer el dia de la primera vestició, quan 
anàvem a primer curs de llatinistes. En Toni Perelló el va llegir amb vertadera 
emoció. I em demanaren que juntament amb aquesta crònica l'enviàs a en Jaume 
Sancho perquè el vos fes arribar a tots...”   I així es posà el llevat del primer número. 

(Sebastià Salom. MODÈLICS i modelicons, nº 1, p.3. Gener 2003) 
 

 

      Associació Cultural Amics del Seminari de Mallorca
La dona a la Societat i a l’Església. Aportacions a un debat obert.

Conferència a l’Assemblea Anual. 12.XI.2022.
Jaume Oliver Jaume

********************************************************

El títol de la meva aportació, La dona a la So-
cietat i a l’Església. Aportacions a un debat 
obert, proposa un tema amplíssim i complex 
però, al mateix temps, pretén concretar el seu 
tractament si més no en algunes de les seves 
vessants i de forma introductòria.  Aquest 
debat ens porta a reconèixer l’absoluta ne-
cessitat, teòrica i pràctica, de canviar ja quan 
abans la situació de la dona - teories, actituds 
i pràctiques - en el conjunt de la Societat i, 
específicament, en l’Església Catòlica, impos-
sible de mantenir als inicis del segle XXI.
Aquestes reflexions es nodreixen d’una pers-
pectiva històrica i contextual, i concorden 
amb els principis d’un feminisme fonamen-
tal, admetent, però, la possibilitat d’altres 
aproximacions al tema i, en qualsevol cas, 
resten obertes al diàleg com a clima de tre-
ball i de recerca.

Estructurarem el text en sis punts:

En el principi, la misogínia. EVA, ASHERÁ, MARIA.

Les dones i els inicis del Cristianisme versus la consolidació de l’Església
patriarcal.

Dones que no segueixen la tradició: cortesanes, beguines, monges.

El Renaixement, el Concili de Trento (1545-1563) i el monacat religiós femení de
clausura a Mallorca.

El segle XIX: - el feminisme modern, moviments femenins polítics i obrers,
- ordes religioses amb projecció social i missionera,
- associacions laiques femenines caritatives i de pietat

El segle XX i el moment present:

- diversitat de feminismes laics,
- revisionisme radical dins l’Església,
- la qüestió del celibat opcional, ordenació ministerial de dones.
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1. En el principi, la misogínia. EVA. ASHERÁ. MARIA.

El capítol 3 del Gènesi, on s’explica el mite d’Adam 
i Eva, la seva transgressió en el paradís i el correspo-
nent càstig (9-17), de forma ben explícita carrega la 
responsabilitat de la malifeta a Eva i posa un suposat i 
irrebatible fonament de tota la posterior misogínia uni-
versal, de la que participen gran part de les cultures, 
justificant així la consolidació del patriarcat, pretesa-
ment l’únic garant del bé col·lectiu i de la justícia, i 
fomentant tot tipus de menyspreu i àdhuc de violència 
contra les dones.

Diu la Bíblia:

«Però el Senyor-Déu cridà l’home i li va dir:
- On ets?
Ell li va respondre:
-He sentit que et passejaves pel jardí i, com que vaig nu, he tingut por 
i m’he amagat.
Ell Senyor-Déu li replicà:
-Qui t’ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de l’ar-
bre que jo havia prohibit?
L’home va respondre:
-La serp m’ha enganyat i n’he menjat.
El Senyor-Déu va dir a la serp:
-Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de 
tots els animals feréstecs. T’arrossegaràs damunt el ventre i menja-
ràs pols tota la vida. Posaré enemistat entre tu i la dona, entre el teu 
llinatge i el seu. Ell t’atacarà al cap i tu l’atacaràs al taló.
Després digué a la dona:
-Et faré patir les grans fatigues de l’embaràs i donaràs a llum enmig 
de forts dolors. Desitjaràs el teu home, i ell et voldrà dominar.
Després va dir a l’home:
-Ja que t’has escoltat la teva dona i has menjat el fruit de l’arbre que 
jo t’havia prohibit, la terra serà maleïda per culpa teva: tota la vida 
passaràs fatigues per treure’n aliment. La terra et produirà cards i 
espines, i t’hauràs d’alimentar d’allò que donin els camps. Et gua-
nyaràs el teu pa amb la suor del teu front fins que tornis a la terra 
d’on vas ser tret: perquè ets pols, i a la pols tornaràs.»

Al llarg de la Història, fins als nostres dies i en moltes cultures, s’estableix una difí-
cil lluita per guanyar i cancel·lar aquesta maledicció bíblica, tan cruel i injustament 
referida a la dona, suposadament responsable de l’anomenat pecat original, segons el 

constructe teològic del gran misògin Sant Agustí. Lluita, certament, avui no conclosa 
i més necessària encara en la mesura que, en els nostres dies, ha ressorgit amb força 
una intensa misogínia com a un dels elements vertebradors d’un neoconservadurisme 
global. 

També és veritat, tornant als orígens històrics i culturals de l’espècie humana, que ci-
vilitzacions antigues compatibilitzaven una certa misogínia amb la veneració a deeses 
(déus amb gènere femení), o veneraven de forma simultània déus i deesses (uns déus 
amb gènere masculí i unes deesses amb gènere femení).

«La figura de la Deessa Mare ha estat sempre símbol de vida, esguard 
i protecció de la naturalesa fèrtil. La base de moltes civilitzacions ha 
estat fundada en una o diverses figures ginecocèntriques a partir de 
les quals s’organitza l’imaginari cultural de les comunitats.» (Casas, 
Helena).

No fou aquest el cas del Judaisme, tradició religiosa que segueix 
més aviat un tercer model. Aquest consistia en la veneració d’un 
déu acompanyat de la seva consort femenina, situació que, segons 
les modernes exegesis, en realitat es tractava d’una sola divinitat 
que es presentava al mateix temps amb un rostre masculí i amb un 
rostre femení. Aquest és el cas de Yahvé que, segons nous estudis 
bíblics recolzats per l’arqueologia, tingué durant segles una esposa 
venerada com Ell, que tenia per nom Asherá. A partir del segle VII 
a.C. fou suprimit el culte a Asherá en temps del rei Josies i, sobre-
tot, en temps d’Esdres i Nehemies, alternant èpoques de tolerància 
o de rigor aquesta prohibició. Els motius sembla que foren l’origen 
cananeu d’aquesta deessa, la voluntat del rei Josies de tornar a un 
rigorós monoteisme, religiós i polític, i l’exaltació de Yahvé (Déu 
masculí, poderós i guerrer) que no necessitava cap consort femeni-
na (clara misogínia). 

«La erradicación de Asherá dejó a los israelitas sin divinidad 
femenina. Sólo quedó el Dios masculino Yahvé. La carencia de una 
diosa hizo que, a partir de esta época, comenzaran a aplicarle a 
Yahvé ciertas imágenes maternales y expresiones femeninas, algo 
que nunca antes se había hecho...»
«Pero en el siglo VII a.C. el rey Josías promovió una revolución 
monoteísta, suprimió su culto (de Asherá) y dejó a Yahvé como 
divinidad exclusiva. Fue una buena decisión, pues ayudó a subrayar 
la unidad y trascendencia divina. Pero a su vez dejó un enorme 
vacío, pues eliminó los rasgos femeninos de Dios. Es cierto que Dios 
no es varón ni mujer, y que está más allá de la sexualidad. Pero el 
tener que dirigirnos a Él como Padre ha condicionado nuestro modo 
de imaginarlo, de creer y de rezar, exaltando su masculinidad en 
detrimento de sus valores femeninos.

Asherá
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Quizás por eso nuestros países occidentales, adoradores de un Dios 
masculino y guerrero, no tengan reparo en gastar dinero para la 
guerra, mientras dejan que millones de niños vivan en la pobreza. 
Quizás por eso nuestras iglesias, adoradoras de un Dios Rey del cie-
lo, se desvivan por gestionar la salvación eterna, mientras en el pre-
sente muchos llevan una existencia miserable, aferrados a la madre 
tierra. Quizas por eso nuestras religiones, adoradoras de un Dios 
justiciero, hayan priorizado el Derecho Canónico por encima del 
amor, la ternura y la compasión.
Ya Jesús, consciente de esa limitación, se aplicó una imagen curiosa-
mente materna, cuando se lamentó sobre Jerusalén diciendo: Jeru-
salén, Jerusalén... cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como 
una gallina reúne a sus pollitos bajo las alas (Mateo, 23,37). Y en 
una parábola llegó a hacer algo que ningún rabino se habría atrevi-
do a hacer jamás: comparó a Dios con una mujer (Lucas 15, 8-10). 
También el Papa Juan Pablo I, en uno de los pocos discursos que al-
canzó a pronunciar en 1978, dijo algo inaudito para su época: Dios, 
más que un Padre es una Madre. Y muchos teólogos han empezado 
hoy a hablar del Dios Padre-Madre.
Sería bueno comenzar a ver a Dios con rasgos femeninos. A sentirlo 
de vez en cuando como mujer que nos abraza con ternura, o como 
una madre que nos contiene y consuela con cariño. Tal vez así Dios, 
cuya ternura alguna vez fue adorada como Asherá, sonría complaci-
do. O complacida.»  (Ariel Álvarez Valdés, teólogo y biblista).

Aquesta manca d’una divinitat femenina en el Cristianisme possibilità i promogué 
una progressiva exaltació de la Verge Maria, Mare de Jesús. Al llarg dels segles sor-
giren infinitat d’invocacions marianes que atribuïen virtuts i privilegis extraordinaris 
a Maria de Natzaret que, en la pietat popular, s’apropaven a un culte d’adoració, i en 
la teologia esdevenien declaracions dogmàtiques entre les que excel·lia la de Mare de 
Déu. Al mateix temps que s’anava consolidant dins la nova organització eclesial una 
organització patriarcal i misogínica (basti recordar algunes expressions de l’època pa-
trística referides a la dona i la progressiva marginació de la memòria de les primeres 
comunitats i el paper que hi desenvoluparen les dones) s’anava construint i mitificant 
un perfil de santedat femenina, de la que n’era paradigma Maria de Natzaret, basada 
en la virginitat, en la dedicació a la vida domèstica, en la submissió als marits, en la 
maternitat, i en la vida pietosa i caritativa. D’aquí en sorgirà la vida monàstica feme-
nina d’una part, i les manifestacions més lliures de religiositat femenina, d’una altra, 
quan les iniciatives femenines anaven més enllà dels models pensats per a elles per les 
instàncies de poder polític i eclesiàstic, per exemple les beguines.

«Tornem ara a la figura de la Verge Maria per entendre com aquesta 
figura es transforma. Les divinitats neixen i es modelen, creixen 
paral·lelament a l’imaginari cultural i polític de les comunitats que 
les veneren. Així doncs, seria estúpid pensar en una única Maria, fixa 
i permanent en el temps. La figura de la Verge ha estat remodelada 
per exegetes, teòlegs i dones, moltes dones la prengueren com a 
referent femení de la divinitat.» (Casas, Helena).

                                                                        
Segurament, en el segle XXI, i tenint en compte les noves perspectives teològiques 
i culturals, i les aportacions de les ideologies feministes, seria convenient revisar la 
figura de la Verge Maria, Mare de Jesús i Mare de Déu, en la història del cristianisme 
i en l’actualitat, i, sobretot, el seu paper dins la comunitat de creients. 

«Esta reflexión se recoge en la mariología feminista, que tiene como 
objetivos:
* La deconstrucción de María como modelo y mito, desvelando una 
María mujer que se empodera como mujer y creyente a través de su fe 
en Dios desde su pobreza y su sufrimiento.
* La deconstrucción de una imaginería mariana basada en la pasivi-
dad o sumisión, y desvelar a la María consciente de la salvación de 
Dios, que profetiza, anuncia y transmite a través de su maternidad y 
discipulado.
* La deconstrucción de simbologías semidivinas que muestran a Ma-
ría como el rostro femenino de Dios. Cuando Dios se libere de una 
imaginería y lenguaje masculino, entonces María dejará de ser una 
construcción masculina (virgen, esposa, madre) para recuperar su 
condición de mujer y mostrarse como modelo de discipulado, lo que 
la vincula con la comunidad de creyentes.
* La construcción de un lenguaje mariano que destaque su personali-
dad, su coraje, su discernimiento y su valentía en la llamada a su vo-
cación por el reino de Dios. Se trata de un modelo de creyente válido 
tanto para mujeres como para varones.» (Martínez Cano, Silvia).

2. Les dones i els inicis del Cristianisme versus la consolidació de
    l’Església patriarcal.

A partir del mite del paradís i del suposat pecat original, i d’altres relats fundacionals 
de l’espècie humana, es desenvolupa i justifica una misogínia universal. La dona és 
considerada el principi de tot mal, naturalment perillosa i necessita ésser sotmesa per 
l’home. De diverses formes es configuren les civilitzacions antigues i clàssiques com 
a patriarcats, és a dir, governades per homes, individualment o en grups, i considerant 
les dones com a integrants de l’espècie humana de segona categoria, totalment sotme-
ses, sense drets i contra les quals resulta legítima qualsevol violència.

Als inicis de l’aparició del Cristianisme, moviment religiós liderat per Jesús de Nat-
zaret i sorgit al si del poble jueu i de la seva religió manifestament misogínica, les do-
nes assumeixen un protagonisme absolutament nou i rompedor. Seguidores, amigues 
i col·laboradores de Jesús, participen en importants esdeveniments fundacionals i, en 
els primers segles, lideren petites comunitats cristianes, presidint a casa seva reunions 
i celebracions eucarístiques, malgrat en el Nou Testament es conservin algunes expres-
sions misògines de la cultura jueva. 
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Però, ben aviat, aquest nou moviment constituït en diverses comunitats i obert pro-
gressivament a l’evangelització de tot el món aleshores conegut, trencà l’esperit i les 
pràctiques dels seus propis inicis i, a partir dels segles II i III, els lideratges de les seves 
comunitats foren assumits únicament per homes, preveres o bisbes, i les dones ocu-
paren llocs secundaris i perderen tot protagonisme. En l’àmbit catequètic o teològic 
algunes referències de Sants Pares a la dona tornen al paradigma precristià i resulten 
totalment inacceptables per a la sensibilitat actual.

Des d’aquells primers segles fins a l’actualitat, l’Església Catòlica 
s’ha consolidat com a una organització culturalment misogínica i 
patriarcal, a nivell teòric i organitzatiu, de tal forma que el Codi de 
Dret Canònic explicita que per esser ordenat de prevere, el candidat 
«Esto vir».  A més de deixar d’esser fidel als inicis del moviment 
cristià, l’Església ha permès i fomentat una bretxa cada vegada més 
gran entre els seus ministres ordenats i els fidels batiats (clericalis-
me), entre cristians homes i dones (misogínia) i entre la seva pròpia 
cultura organitzativa i les dinàmiques dels canvis socials (desencertat punt de partida 
per a l’evangelització: voler evangelitzar al món sense estar-hi). 

3. Dones que no segueixen la tradició: monges, cortesanes, 
    beguines.

Al llarg de tota l’Edat Mitjana neixen i es desenvolupen diverses formes de vida feme-
nina, en l’àmbit civil o religiós. Una gran majoria de dones analfabetes, malvivint dins 
la pobresa, treballadores en el camp o servint a cases i palaus, destinades a la procrea-
ció, casades o no, i amb unes esperances de vida precàries. D’altres, casades amb petits 
propietaris o comerciants, gaudien d’unes condicions de vida més acceptables, sovint 
en entorns rurals, sotmeses sempre als marits i a les exigències de l’Església.

 Una minoria participava d’una vida matrimonial, sovint imposada, dins la riquesa, en 
entorns urbans, en palaus de famílies de la noblesa o corts reials. Una part considera-
ble de la població femenina, especialment provinent de famílies benestants, nobles o 
reials, ingressava als convents o monestirs, no sempre lliurement, però amb garanties 
d’estabilitat i condicions de vida més que acceptables, amb possibilitat d’adquirir una 
notable cultura, i allunyant-se de certs inconvenients de la vida matrimonial: defugint 
de matrimonis imposats, dels perills de la procreació i de les càrregues de treballs o 
responsabilitats familiars.

Aquest estat de coses era acceptat i/o patit per la majoria de dones i en un entorn explí-
citament misogínic, tant civil com religiós. Però en cada segle i circumstància, sorgien 
veus femenines que expressaven, a viva veu i per escrit, la seva disconformitat amb 
aquesta situació i proposaven canvis en les condicions de vida de les dones. Vegem-ne 
alguns casos.

Hildegarda de Bingen (1098-1179), filla d’una família noble, beguina avant la lettre 
i abadessa del monestir benedictí de Disibodenberg (Alemanya) sobresurt per la seva 
extraordinària personalitat, religiositat i ciència, que constitueix un lluminós far al se-
gle XII europeu i desmonta el prejudici contra la inferioritat femenina dins la societat 
i dins l’Església. Dotada d’un ample conjunt d’habilitats decisòries i executives, fundà 
dos monestirs exclusivaments femenins, es dedicà a la predicació fora del seu mones-
tir i confessava els fidels. Fou visionària, escriptora, pintora, música, posseïdora de 
coneixements curatius i mèdics (va descriure i explicar per primera vegada l’orgasme 
femení), i va intervenir freqüentment en assumptes polítics i socials com a consellera 
de personatges públics. Entre d’altres publicacions, escrigué les tres principals obres 
profètiques: Liber Scivias, Liber vitae meritorum i Liber divinorum operum.

Christine de Pisan (1364-1430), coneguda com la primera feminista. Nascuda a Ve-
nècia l’any 1364 i morta al Monestir dominic de Poissy l’any 1430, vídua als vint-i-
sis anys d’Étienne du Castel, notari del rei francès Carles V, i tenint al seu càrrec tres 
fills i la mare. Al final de la seva vida va retirar-se l’any 1418 al Monestir de Poissy, 
a prop de París, on havia professat la seva filla, i on morí l’any 1430. Entre les seves 
obres, fou una escriptora prolífica, de caràcter religiós, poètic, pedagògic i polèmic po-
dem destacar entre moltes altres: Llibre de la Ciutat de les dames, Epístola al Deu de 
l’Amor, Hores de contemplació sobre la Passió de Nostre Senyor, Epístoles del debat 
sobre Le Roman de la Rose de Jean de Meung, etc.

Finalment, cal ressenyar les beguines, interessant i original moviment femení d’abast 
europeu, autogestionat, i absolutament novedós per la seva organització i funcions. Es 
tractava d’una extensa xarxa de grups de dones, fadrines o vídues, no subjectes a cap 
regla monàstica ni a cap au-
toritat eclesiàstica masculina, 
que convivien en petits grups 
a cases en entorns urbans, de-
dicades a la vida de piedad, a 
la predicació, a l’atenció als 
malalts i desvalguts, a l’estu-
di i formació pròpia, a l’educació femenina, a la publicació de llibres i altres obres 
de caire socioreligiós, amb gran autonomia, organització jeràrquicament horitzontal i 
gran llibertat de moviments.

Aquest moviment, originat als Països Baixos i estès per Europa, tingué molta d’influ-
ència en l’espiritualitat femenina de l’època que combinava amb l’activitat evangelit-
zadora i social, i, en freqüents casos, assolint un notable nivell d’espiritualitat mística. 
Moltes dones, religioses i laiques, sense pertànyer estrictament a aquest moviment, 
reberen la seva molt positiva influència durant un període tan llarg com des del segle 
XIII fins al XVI, sense excloure’n Santa Teresa de Jesús.

Lògicament, el moviment de les beguines despertà fortes sospites dins l’Església i 
àdhuc en l’estament civil, i foren nombroses les persecucions, detencions, judicis i 
acusacions de diversos delites, com heretgia, bruixeria, curanderisme, rebel·lió i d’al-
tres, que provocaren la condemna a pena de mort per a més de deu mil beguines en el 

Beguines https://www.fundacionindex.com/gomeres/?p=1098
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conjunt d’Europa. En realitat, aquest moviment suposava un radical desafiament en 
front del status quo general polític, social i eclesiàstic únicament en mans d’homes i de 
mentalitat profundament misogínica i la manifestació d’un empoderament femení laic 
(si bé algunes ingressaren en algun monestir), fins aleshores absolutament nou i mai 
més repetit ni en la intensitat ni en l’extensió. A tall d’exemple, esmentem Hadewijch 
de Amberes (1220-1260), (El lenguaje del deseo, Flores de Flandes), Beatriz de Na-
zaret (1200-1269), (Siete formas de amor), Matilde de Magdeburgo (1207-1282), 
Margarita Porete (1250-1310), condemnada a la foguera, (Espejo de las almas sim-
ples), Juliana de Norwich (1342-1416), (Libro de visiones y revelaciones), etc.

A Espanya hem d’esmentar, entre d’altres, Isabel de Villena (1430-1490), abadessa 
del monestir de la Santíssima Trinitat de les clarisses de València amb dret a predicar, 
autora de Vita Christi, obra amarada de perspectiva feminista i escrita com a resposta 
a l’obra Llibre de les dones, de Jaume Roig, obra absolutament misogínica. També a 
Juana de la Cruz (1481-1534), terciària franciscana protegida del Cardenal Cisne-
ros, autora de l’obra El Conorte que recull els seus sermons molt reivindicatius, que 
insisteixen en la maternitat de Déu, més tard considerats herètics. Isabel de la Cruz 
(s.XVI), també terciària franciscana, considerada adscrita i promotora del moviment 
dels il·luminati, que patí un procés inquisitorial.

A Mallorca existia un grup de beguines-ter-
ceroles a l’edifici que posteriorment fou el 
Convent de Santa Elisabet – Monges Jerò-
nimes. La seva duració fou breu i el seu fi-
nal estigué dissortadament envoltat de fets 
suposadament escandalosos que motivaren 
la seva expulsió. El seu esperit, però, im-
pregnà algunes de les dones mallorquines 
que, a nivell individual, personificaren 
aportacions importants d’aquesta època. 
Elisabet Cifre (1467-1542), cofundado-
ra de La Criança amb el canonge Gregori 
Genovard, centre de formació femenina del qual fou directora trenta anys, partici-
pant del moviment lul·lista i humanista del cofundador; Romia Rovira i Genovard 
(1422?-1460?), vídua de Jaume d’Olesa, compromesa tota la vida com a laica amb el 
moviment beguinista estès a la Mallorca del segle XV; Maria Sunyer (?-1521), abans 
beguina i després monja jerònima.

4. El Renaixement, el Concili de Trento (1545-1563) i el monacat
    religiós femení de clausura a Mallorca.

Abans del Renaixement ja s’havien fundat nombrosos convents i monestirs femenins 
arreu d’Europa. En el cas de Mallorca s’han d’esmentar les següents fundacions:
1232, Ciutat, Santa Margalida, monges agustines,
1260, Ciutat, Santa Clara, monges clarisses franciscanes,

La Criança

1318, Ciutat, Santa Magdalena, monges canoneses agustines,
1485, Ciutat, Santa Elisabet, monges jerònimes,
1549, Ciutat, L’Olivar, monges clarisses franciscanes, provinents de Santa Magdalena
          d’Inca (1491) i de S’Esgleieta (Esporles) (1526),
1576, Ciutat, La Concepció, monges agustines, provinents del Puig de Pollença,
1578, Ciutat, La Misericòrdia, monges agustines,
1583, Sineu, La Inmaculada Concepció, monges concepcionistes,
1609, Ciutat, La Consolació, monges agustines,
1617, Ciutat, Santa Teresa, monges carmelites descalces,
1659, Ciutat, Santa Catalina de Sena, monges dominiques,
1667, Inca, Sant Bartomeu, monges jerònimes,
1672, Ciutat, La Puríssima Concepció, monges caputxines.

Aquests centres, considerats de 
clausura i possibilitadors d’una 
intensa espiritualitat femenina 
basada en els vots de pobresa, 
castedat i obediència, que havien 
d’estar units a més a la pràctica 
d’una vida de mortificació i de-
juni per part de les monges, no 
sempre assoliren un acceptable 
nivell d’exemplaritat i, en oca-
sions, varen decaure en un clar 
relaxament. També és veritat que a Mallorca sobresortiren dotzenes de monges cultes, 
bones gestores, pietoses i bones conselleres.

Per tot això i pel moment històric de la Reforma promoguda per Luter, l’Església 
Catòlica mitjançant el Concili de Trento va configurar una densa proposta de Contra-
reforma que, per diverses vies, afectava al monacat femení i a la situació de la dona 
en general dins l’Església. En relació al monacat femení, el Concili va ordenar que els 
convents i monestirs s’instal·lassin a ciutats o nuclis de població considerables i va 
exigir l’observància rigorosa de la clausura (de dins cap a fora i a l’inrevés) i de la vida 
de piedad i austeritat pròpia d’una comunitat consagrada. Va definir i perfeccionar la 
doctrina medieval dels sagraments i va ordenar que cada diòcesi erigís un seminari per 
a la formació dels preveres, exclusivament homes. 

El bisbe de Mallorca Diego de Arnedo fou el responsable de la implementació de 
la normativa conciliar a la nostra Església i comptà amb la col·laboració de Santa 
Catalina Tomàs i Gallart (1531-1574), aleshores priora del Convent de Santa Mag-
dalena de Ciutat, consellera també del Virei Guillem de Rocafull i d’altres personatges 
coetanis. Certament la imatge de Santa Catalina Tomàs, tal com avui forma part de 
l’imaginari popular, ha estat excessivament folkloritzada i infantilitzada. Nostra santa 
fou una monja pietosa, instruïda, prudent, bona consellera i personatge públic en el 
seu moment, que mereix l’estudi i la divulgació de la seva vida adulta, defugint l’ex-
plicació de suposades lluites amb el dimoni i aparicions miraculoses durant la seva 
infància. Efectivament, Catalina Tomàs, durant el període que fou acollida a la casa 
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del matrimoni Zaforteza-Tagamanent, a Ciutat i a Raixa, abans d’ingressar al Convent 
de Santa Magdalena, no sols aprengué a llegir i a escriure sinó que rebé la mateixa for-
mació que una filla d’aquest matrimoni, Elisabet, que també professà com a religiosa 
a un altre convent de Ciutat. D’altra banda, la correspondència epistolar i la vida de 
Catalina Tomàs, quan ja havia ingressat al Convent, no té res a veure amb l’exaltació 
de la seva infància i joventut.

Moltes de les monges de clausura mereixerien una especial menció. Esmentem-ne 
algunes.

- Elisabet Cifre (1467-1542). Antiga beguina, fundadora de La Criança per a 
   l’educació femenina.
- Santa Catalina Tomàs i Gallard (1531-1574). Agustina del Convent de Santa 
   Magdalena. Col·laboradora del bisbe Diego de Arnedo. Envoltada d’una extraor
   dinària devoció popular.
- Sor Clara Andreu i Malferit (1595-1628). Jerònima del Convent de Sant 
   Bartomeu d’Inca.
- Sor Elionor Ortiz Girart (1577-1650). Fundadora del Convent de Carmelites 
   Descalces.
- Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament (1649-1700). Dominica de Santa 
   Catalina de Sena. Mística, lul·lista, escriptora. Autora de «Exposició sobre 
    el Llibre d’amic e Amat.»
- Sor Caterina Maura Pou (1664-1735). Agustina del Convent de la Concepció 
   de Palma. Mística, escriptora lul·lista.
- Sor Clara Ponce de León (1626-1705). Vídua del Virrey José de Torres. 
   Cofundadora del Convent de la Immaculada Concepció (Caputxines). Palma.
- Sor Maria Pasquala Caro i Sureda (1768-1827). Dominica de Santa Catalina
   de Sena. Doctora en Filosofia (Universitat Literària de València). Poetessa. 

Acadèmica de Mèrit de l’Acadèmia de San Carlos de València. Va escriure «En-
sayo de Historia, Física y Matemáticas»

- Sor Elisabeth Font dels Olors i Penyafort  (XXX- XXX), Monja al Convent de
   la Misericòrdia de Palma. Protagonitzà un amor impossible fugint amb el tinent
   de Dragons Manuel Bustillos amb resultat de mort per a ambdós                                                                                           

   
                                                                   
5.  El segle XIX: 
          -  el feminisme modern, moviments femenins polítics i obrers,
         - ordes religioses amb projecció social i missionera, 
         - associacions laïques femenines caritatives i de piedad.

El procés d’industrialització, iniciat al segle XVIII especialment a Anglaterra, i estès 
durant tot el segle XIX i part del segle XX a gran part d’Europa, canvià i trasbalsà 
l’organització social i afectà l’Església. Del treball al camp i als petits tallers es passà 
al treball a les ciutats i als grans nuclis de població, llocs d’ubicació de les fàbriques 
i dels serveis que generaven. S’incrementaren considerablement els habitants de les 
ciutats per les necessitats de mà d’obra, formant-se masses de proletariat, en gran part 

femení i àdhuc infantil, que vivien en condicions molt precàries de vivenda, de treball, 
de cultura, de salut i higiene, i de qualitat de vida. La Revolució Francesa de 1789 
inicià una nova època històrica, la contemporània, deixant enrere l’anomenat Antic 
Règim i establint noves formes d’organització social que donaren lloc, de forma pro-
gressiva i al llarg del segle XIX, als partits polítics i a les institucions democràtiques. 
L’Església Catòlica s’hagué d’adaptar, no sense dificultats, a la nova situació i perdé 
gran part del seu poder hegemònic, mentre continuava proclamant i defensant els va-
lors més tradicionals.

Des de l’àmbit civil, s’introduí l’educació obligatòria, es lluità contra l’analfabetisme 
de la població adulta, es millorà l’urbanisme i la qüestió de la vivenda, i l’higienisme, 
interessant moviment reformista estès per tota Europa, reclamava millors condicions 
de vida per a les classes modestes. L’aparició de la premsa, molt diversa en ideologia, 
provocava debats i participació social. La dona, però, no millora substancialment en 
res, més aviat pel fet d’entrar al mercat del treball i continuar amb les responsabilitats 
domèstiques, la procreació i la cura de les persones majors veu incrementada o dupli-
cada la intensitat de la seva ocupació, entrant amb retard i amb dificultats al món de 
l’educació i de la cultura. Recordem dues dades molt significatives per al món femení: 
primera, la  llei que declarà el diumenge festiu a l’Estat Espanyol és de l’any 1904 i, 
segona, fins la Segona República (1931-1939) la dona no tendrà dret al vot.

Durant el segle XIX no s’obrin nous convents femenins de clausura, es mantenen 
els que hi ha i decau notablement la seva importància. En canvi, pel Concordat entre 
l’Estat Espanyol i la Santa Seu de 1851, aquest autoritza i fomenta la creació d’ordes 
religioses masculines i femenines sense clausura dedicades a l’ensenyament, a la cura 
dels malalts i a la beneficència. És un nou paradigma: la dona pot formar part de co-
munitats religioses obertes a la societat i al món, és un nou testimoni de vida cristiana 
i d’evangelització. A més, el segle XIX és el segle dels imperis colonitzadors i això 
facilita la presència d’aquestes congregacions a les anomenades terres de missió.

A la Mallorca del segle XIX, que conservava la seva estructura socioeconòmica bàsi-
cament de caràcter rural i únicament es podia considerar una ciutat la capital, Palma, 
es fundaren nombroses congregacions religioses femenines que s’establiren als nuclis 
de població més petits amb les finalitats d’atendre l’educació de la primera infància i 
l’ensenyament de les primeres lletres, l’atenció als malalts i desvalguts i l’ajut pastoral 
a les parròquies. Així, 

1798, Felanitx. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
1851, Sencelles. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
1856, Pina. Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.
1859, Palma. Germanes Terciàries de Sant Agustí.
1874, Palma. Religioses de La Puresa.
1891, Campos. Germanes Missioneres dels Sagrats Cors.
1809, Felanitx. Germanes Trinitàries.
1882, Felanitx. Congregació de Filles de la Providència.
1882, Palma. Filles de la Sagrada Família (Temple).
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A més, algunes congregacions femenines foranes similars s’establiren a Mallorca.

1879, Palma. Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
1902, Llucmajor (Son Julià), després Palma (Son Espanyolet). Religioses 
          del Sagrat Cor.
1903, Palma (Es Pont d’Inca). Hermanas Dominicas de la Presentación.
1857, Palma. Religiosas de Nuestra Señora de las Escuelas Pías (Escolapias).
1924, Palma (Sa Vileta). Oblatas del Santísimo Redentor.
1932, Palma. Institución Teresiana.
1956, Palma. Madres de Desamparados y de San José de la Montaña.

Entre el segle XIX i el segle XX destacaren les següents religioses:

- Sor Francina Aina Cirer i Carbonell (1781-1855). 
  Fundadora de les Germanes de la Caritat.
- Maria Agnès Ribera Garau (1790-1861). 

Monja exclaustrada del Monestir de Santa Elisabet (Sant Jeroni. Palma). Escriptora 
liberal. Col·laboradora i protectora del Col·legi La Puresa (Palma).

-  Sor Maria Rafela Lladó i Sala (1814-1899). 
   Fundadora de les Germanes dels Sagrats Cors.
- Sor Josepa Maria Ribas de Pina (1826-1878). 

Cofundadora amb el seu germà Mn.Gabriel Mariano Ribas de Pina de les Germanes 
Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

- Maria Arbona Mir (1756-1824) i Maria Ferrer Arbona (1777-1865), 
mare i filla, cofundadores amb el bisbe de Mallorca, Bernat Nadal i Crespí, del Col.
legi La Puresa.

- Mare Alberta Giménez Adrover (1837-1922). 
Directora del Col·legi de la Puresa (1870), de la primera Escola de Magisteri Fe-
menina (1872) i fundadora de la Congregació de Religioses de la Puresa de Maria 
(1874).

- Sor María de la Concepción de Oleza y Gual de Torrella (1905-1999). 
   Carmelita en el Convent de les Carmelites Descalces (Tereses). (Palma).
- Sor Maria dels Àngels Ginard Martí (1894-1936). 
   De la Congregació de les Germanes Zeladores del Culte Eucarístic. Màrtir.
- Sor Catalina Caldés Socias (1899-1936). 
   Franciscana Filla de la Misericòrdia. Màrtir.
- Sor Miquela Rullan Ribot (1903-1936). 
   Franciscana Filla de la Misericòrdia. Màrtir.

Les dones cristianes laiques podien integrar-se en les nombroses associacions feme-
nines sorgides a l’empar de parròquies, congregacions religioses, devocions concretes, 
etc. amb les finalitats de foment de la piedad, exercici de l’apostolat i d’activitats de 
caire educatiu, cultural i social, sempre sota la direcció d’un clergue o religiós com a 
director espiritual. L’Església considerava decisiva aquesta xarxa d’associacions fe-
menines com a mitjà d’influir en l’àmbit familiar i social en general, pel que fa a la 
transmissió de la fe i al foment dels bons costums. Certament moltes dones, fadrines 

Sor Francinaina

casades o vídues reberen atenció religiosa, educativa i cultural mitjançant aquesta im-
portant xarxa, i s’integraren en col·lectius socials, d’amistat i de temps lliure, sempre 
però dins el marc doctrinal catòlic més ortodox i tradicional. En aquest sentit, el paper 
de l’Església en el procés d’emancipació i modernització de la dona i del seu paper 
dins la societat fou ambigu.

D’altra banda, s’iniciava a Estats Units el moviment feminista 
que s’aniria consolidant i ben aviat diversificant-se per tot el 
món fins als nostres dies. Efectivament, l’activista i escriptora 
metodista Elisabeth Cady Stanton (1815-1902) organitzava a 
Seneca Falls (Nova York) la Primera Convenció dels Drets de 
la Dona, on posava en circulació el terme feminisme i demanant 
el dret al vot femení. S’organitzava una «convenció per discutir 
els dres socials, civils i religiosos de la dona» i se celebrà el juli-
ol de 1848. D’aquesta primera líder del feminisme és la següent 
sentència: «La prolongada esclavitud de les dones és la pàgina 
més negra de la història humana».

Entre nosaltres, un poc més tard, partits polítics, sindicats i diverses organitzacions 
promogueren o aixoplugaren seccions femenines que lluitaven pels seus drets i els 
reivindicaven  amb mítings, conferències, reunions i manifestacions. Únicament a tall 
d’exemple, esmentem com fou a Mallorca la frustada experiència de l’organització 
d’un d’aquests esdeveniments. En el context del Sexenni Democràtic (1868-1874), 
s’havia iniciat un moviment de reivindicació feminista. L’Ateneu Balear, cau de les 

primeres inquietuds reformistes, havia 
obert les seves portes a poetesses i es-
criptores, s’havia constituït un grup de 
modistes internacionalistes, La Virtud 
Social, i un altre grup de joves repu-
blicanes federals. El moviment obrer 
Unión Obrera Balear i el grup d’obre-
res bakuninistes de la AIT (Associació 
Internacional del Treball) pròximes a 
l’anarquisme, desenvolupaven també 
una intensa activitat. La líder republica-
na i anticlerical Magdalena Bonet Fà-
bregues (1854-s.XX) havia promogut 
una gran campanya de conscienciació. 
Fruit d’aquest clima i antecedents l’any 
1882 es va proposar la celebració l’any 
1883 d’un Congreso Femenino Nacio-
nal de Mallorca, amb la intenció de ce-
lebrar-ne un de caràcter internacional 
per tal de consolidar el moviment femi-
nista. Davant aquest projecte el conser-
vadurisme illenc i l’Església Catòlica, 
des del periódico El Áncora i d’altres 
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mitjans, crearen opinió contrària al congrés i feren valer les seves influències fins 
aconseguir que les promotores desistissin de l’organització. S’augmentava la bretxa, 
així, entre el conservadurisme i l’Església, d’una part, i el moviment modernitzador 
sorgit  de la caiguda de l’Àntic Règim, de l’altra, del qual el feminisme n’era una im-
portant manifestació.

                                                                    
6. El segle XX i el moment present:
           - diversitat de feminismes laics,
           - revisionisme radical dins l’Església,
           - la qüestió del celibat dels clergues, ordenació ministerial 
             de dones. 
     
El segle XX a Mallorca comença amb l’existència dins l’espai públic d’un nombrós 
col·lectiu de dones, algunes que iniciaren la seva activitat a finals del segle XIX i altres 
a les primeres dècades d’aquest: escriptores, músiques, empresàries, artistes, mestres, 
professores, infermeres, esportistes, periodistes, artesanes, propietàries i treballadores 
rurals, industrials o comercials, farmacèutiques, metgeses, secretàries, oficinistes, ac-
tivistes polítiques i sindicals, servei domèstic, etc. Encara estaven molt condicionades 
per la classe social, origen familiar i cultura prèvia, però entre moltes dificultats i pre-
judicis s’anava visibilitzant la presència femenina en la societat, comptant sempre que 
en el cas de tenir germans aquests sempre eren considerats mereixedors d’una major 
atenció i promoció familiar a nivell professional, ja que el millor projecte de vida per 
a una dona era un bon matrimoni.

Continuava l’actuació de diverses organitzacions femenines reivindicatives, sempre 
amb un èxit relatiu sense aconseguir, en qualsevol cas un veritable canvi. Cal tenir 
present, a més, l’estructura econòmica de Mallorca, la injusta distribució de la riquesa, 
l’analfabetisme existent, i la conflictiva problemàtica laboral, circumstàncies, totes 
elles, que mantenien les dones en situacions precàries i amb gran dificultats per mi-
llorar la seva situació. L’emigració n’era una manifestació i no sempre exitosa. Les 
polítiques públiques de la Segona República (1931-1939) prioritzaven la millora de 
les classes més modestes, l’educació de tota la població i la promoció de la dona. Fou 
una important tasca però totalment incompleta i insuficient, interrompuda per la guerra 
a l’Estat Espanyol (1936-39) sorgida de la sublevació franquista, i substituïda durant 
la llarga postguerra amb la conseqüent repressió, pel model de la Secció Femenina 
de la Falange que considerava l’ideal 
de la dona la dedicació exclusiva a la 
família i la llar. Ja sabem quin fou el 
paper de l’Església abans i durant la 
Segona República i durant els anys 
del dit nacionalcatolicisme, decidida 
a continuar defensant els valors de la 
dona i de la família més tradicionals 
mitjançant els seus centres educatius, 
mitjans de comunicació social i la 
seva activitat pastoral omnipresent. https://www.galiciaunica.es/el-manual-de-la-buena-esposa/

Tres esdeveniments ben distints durant els anys seixanta del segle XX, la celebració 
del Concili Vaticà II (1962-1965), el maig francès del 1968 i el fenomen del turisme 
massiu, obriren nous horitzons que havien d’afavorir, directament i indirectament, la 
dona i el seu paper dins la societat. Tres esdeveniments dels anys setanta i vuitanta, 
tancaren una llarga època d’aïllament social i polític del nostre país i obriren noves 
possibilitats en tots els sentits: la mort del dictador (1975), la transició política a la 
democràcia (1976-1982) i la integració a la Comunitat Europea (1986).

Les passes en relació a la situació de la dona foren immenses, però al mateix temps 
sortien a la llum pública xacres fins aleshores desconegudes, amagades o minusvalo-
rades que afectaven la dona: la integració de la dona al mercat laboral, l’aparició de 
fàrmacs anticonceptius (amb raó i a nivell col·loquial, s’ha dit també que abans fou 
l’aparició dels electrodomèstics), la llei del divorci, la despenalització de l’avortament 
i, sobretot, l’increment exponencial del nivell educatiu i de formació professional fe-
mení. Entre les xacres, la persistència i increment de la pobresa familiar i infantil, 
l’encariment dels productes, les dificultats de vivenda, l’índex d’atur femení, la dife-
rència salarial per igual treball home-dona, la violència sexual i de gènere (incloses les 
escandaloses pederàstia i abús laboral i sexual a l’interior de l’Església, i especialment 
contra les religioses), els feminicidis, la prostitució, les dificultats reals per accedir a 
llocs de direcció en el treball, els prejudicis encara vigents, legislació en matèria ma-
trimonial, familiar i de menors inadequada, etc. 

Cal conèixer, aprofundir i divulgar les biografies de dones d’empemta, innovadores i 
líders en algún aspecte del àmbit civil durant el segle XX i inicis del segle XXI. I in-
tensificar la recerca de biografies femenines oblidades. Aquestes constitueixen un grup 
ben representatiu:

- Beatriu de Pinós (1433-1485). Protectora, impulsora i divulgadora del lul·lisme, i
   promotora de l’Estudi General Lul·lià de Mallorca.
- Agnès de Pacs i de Quint (1415-1485). Promotora, mecenes i divulgadora del 
   lul·lisme.
- Quitèria Ballester i Garau (1604-1639). Establidora i promotora de la vila de 
   Santa Maria.
- Francina Tomàs Sureda (1634-1675). Noble mallorquina, administradora de grans 
   patrimonis.
- Catalina Zaforteza i de Togores (1833-1912). La Gran Cristiana.
- Cecília Zaforteza i de Berga (1886-1934). De Can Berga.Administradora 
   patrimonial i mecenes
- Catalina Tarongí Tarongí (1646-1691). Valenta i coherent fins al martiri per la seva 
   fe jueva. Fou cremada viva a l’auto de fe del maig de 1691, darrer celebrat contra la 
   comunitat xueta.
- Joana Aina Peretó de Vidal i Serra de Marina (1760-1840). Aristòcrata 
   progressista  i col·laboradora del bisbe Bernat Nadal. Propera a la Societat 
   Econòmica Mallorquina d’Amics del País i per la seva generositat es desenvolupà 
   la vall de Sóller.
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- Francesca Serra de Gaieta i Serra de Marina (1817-1902). Benefactora Social i
   promotora de l’educació femenina.
- Victòria Penya i Nicolau (1827-1898). Poeta. Germana de Pere d’Alcàntara Penya, 
   escriptor, soci de diversos ateneus, fundador d’escoles industrials i de la societat 
   El Porvenir del Obrero i apòstol de la industrialització.
- Margalida Caimari i Vila (1839-1921). Poeta i benefactora social. S’identificà amb
   el catolicisme social propugnat per Lleó XIII a l’encíclica Rerum Novarum.
- Manuela de los Herreros Sorà (1845-1911). Escriptora. Son pare, Francesc Manuel
   de los Herreros, científic, escriptor i periodista fou director de l’Institut Balear.
- Francesca Vidal Tous (1851-1939). Dirigent obrera modista, i feminista.
- Magdalena Bonet Fàbregues (1854-  ??). Lider republicana i feminista.
- Marcelina Moragues Ginard (1856-1923). Poeta feminista.
- Maria Josepa Mut Mandilego (1864-1947). Mestra krausista, directora de l’Escola
   krausista Alemanya de Palma.
- Emília Sureda i Bimet (1865-1904). Poeta.
- Catalina Homar Ribes (1868-1905). Pagesa autodidacta i emprenedora. 
   Responsable de l’Estaca, una finca de l’Arxiduc Lluís Salvador, amb qui mantingué
   una relació amorosa.
- Maria Antònia Salvà i Ripoll (1869-1958). Poeta i traductora.
- Francisca Aina Fluxà Rayó (1890-1933). Empresària.
- Catalina Sirer Vives (1890-1986). Antibel·licista i socialista.
- Coloma Rosselló Miralles (1871-1955). Escriptora i periodista feminista.
- Catalina Vives Pieras (1895-1979). Primera doctora en Ciències d’Espanya.
   Catedràtica de l’Escola de Magisteri de les Illes Balears.
- Anna Canalias Mestre (1886-1934). Poeta i escriptora feminista. Catedràtica de
   Pedagogia de l’Escola de Magisteri de les Illes Balears.
- Aina Moll Marquès (1930-2019). Catedràtica de Francès d’Institut. Activista en la
   normalització de la Llengua Catalana.
- Pilar Montaner i Maturana (1876-1961).  Pintora.
- Cèlia Viñas Olivella (1915-1954). Professora i poeta.
- Maria Verger Ventayol (1892-1983). Bibliotecària i poeta.
- Carme Riera Guilera (1948...). Escriptora, Catedràtica i membre de la Real 
   Academia de la Lengua Española. 
 - Alicia Magdalena Sintes Olives (1969...). Astrofísica. Investigadora a la UIB sobre
    Relativitat i  Gravitació i copartícep en el Premi Nobel de Física de l’any 2017.

No resulta fàcil la convivència pacífica entre l’Església i la Societat. I d’una forma 
especial, en relació a qüestions relacionades amb el paper de la dona.  Cal revisar totes 
les perspectives i circumstàncies i cal que prevaleixi sempre la justícia i la humanitat. 
Fins ara sembla que no hi ha hagut interès per cap d’ambdues instàncies per conèixer 
i avaluar correctament les propostes de l’altra. També és cert que desde la perspectiva 
civil no hi ha unanimitat sinó que, en ocasions, s’aprofita políticament la qüestió o es 
manipula, i els diversos col·lectius feministes estan dividits. En relació a l’actitud de 
l’Església Catòlica vers la dona i a les qüestions que hi associa, i des de la convicció 
que l’Església no té les úniques propostes possibles ni sempre les millors,  els següents 
cinc punts podrien esser una proposta útil per a la reflexió i el debat. 
 

1.	L’Església	és	estructuralment	i	culturalment	misògina,	homòfoba,	pa-
triarcal i clerical. Cal que accepti i consideri les aportacions de la teologia femi-
nista i del sensus fidelium, a més de les dels moviments feministes en general i de les 
ciències humanes i socials contemporànies. A més, és constitutivament autoritària fins 
arribar a valorar l’obediència com un vot, per això és tan reàcia a les autèntiques inno-
vacions i als  canvis, i genera tantes resistències als nous plantejaments. El laïcat mas-
culí també és víctima d’aquest model d’Església piramidal, molt enfora de l’Església 
de comunió i sinodal, volguda i desitjada per una gran part de la comunitat de batiats.

2.	La	cita	del	Gènesi	(3,	9-17)	que	conté	el	càstig	pel	suposat	pecat	origi-
nal	i	dona	peu	per	associar	Eva	al	mal	i	a	totes	les	desgràcies, pertany a la 
categoria dels relats fundacionals, totalment condicionats per la cultura de l’època. Els 
termes del càstig específic a Eva associen el seu dolor precisament a la maternitat, i a 
més de cruels són intensament misogínics. Cal no cumplir-los.

3.	L’Església	ja	s’ha	expressat	en	el	seu	magisteri	a	favor	de	l’absoluta	
dignitat	de	la	dona	i	li	confia	certes	funcions	i	càrrecs, àdhuc en dicasteris i 
organismes de la Cúria Romana. Aquestes són funcions de gestió o coordinació no de 
ministeri, per tant continua la diferència. Fa setmanes que el Papa Francesc va signar 
la  normativa que autoritza a les dones a l’exercici de dues ordes menors, lector i acòlit. 
Fa una cinquantena d’anys que l’exerceixen amb autorització dels seus bisbes. L’any 
2016 havia creat també la Comissió per al diaconat femení, presidida pel Cardenal 
Francesc Ladaria, durà fins el 2018, amb quatre sessions. La segona creada encara no 
ha resolt.

4.	La	no	concreció	de	les	possibles	ordenacions	ministerials	dels	viri	pro-
bati,	homes	casats,	després	del	Sínode	de	l’Amazònia	va	constituir	una	
gran	decepció. Quan les Esglésies Catòliques Ortodoxes ténen el celibat voluntari, 
la pràctica totalitat de les Esglésies Reformades també i, a més, són ordenades dones, 
quan ja han estat ordenades algunes rabines i algunes dones exerceixen com a ima-
nes, i altres organitzacions religioses són dirigides per dones, i a nivell civil pràctica-
ment qualsevol professió pot esser exercida per una dona, no es comprèn la radical 
negativa de l’Església Catòlica a ampliar els possibles candidats i candidates a 
l’ordenació com a prevere davant les grans necessitats d’atenció a les comunitats 
cristianes i a l’evangelització a grans zones del món, i manten com a única opció 
l’ordenació al presbiterat d’un home celibatari. D’altra banda, s’hauria de readme-
tre a l’exercici ministerial a preveres ja ordenats i dispensats.

5.	Com	a	ciutadans	i	com	a	membres	actius	de	l’Església,	si	és	el	cas,	te-
nim	l’obligació	d’estudiar	i	analitzar	la	problemàtica	de	la	dona	i	conèi-
xer	els	distints	feminismes. Tenim el deure de promoure i col·laborar en inicia-
tives conduents al diàleg entre diferents propostes i actuacions. El col·lectiu femení, 
des de la pròpia identitat i des del coneixement de l’entorn social i històric, s’ha de 
marcar objectius clars i ha d’assumir el seu protagonisme específic, amb el suport 
d’una formació permanent en Ciències Humanes i Religioses i amb l’exercici dels seus 
carismes vocacionals.
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Fites	biogràfiques
            
 Josefina	Bujosa	Sanchis

Neix a Sóller el 13 de juliol de 1939. Professa a la Congregació 
de Germanes de la Caritat el dia 11 d’abril de 1964. És destinada 
a servir la Casa de les Minyones de Palma durant els primers 
vuit anys de professió religiosa. El 21 de maig de 1973 inicia una 
primera estada com a germana missionera a pobles del Burundi 
on hi treballa fins al juliol de 1985 quan es veu obligada a deixar 
el país en ser expulsada, després de 12 anys de servei a la gent més 
necessitada, per una decisió política dels governants d’aleshores 
que, en un rebrot inesperat de persecució a l’Església, expulsaren 
a Fina Bujosa, a Jaume Obrador i a quasi tots els missioners. Des 
del 1985 i fins al 1991 imparteix docència als alumnes del Col·legi 
de Sant Rafel de Palma. Des del novembre de 1991 fins al febrer 
de 1994 atén les tasques del servei que realitza la Congregació de 
Germanes de la Caritat a la capital de Perú.

El mes d’abril de 1994 torna al Burundi per un nou estatge que dura fins a l’octubre 
de 2013, data en què retorna definitivament a Mallorca, després d’un perllongat servei 
missioner de 32 anys a Burundi i d’un any i mig a Perú.
Ara resideix a Palma, a la Casa d’Espiritualitat de Son Roca, on hi exerceix el càrrec 
de Vicària del Consell General de les Germanes de las Caritat.

Bartomeu	Barceló	Nadal  
Neix a Felanitx el dia 2 de febrer de 1946. La infantesa, fins als 
nou anys, transcorre entre Felanitx i Palma. Cursa el batxillerat 
elemental a l’Institut  Ramon Llull. El 1961, als 15 anys, entra al 
Seminari i s’uneix al grup anomenat col·loquialment «balarrasas» 
per referir-se als seminaristes que han començat la formació de 
majors.
Als 24 anys, finalitzats els estudis eclesiàstics i abans de ser 
ordenat prevere, el bisbe de Menorca, Miquel Moncadas, li 
adjudica el càrrec de secretari particular i roman a l’illa germana 
des de 1970 al 1974. Fou ordenat de prevere  a la parròquia de 
Sant Miquel de Felanitx, el dia 1 de gener de 1972  .
El 1974 s’incorpora a l’equip de preveres mallorquins destinats 
al Burundi i resideix en aquest país fins al final de 1981 per 
compartir juntament amb ells vida i serveis ministerials per 

millorar les greus mancances d’aquella gent del Tercer Món.
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Retornat a Mallorca, va estar mig any a la parròquia de l’Encarnació, des de la partida 
de Cecili Buele fins a l’arribada com a rector de Mn. Josep Noguera.
Des del 1982 i fins el 1988 fou destinat a Sóller com a rector de la parròquia de Sant 
Bartomeu i, juntament amb Rafel Horrach i Llorenç Lladó, va formar part de l’equip de 
rectors solidaris de la Vall de Sóller.  
El 1988 es torna reincorporar a l’equip de preveres mallorquins que tenen cura de 
parròquies del Burundi i hi resideix fins el 2013, en què deixa el seu lloc de Burundi 
al qual s’hi incorpora Jaume Obrador Adrover. Amb aquesta segona estada, Bartomeu 
Barceló compleix un total de 32 anys de servei ministerial a comunitats del Burundi.
Reincorporat el 2013 a la nostra diòcesi, des d’aleshores continua tenint cura de les 
tasques pastorals a les parròquies d’Alaró, en el Raiguer, i a la de Sant Jordi d’Orient, en 
la Serra de Tramunatana.

1. De la vostra perllongada estada de servei missioner a terres 
de Burundi, un i altra més de trenta anys en diferents sojorns, 
reincorporats ara a les tasques pastorals de l’Església de Ma-
llorca, ¿quines accions solidàries realitzades a Burundi desta-
caríeu com a més ben reeixides i millor valorades?

Fina: Per mi fa molt mal dir quines són les accions realitzades que consider més 
valorades, perquè quan vas a un país del Tercer Món hi vas amb la idea que tot és nou i 
que faràs això i que faràs allò i llavors te’n dones compte que no ets tu, que són ells qui 
et fan veure moltes coses. Per tant, els primers anys a Gitongo les germanes de la Caritat 
vàrem fer un taller de costura, ensenyàrem a llegir i a escriure a les dones, vull dir que 
vàrem anar fent allò que podíem. No sé què dir-vos. Més endavant, quan vàrem anar cap 
a Nyabikere, cap a Rabiro, en aquell moment de guerra ja vàrem començar amb aquestes 
al·lotes que teníem, totes natives d’allà, que ajudaven a recollir refugiats i cuidaven els 
nins petits que anaven arribant des de les bandades de gent que els soldats encalçaven. 
Varen començar inicialment per ajudar i, arran d’això, vàrem anar pensant si elles po-
drien iniciar una nova congregació, ja que les quatre primeres havien manifestat tenir 
vocació religiosa. Començaren a fer petites reunions fins que es va formar de manera 
oficial la Congregació de Germanes de la Caritat del Burundi i per al Burundi.
No sé si he contestat al que demanau. En respondre les preguntes, de tot d’una no me 
venen al cap les respostes, que em solen venir després.

Domingo: Recordau, Fina, la data en què es va constituir formalment a Burundi 
la Congregació de Germanes de la Caritat?
Fina: Jo vaig iniciar la meva segona estada en el Burundi l’any 1994 i, des d’aquest 
any, començàrem a tenir reunions i pregàries juntes. Les primeres aspirants decidiren 
de tenir una caixeta en comú dins la qual hi posaven, com les viudes de l’Evangeli, una 
mica del poc que tenien per donar-ho a qui més ho necessitava i ajudaven especialment 
els nins orfes. A poc a poc, la proposta de fer de la petita comunitat d’al·lotes burundeses 
una Congregació de Germanes de la Caritat es va anar consolidant. L’any 2000,  en què 
pareixia que havia tornat la pau, malgrat llavors va tornar a començar la guerra, encara 
que pareixia que s’havia mitigat un poc, em sembla que va ser Pilar Bosch que va venir 
a Burundi per formalitzar el primer compromís de fundació a la parròquia de Nyabikere.

Domingo: L’any 2000 fou acceptada formalment pel bisbat de la diòcesi la nova 
congregació burundesa de germanes de la Caritat?
Fina: En el 2000, sí. Ja teníem els estatuts i havíem consolidat la creació de la congre-
gació, encara que no totalment perquè era el començament de la nova fundació; però ja 
teníem confirmat que elles volien ser consagrades i volien dedicar-se a ajudar la gent del 
Burundi. I és el que vàrem fer.

Domingo: En aquell moment, ¿ quantes eren les  que formaren la primera comu-
nitat burundesa de germanes de la Caritat?
Fina: En aquell moment em sembla que eren 12 i ara ja són 26 i algunes noves aspi-
rants. I n’hi ha que venen i després se’n van perquè no és fàcil destriar i no confondre la 
vocació. Perquè anar a un lloc on hi ha una casa feta pareix que és sortir de la pobresa, 
malgrat que viuen de manera molt més pobra que nosaltres. N’hi ha que venen i llavors 
no ens agraden o no els agrada i se’n tornen. S’ha de destriar bastant.

Toni: Aquestes 26 germanes resideixen a la mateixa casa?
Fina: No. Estan repartides en cinc cases. A la parròquia de Nyabikere hi ha dues cases. 
A Rabiro hi ha la casa principal on s’hi fa la formació del noviciat. A Gatonde hi ha una 
altra casa i la darrera que es va fer a la parròquia de Shombo (Rusi), que ja deu tenir 14 
anys.

Tomeu: Pel que fa a la valoració de les accions solidàries, jo pens que normalment 
els missioners solien anar a pobles del Tercer Món amb la idea de fer i aportar noves 
accions i experiències pròpies quan per a mi l’important avui és ensenyar a aprendre de 
fer ells mateixos allò que pugui millorar les seves vides. I així ho varem fer. Jo també 
ho vaig haver d’aprendre. Vàrem haver de construir esglésies i cases de monges i jo no 
havia construït mai.  Què vaig fer? Vaig venir aquí, a un arquitecte i em va dir: fes això, 
fes això altre. Apunta-ho. I ho vaig apuntar.

Domingo: Un curset d’arquitectura accelerat, concentrat.

Toni: Amb una sessió vares aprendre a fer el que una persona necessita cinc anys 
d’universitat.
Tomeu: Sí. I mira, gràcies a Déu, vàrem fer 
les esglésies. Una església que té 20x30 metres 
de llargada, sense cap columna enmig, amb un 
campanar i coberta amb bigues de ferro.
Fina: I fins ara no ha caigut.

Tomeu: El que ens preocupava un poc, sobretot 
als d’allà, és que hi ha terratrèmols i quan es va 
produir el darrer la creu de dalt de l’església es va 
moure així i així... i la gent va cridar, Ai! Però no va 
caure. Els vaig dir: veis la importància que tenen els 
fonaments? Havíem fet uns bons fonaments.

Domingo: A més d’aquesta església, en vares 
fer d’altres?

Tomeu: Sí, fins a cinc; però aquesta era la més 
gran, la darrera que vaig fer més gran.

Toni: Deus haver sortit en el llibre Guinness: haver construït cinc esglésies sense 
ser arquitecte.
Tomeu: Aquí ja m’haurien atupat. Allà no et demanen res. Vaig rebre un bon assesso-
rament de l’arquitecte i vaig apuntar el que calia fer. I ho vàrem fer. Heu preguntat per 
les accions solidàries. El que volíem era sobretot mostrar-los a ells com ho havien de 
fer, ensenyar-los a ells la manera de construir i, com que jo no en sabia, en vaig haver 
d’aprendre aquí. I després de provar nosaltres la manera de fer la feina, els mostraven a 
ells la tècnica de bastir un edifici. Estàvem amb ells el temps necessari per ensenyar-los 
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com fer-ho, però llavors eren ells sols els qui ho havien d’enllestir, mostrant-los alhora 
que havien de ser solidaris entre ells a l’hora de compartir la feina. De fet, quan no hi 
vaig ser,  continuaren sols la construcció de les cases de les monges i altres edificis i va 
anar molt bé, n’havien après.
Domingo: El que aconseguíreu mereix un gran reconeixement. Aquest aprenen-
tatge de la tècnica d’edificar partia de zero. Desconeixien i no sabien res de l’ofici 
de picapedrer.

Tomeu: És així, ells allà només tenen casetes de canyes i de palla. Només utilitzen 
els  totxos fets  de fang mesclat amb palla, com els egipcis, i els sequen posant-los al 
sol. Per fer les seves cabanes, que són rodones o quadrades, posen pals, que és el que te-

nen, i entre pal i pal intercalen canyes, que 
també en tenen a bastament, i ho cobreixen 
de fang per formar les parets de la cabana. 
Una porta de fusta tanca el portal d’accés. 
Per ajudar a fer aquestes i altres feines và-
rem construir una fusteria i un magatzem 
per colocar-hi i fer assecar les planxes de 
fusta dels arbres. Compràrem una màqui-
na allisadora que dugueren a la capital i la 
portàrem a casa per muntar-la a la fusteria. 
Ells ho havien de fer tot, des de sembrar els 
arbres, deixar-los créixer, cosa que necessi-
ta temps i nosaltres ens servíem dels arbres 

que altres havien sembrat, però també en plantàvem de nous perquè altres els poguessin 
emprar en haver crescut. El sistema per obrar les planxes de fusta era molt rudimentari  
perquè no hi havia màquines serradores. Havien de serrar a mà els troncs d’arbre. Feien 
un clot a baix, hi posaven una biga, col·locaven el tronc per tallar-lo des dels dos caps, 
un a dalt i l’altre a baix. Netejat d’escorxa el tronc, amb un nivell marcaven una retxa 
de dalt a baix perquè, en serrar, els dos coincidissin i no fessin el tall tort. Empraven un 
xerrac gros, una espècie de verduc, una serra que té prim el cantell de baix i gruixat el 
dalt. Els dos serradors s’han d’avenir: el de baix estira i l’altre estira per amunt. I serren 
molt bé. Sempre serraven a mà perquè el tronc no el pots posar directament a la mà-
quina. L’eina que instal·làrem a la fusteria només era per aplanar les planxes de fusta. 
Procuràrem sempre no suplir la mà d’obra per màquines, llevat d’allò que no podien fer 
a mà. Allisar les planxes de fusta es podia fer a mà, però és més lent i no queda tan bé. 
Tot allò altre que poguessin fer a mà, ho feien perquè quan no tinguessin màquines o 
s’avariassin ho poguessin continuar ensenyant-los a fer-ho bé.

Domingo: Quina classe d’arbres empràveu, eucaliptus?

Tomeu: No, l’eucaliptus té un nervi interior que és  molt fort. Tallàvem «greberíos», 
un arbre que té escorxa a l’exterior, però que a dins és suau i es pot obrar molt bé. La 
gent comanava portes, llits, armaris i diferents objectes de fusta que fèiem a la fusteria i, 
si volien, les envernissàvem o les untaven d’oli perquè aguantassin més.
Toni: I també aixecares ponts, d’acord amb el que ens han contat?

Tomeu: Sí, en vaig construir cinc. Ens informàrem de com ho havíem de fer i en 
bastírem cinc. Cal fer primer l’estructura de la base de cada pont, apuntalar amb pals 
l’encofrat de la part superior que s’ha d’omplir amb ferros i formigó. Anàvem a la capital 
a comprar el material i fèiem tot a mà en el mateix lloc on aixecàvem el pont,  les bases 
i el forjat, amb ciment armat, de la la part superior. Demanava assessorament a un arqui-
tecte i ho fèiem segons ens havia indicat.

Jaume: No va ser necessari fer una prova de resistència?
Fina: Nosaltres mateixos passàvem 
amb el cotxe i si no queia era prova que 
s’havia fet bé.

Tomeu: Cap dels camions que traves-
saren els ponts va passar per ull.
Fina: En el principi de la nostra prime-
ra estada no hi havia ponts. Col·locaven 
dos troncs a cada costat del pont. Per tra-
vessar amb el cotxe havies d’endevinar el  
pas  de les rodes sobre els troncs per no 
caure a l’aigua que corria baix dels ponts.

Tomeu: I que més vàrem fer? Sobretot ensenyar-los, que aprenguessin a fer ells ma-
teixos els treballs de fusteria, de construcció i tot el que els feia falta per viure amb més 
qualitat. A l’església que vàrem construir de 30x 20 m. de superfície, sense cap columna 
enmig, vàrem fer a cada costat uns fonaments fondos i sòlids. Les bigues de ferro que 
cobrien la coberta  tenien 20 metres de llargària.  Les vàrem comanar a la capital i, des-
fetes en dues meitats de 10 metres cada una,  les transportàvem en camions i a l’obra  les 
ajuntàvem amb perns. Cada meitat tenia un poc més de 10 metres perquè a cada costat 
feia falta un tros sobrant per recolzar els caps de la biga  a les columnes corresponents de 
les parets laterals. Empràvem els arbres d’allà per fer els bastiments i per col·locar cada 
biga. Els obrers, fermats, pujaven per les bastides  i s’hi movien com a moixos.

2. Segons la vostra ampla i generosa experiència amb la gent 
de terres africanes, ¿què ha aportat a l’Església de Mallorca 
l’assignació temporal de religioses, preveres i laics mallorquins 
a diverses comunitats i parròquies de Burundi al llarg de la se-
gona meitat del passat segle XX i començaments del XXI?

Fina: Jo pens que el que ha aportat és més sensibilització a la gent mallorquina, perquè 
la gent, la majoria i especialment la gent d’Església, sap que existeix  aquesta dedicació 
mallorquina al Burundi, que els mou i els preocupa en les diades i col·lectes que es fan 
per Mallorca Missionera, Hi ha molta gent que, a més d’ajudar econòmicament,   es pre-
ocupa i vol conèixer la bona feina que realitzen els mallorquins i mallorquines enviats 
a ajudar la gent del Burundi. Jo crec que això enriqueix moltíssim la sensibilitat de la 
nostra gent.

Tomeu: Cert, el fet de conèixer un altre món et fa sensible a les seves diferències i 
singularitats. La gent que venia allà no es podia imaginar com era la vida d’aquelles 
comunitats fins que ho veia amb els propis ulls. I encara, perquè una visita de 15 dies o 
un mes, veus les coses, veus les cares, però no perceps la veritable realitat del què i com 
són perquè no pots entendre el seu parlar, no veus els costums , no veus les reaccions, 
no veus la seva vida, la seva mentalitat . Això sí, ajuda moltíssim a veure que el món és 
molt diferent, les races són diferents, la cultura és diferent i tot això ajuda moltíssim a 
aprendre que hi ha en el món molta varietat.

Toni: I a tu, Tomeu, què t’ha aportat l’experiència de tants anys en el Tercer Món? 
M’agradaria saber això, a veure tu, després de les perllongades estades allà, què és 
el que ha canviat en tu?
Tomeu: Moltíssimes coses, la mentalitat, el veure les coses d’una altra manera, veure 
aquestes diferències que hi ha respecte a la gent d’aquí, que té tot el que vol. Vas a la 
botiga i pots comprar de tot. Allà en canvi els mercats col·loquen en terra els produc-
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tes, hi van a vendre la seva pròpia producció per comprar allò que no tenen. Veus que 
la gent viu amb el mínim. Respirar, primer de tot i llavors, menjar el que tenen i en els 
mercats intercanviar allò que tenen per les coses que no tenen. En tota circumstància es 
conformen: plou, va bé; si no plou, passen gana. Ho aguanten tot. Estan molt lligats a 
la Naturalesa. Viuen segons els cicles de la Naturalesa, que allà donen èpoques de pluja 
que alternen amb èpoques de sequera, d’acord amb el clima tropical que tenen. Burundi 
està en el Tròpic, devora l’Equador. La seva cultura arrela en la Natura que canvia. I 
sorprèn aquest intercanvi habitual de productes: un que té molta llet, se’n deixa un poc 
per als seus i ven la resta. El mercat que es fa a les places, en terra, tothom hi porta els 
seus productes per vendre el que tenen i comprar el que no tenen.

Fina: A mi el que més m’ha impactat d’allà és la seva solidaritat amb els altres i la 
conformitat. Normalment no es queixen.  Els al·lots sempre riuen, tenguin o no tenguin 
menjar. La gent sempre està contenta, accepta sempre el que li toca. Els és igual, es 
resignen. Per exemple, si han d’anar a la Capital i no tenen servei de transport, potser 
avui, no ho sé, han posat un autobús que hi va, però abans no n’hi havia cap ni un. Per 
anar a la Capital són cent kilòmetres que han de fer  a peu per etapes. S’aturen a un lloc 
i demanen «Indaro», poder quedar per descansar. Els donen posada,  menjar: si tenen 
maís, maís; si tenen moniatos, moniatos. No els destorba la gent. És una qualitat tan 
innata en ells que nosaltres hem d’aprendre molt d’ells, aquesta actitud tan generosa; 
perquè nosaltres aquí tancam la porta, avui en dia amb pany i clau. Allà els veïns van a 
cercar l’aigua, duen menjar a la  gent malalta, a la  gent major. Sempre estan contents, 
tant si tenen poc com si tenen molt. No sé com ho he de dir.

Jaume: I no fan accepció de persones. Si acullen els qui van a peu cent kilòme-
tres, donen posada a persones que no coneixen de res i no obstant els accepten i els 
donen menjar i repòs per refer-se del llarg camí.
Fina: És cert que no la coneixen la gent que s’atura a casa seva. I tenen aquesta capacitat 
d’acceptar la gent desconeguda que hi va i els deixen quedar a dormir i menjar. I tal volta 
algú s’ha aprofitat de la bona acollida per robar; però aquesta obertura que tenen és una 
cosa admirable que ens ensenya molt a nosaltres, A mi em va impactar molt, Acceptar la 
realitat, sense queixar-se: avui tenen per menjar, mengen; demà, no en tenen, no mengen. 
Em record de dues nines que teníem i encara són per allà, ara ja són dones, un dia vàrem 
parlar del menjar. Els vaig demanar: ahir vespre de què sopàreu?  Em contestaren: vàrem 
beure una botella d’aigua perquè l’estómac se sentís ple. No tenien res per menjar. Com 
és possible haver de beure una botella d’aigua o dues perquè l’estómac quedi ple? Entens 
que mengen allò que poden recollir: si tenen moniatos, moniatos; si tenen el que sigui, 
el que sigui. I si no tenen res, 
no mengen res. Avui toca fer les 
mongetes amb les fulletes de les 
mongeteres tendres, com si fossin 
fulles de col. Saben bé quines 
fulles han de collir perquè, segons 
quins brots cullen, les mongeteres 
no creixen com toca. La seva 
conformitat me va impactar molt: 
dins tanta misèria, tanta malaltia, 
tant de tot. Ben igual que les dones 
que venien, amb l’infant malalt a 
l’esquena, al dispensari de «Muta-
jo». Record que una d’elles, quan 
es va baixar l’infant de l’esquena, 

Ajuda als pobres.

va veure que era mort. No va dir ni una paraula. Es va tornar carregar l’infant i va partir. 
Nosaltres haguéssim fet una escandalera. Ella va callar. Déu el m’ha donat, Déu me l’ha 
pres. Penses: és bo de dir, però no és fàcil. A mi em varen impactar moltes coses.
I també, això que ha dit en Tomeu: que no ets mai més el mateix, vius o intentes viure 
d’una altra manera. Aquest consumisme, per exemple, venga i venga comprar. En el 
principi me feia molt de mal, ara ja m’hi he acostumat un poc; tanmateix estàs en un 
món que no et queda més remei que fer i rebre regals. Aquesta és la realitat que ens toca 
viure; però és una cosa que t’impacta molt veure que ells no tenen res i ho viuen tan 
resignadament.
Domingo: Ara tornaré a la pregunta anterior. Pensava jo que l’aportació de l’Es-
glésia de Mallorca en personal missioner ha estat nombrosa i molt important i per 
això consider que s’ha enriquit amb l’extraordinària generositat de les persones 
que han treballat durant molts d’anys, tant en el Burundi com en el Perú i que 
d’alguna manera el seu servei missioner ha millorat si no a tots els cristians de Ma-
llorca almanco a una bona part d’ells i també els ha sensibilitzat amb la gent del 
Tercer Món perquè, gràcies al que vosaltres heu explicat i heu aportat, han pogut 
prendre consciència que hi ha una altra manera de veure i entendre la colpidora 
realitat d’altres comunitats menys afavorides.
Fina: Jo crec que la gent de Mallorca, una ampla majoria, sent aquesta necessitat d’ha-
ver d’ajudar, es preocupa en saber que existeix aquesta impactant i poc coneguda realitat 

i ha correspost fins ara i segueix corresponent molta gent, 
família, veïns, coneguts... Jo crec que ha sensibilitzat molt 
Mallorca, el clero, les monges, tota la gent que es commou 
en sentir com és i a què dedicam el dia a dia de les nostres 
llargues estades a països del Tercer Món.
Tomeu: La gent té més confiança perquè no és el mateix 
donar en les  les col·lectes que es fan sense explicar on i a 
què es destinaran els doblers recaptats  que rebre el suport 
d’una gent que ja sap què fas i com és el teu treball i en què 
invertim els seus diners, explicant que hem fet això i allò 
gràcies als seus doblers i els mostres fotografies perquè tu 
hi ets i et diuen que aquesta és la manera d’estar segurs. No 
és allò de donar diners al Domund sense saber-ne res més. 
Les col·lectes de Mallorca Missionera pràcticament se’n 
van íntegrament allà. Perquè ens paguen el viatge d’anada 

i tornada, nosaltres allà tenim una paga i tenim els horts per menjar el que cultivam. 
Els diners per a Mallorca Missionera directament van cap a les comunitats ateses per 
l’Església de Mallorca per cobrir necessitats i per tant la gent es sensibilitza i comenta: 
sabem que els nostres doblers són ben aprofitats perquè ens mostren tot el que fan.
Domingo: I per altra part l’experiència que heu viscut vosaltres de qualque ma-
nera vos ha transformat i heu ajudat a transformar també la visió i la informació 
que tenim els d’aquí de les vostres experiències personals.
Toni: Com exemple: hi ha gent aquí que et demana, Tomeu, que els contis coses de 
quan estaves a Àfrica? Heu fet xerrades per explicar-los la vida d’allà?
Tomeu: I tan que sí. És el que sovint em demanen.
Fina: En els nostres col·legis, tant en el de Sant Rafel com en en el de València, jo he 
explicat experiències viscudes quan era a Burundi i els alumnes estan contentíssims i els 
agrada molt  fer-te  preguntes. Ara els del Col·legi de Paiporta a València volen col·la-
borar en la reforma de la casa de Rabiro, la primera casa d’orfes que vàrem fer, que està 
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molt malmesa perquè es va fer aviat, aviat; la part exterior es mantén arreglada, però a 
l’interior encara usen com a vàters els clots que férem fa temps i és molt necessari fer 
dos vàters conformes. I instal·lar unes dutxes noves perquè només n’hi ha una i està 
també molt deteriorada. Ara fan una col·lecta per fer aquestes obres i reformes. Ens han 
ajudat moltíssim els col·legis a fer reparacions i nous projectes. Enviam  fotos als al·lots 
dels treballs fets amb el seu ajut econòmic i estan contentíssims.
Tomeu: Així saben que els seus doblers se’n van directament allà. I la gent està con-
tenta perquè n’hi ha que diuen i jo què sé on se’n van els diners de les col·lectes.
Toni: I ara que ets per aquí, Tomeu, quan algú ha de fer una casa, et demana con-
sell?
Tomeu: Ara, aquí no. Encara que de vegades venen manobres que han de fer alguna 
reforma a la casa o a l’església; ara han hagut de fer obra perquè hi havia goteres. No és 
que els doni consells, però els advertesc: alerta per aquí, vius per allà.

3. Les vostres vivències personals en l’exercici del servei soli-
dari a la gent del Burundi, us ha fet veure el Món i l’Església oc-
cidental amb uns altres ulls? ¿Quines característiques, segons 
el vostre parer, diferencien aquell Món i aquella Església del 
Món i l’Església d’aquí?

Toni: Vosaltres, quan éreu al Burundi, rebíeu correspondència del Bisbat o del 
delegat de missions?
Fina: El bisbe D. Teodor mantenia una comunicació amb nosaltres fins i tot ell, era 
el 1973,  vengué a veure’ns i estant amb nosaltres feia com  nosaltres. Fins i tot un dia 
hagué d’empènyer el cotxe.
Toni: M’agradaria que em responguéssiu a una pregunta: com veuen la religió 
allà? Ho pregunt perquè ja fa molts d’anys vaig anar alguns mesos a una parròquia 
de Nova York i, després de la missa, una senyora hispana entrà dins la sagristia i 
em digué: “Bendígame, padre, que tengo dolor de cabeza”. Per a aquella senyora la 
religió tenia poders màgics. La gent que coneguéreu tenien aquesta visió?
Tomeu: No, de cap manera. El que passa és que els dispensaris que tenien eren obra 
dels missioners. La medicina que coneixien eren les herbes que consideraven tenien 
efectes curatius.
Fina: La gent allà és creient a fons i molt autèntica.  Sempre que poden t’ajuden i ho 
fan perquè són solidaris i ho volen fer. Naturalment venen al dispensari per cercar un 
remei als seus mals. Fins i tot hi havia dones que a l’hora de donar llum venien a la par-
ròquia perquè nosaltres les ajudàssim. En aquest aspecte tenen les idees clares.
Toni: Notàveu la bona feina feta pels Pares Blancs?
Tomeu: Sí, però era un altre moment i la seva feina era distinta a la d’ara. Ells també 
anaren canviant.
Fina:Tenen una fe ben ferma. Quan qualcú mor la seva expressió és: ha respost al 
Creador. Si moria un infant deien: Déu el  m’ha donat i Ell me l’ha pres. Déu ho és tot.
Tomeu: També vull dir que són molt conformistes. Accepten les coses que passen. Ho 
demostraren sobretot durant la guerra de tutsis contra hutus.

4. L’estimat i enyorat Sebastià Salom, tot recordant els cinquan-
ta anys de l’ordenació sacerdotal, afirmava que, més que el lloc 
del Burundi, el que li va donar l’impacte més fort va ser la seva 
gent. Deia textualment: El	meu	primer	impacte	va	ser	el	veure	com	la	
gent	del	Burundi,	els	preferits	de	Jesús,	aquells	amb	qui	Jesús	més	s’iden-
tifica,	encara	viuen	com	en	el	 temps	de	 l’Evangeli.	¿Considerau que 
avui encara continuen vivint com en el temps de Jesús?

Fina: Sí, trobes molta gent compromesa, com els catequistes i els representants de les 
«colines». Cada «colina» té un jove, una al·lota,  un home i una dona que la representen. 
Aquests són els que informen de les necessitats de la seva «colina» i no guanyen res per 
fer això. Acompanyen la gent a la parròquia i acrediten les seves necessitats.

Tomeu: Per solucionar aquests problemes els diumenges fèiem col·lectes i eren ells 
els que passaven la panera. Per tant, la gent que volia donar sabia a qui havia de donar 
per ajudar a la seva «colina». Si les necessitats sobrepassaven la quantitat recollida que-
dava un deute que es podia arreglar en ocasions posteriors,
Toni: Rebíeu doblers de Mallorca Missionera.
Fina: És clar que sí. Era a finals de mes quan fèiem el repartiment, excepte en aquells 
casos que eren urgents. Per exemple, quan moria algú l’enterraven amb la manta de la 
cabana i la seva parella quedava sense. En aquest cas n’hi donàvem una de seguida.
Tomeu: Abans embolicaven els difunts amb una estora.
Fina: Si el difunt era una persona important se li feia una caixa de fusta.
Fina: Una resposta nostra va ser crear la casa del orfes. Nosaltres arribàrem el 73. Hi 
havia guerra. Havien agafat en Miquel Parets. Necessitàvem el permís «salvoconducto» 
per sortir de ca nostra. Teníem por. En Sebastià ens contava històries que havia viscut. 
Primer varen ser els tutsis però després foren els hutus.

Na Fina Bujosa i n'Antònia Campaner en una casa d'orfes del Burundi.
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Tomeu: Després eren els tutsis qui venien a refugiar-se a la parròquia perquè els hutus 
els perseguien per assassinar-los.

5 L’any 1972, recorda Sebastià Salom, estant els tutsis  en el po-
der van organitzar una massacre sistemàtica dels hutus a qui 
acusaven de tramar un cop d’estat. Els hutus es deixaren aga-
far sense oposar gaire resistència. No sé si vàreu viure aquest 
conflicte perquè el 1972 no éreu encara al Burundi. En canvi, el 
1993 i 1994 vàreu haver de patir els efectes del nou intent dels 
tutsis de recomençar l’enfrontament contra els hutus, els quals 
aquesta vegada se sublevaren massivament i finalment gua-
nyaren la presidència del país amb eleccions democràtiques. 
Els efectes d’aquella greu situació de guerra, ¿com va afectar 
al vostre servei habitual a la gent del Burundi durant aquells 
dos anys?

Tomeu: Quan hi va haver aquesta massacre, els  tutsis, que ara eren perseguits pels 
hutus,  venien a refugiar-se a la parròquia i nosaltres no deixàvem entrar  ningú, només 
hi havia el cuiner, ben tancat. Els volien matar i no tenien cap culpa, però com que abans 
eren  tutsis els qui mataren hutus...
Fina: Es varen rebel·lar i no miraven si eren uns o altres, mataven els primers que 
trobaven.
Tomeu: Varen anar cap a les seves cases i les varen cremar. Llavors varen venir a la 
nostra parròquia i els diguérem aquí no entra ningú. I després va venir ...
Fina: Sí,va venir el doctor Forteza, aquell metge cardiòleg que ara s’ha retirat i feia 
feina a Son Espases. Va venir amb la seva dona i quan anaren amb un helicòpter a cercar 
els capellans perquè poguessin sortir del país, no volgueren fugir. Els alliberaren a ells, 
el doctor Forteza i la seva dona, i se n’anaren.
Domingo: A vosaltres vos assaltaren els tutsis?
Tomeu:Tots, uns i altres. Nosaltres  havíem de distingir els qui volien entrar a la 
parròquia per saber si eren uns o altres i com que no ho podíem fer, no deixàrem entrar  
ningú. No sabíem qui hi havia i qui no.
Toni: Aquests col·lectius de les  dues races, entre ells, vivien totalment separats? 
Per exemple no es casaven entre ells?
Fina: Molt antigament era així; ara, ja no es dona aquesta separació entre ells. La 
nostra infermera tenia la seva mare que era tutsi i el seu pare, hutu. Llavors resultava 
que els seus germans havien de decidir contra qui havien d’anar, contra els de son pare 
o contra els de sa mare. Saps que és de trist això?
Jaume: Aquesta divisió existia a tota la nació?
Fina: Sí, a tota la nació. També existia a altres països, per exemple a Ruanda, que va 
passar un poc després. En temps  guerra hi ha situacions molt serioses i molt tristes: 
maten gent que tu coneixes.
Domingo: Vosaltres no vos n’haguéreu d’anar?
Fina: Nosaltres, no. De l’ambaixada de Kènia ens varen telefonar per comunicar-nos 
que hi havia el darrer avió que sortia del Burundi  per si ens en  volíem anar. Nosaltres 
vàrem dir que no volíem fugir. Abans havia vengut el bisbe, Ruhuna, que llavors 
l’assassinaren a ell, i ens digué: per favor, no abandoneu la parròquia, perquè si vos 
n’anau, tot quedarà desfet. Al cap d’uns quinze dies el varen assassinar a ell.    

Tomeu: Nosaltres érem conscients que podíem protegir la gent que teníem allà, i no  
volguérem partir i deixar-los.
Fina: En Cil Buele i en Joan Servera es van negar a dir, a instàncies dels polítics de 
torn i de manera obligada, una missa pel darrer rei del Burundi, Rwagasore, assassinat 
feia alguns anys. El bisbe Makarakiza els va aconsellar que se’n anassin abans que els 
volguessin tancar a la presó. I com que la por no és negociable, n’hi hagué que optaren 
per aguantar mentre que altres decidiren anar-se’n. En aquells moments depenia de 
cadascú. En Joan Servera no se’n va voler anar i en Cil va creure més convenient deixar 
el Burundi.
Jaume: En Miquel Parets en aquesta segona etapa de la guerra, ja no hi era?
Fina: No, en Parets hi va ser l’any 1973 i, per problemes amb el batle de Gitongo, el 
bisbe primerament el va acollir a les estances del bisbat. Després, el 1974 i fins al 1976, 
el va destinar altra vegada a la parròquia de Mwinga. L’any 1976 va ser expulsat del 
Burundi juntament  amb altres 72 missioners que van ser obligats a deixar el país.
Toni: L’expulsaren?
Fina: Sí. L’expulsaren el 1976, quan va assumir el govern el president Bagaza que 
estava contra l’Església. Però després canviaren el president i el 1978 va tornar venir i 
primer estava en el bisbat i després va anar amb els pares Blancs a Ruanda, a un camp 
de refugiats. Quan varen expulsar els Pares Blancs, ell també se n’anà definitivament. 
Poc després, es va incorporar al Perú amb els preveres mallorquins.

6. La pobresa a Burundi, declara igualment Sebastià Salom, no 
és una virtut, és una carència. Als seus ulls, l’Església és rica i 
està bé que ho sigui, a fi que els pugui enriquir una mica a ells. 
Pensau que la reflexió s’ajusta a la realitat burundesa d’avui?

Fina: És el que he dit abans. La gent ho entén perfectament. Nosaltres a la parròquia no 
vivíem com ells, però volien que nosaltres hi fóssim perquè, comptant que tenim  cotxe, 
per exemple, si una dona ha de parir la duran al dispensari i nosaltres l’atendrem i, si és 
necessari, la portarem en cotxe a l’hospital. Si ho necessiten els podrem proporcionar 
una manta i altres coses. Per tant, volen que siguem allà.  
Domingo: Per tant, no vos criticaven?
Fina: No, al contrari. La parròquia és el lloc de tots, venen allà i troben allò que 
necessiten en una ocasió determinada i a vegades en moments difícils per ells. Si volen 
feina i no en tenen la parròquia els en pot donar.    
Tomeu: Acudeixen a Càritas, per totes les seves necessitats.
Fina: També, per exemple, a l’estiu venien els estudiants i els donàvem feina perquè 
havien de guanyar per poder pagar-se la matrícula dels seus estudis. El que volíem que 
sabessin, no només els estudiants, sinó tothom és que havien de fer feina per rebre ajuda. 
Nosaltres administràvem el que rebíem de Mallorca Missionera i els ateníem si feien 
feina. Això és el que s’ha fet sempre. Els al·lots petits, de sis anys o vuit, si necessitaven 
vestits per anar a escola i venien a demanar-ho, les dèiem que havien de venir durant tres 
dies a fer herba. A vegades deien que estaven cansats i les dèiem, apa, un poquet més. 
Sabien que si no ho feien no tendrien el que demanaven.
Tomeu: D’acord amb  això que diu en Sebastià “la pobresa no és una virtut, és una 
carència”, puc confirmar que és una realitat. Ells ho entenen així, tenen poques coses. 
Als seus ulls, l’Església és rica i està bé que ho sigui perquè ells venen aquí i els donam 
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el que necessiten i si els ho donam és perquè ho tenim. En aquest sentit per ells l’Església 
és rica.
Domingo: Ells no critiquen aquesta riquesa de l’Església?
Tomeu: No, ho entenen.
Fina: Per a qualsevol cosa acudeixen a la parròquia.

7. Amb accentuada minva de vocacions sacerdotals i religioses, 
¿pot assegurar l’Església de Mallorca per a un futur imminent 
la presència de nous equips de preveres i religioses en el ser-
vei solidari del Burundi? Considerau que ja no són necessaris 
els missioners i missioneres en el Burundi? Com intuïu que serà 
el futur de l’Església del Burundi?

Fina: Jo crec que són necessaris perquè el fet  que una gent se’n vagi allà, el que passa 
és que viu en pobresa. Però on és la gent per anar a ajudar? No ho sabem.
Tomeu: Jo crec que ens ha enriquit molt, no només als que hem estat allà, sinó també 
a les persones d’aquí. Allà els hem ensenyat coses que han après i no les sabrien si no 
hi haguéssim anat, s’han enriquit. I la gent d’aquí ha vist que les col·lectes que es fan 
per a les missions han tengut una sortida en benefici de les terres on nosaltres hem estat. 
La gent d’aquí també ha vist que el que donaven s’emprava en bé dels altres, n’eren 
conscients. Nosaltres donàvem compte i dèiem el que fèiem amb els doblers que ens 
enviaven. Pel que fa als sacerdots, ara  allà n’hi ha més que aquí, i de fet n’hi ha que 
venen d’allà cap aquí.   
Fina: Jo sempre he dit que el canvi va bé, perquè ara en venen aquí d’altres indrets, 
d’Àfrica i d’Amèrica.  
Domingo: Però el futur del Burundi, en aquest sentit que parlam, el veis assegurat?
Fina: Jo crec que sí, perquè allà ja hi ha molta gent que treballa i són d’allà.
Domingo: I vosaltres –es dirigeix a na Fina– en relació a les religioses que hi ha 
allà?
Fina: Jo pens que fan bona feina i elles continuen i són d’allà. En Jaume Obrador 
està molt content. Les religioses fan tot el que poden fer i van agafant responsabilitats, 
van per les «colines» a dur la comunió a la gent. Instrueixen  la gent, si hi ha orfes els 
acullen. Fan molta feina, se’n cuiden de l’església, atenen els malalts. Fins ara s’han 
mantingut i segueixen.
Toni: Quan parlau de «colines», voleu dir que els poblats estant damunt 
muntanyetes?
Fina: Sí, damunt turons o muntanyetes.
Tomeu: Allà, excepte les capitals de província, no hi ha carrers, cadascú té el seu 
terreny, fa la seva cabana enmig  i cultiva pels costats. Per tant no hi poblats, tot està 
escampat, com la  fora vila d’aquí. La parròquia és el lloc on acudeix la gent per anar 
a missa, reunions, catequesi, escoles, etc. Però la gent viu disseminada pel camp i 
muntanyetes. A les capitals de província  hi ha cases, molt poques en general.
Toni: I vosaltres ho enyorau  això?
Tomeu: Sí, jo hi tornaria i recordaria moltes coses de la gent i els llocs que vaig viure.
Fina. Jo, si tot va bé, hi vaig dia 18, hi estaré un mes.

Tomeu: El món és molt diferent allà. Aquí tenen tot el que volen, van al mercat i 
compren el que volen. Allà ho han de fer ells mateixos, tenen el que cullen, intercanvien 
en el mercat els productes per subsistir.
Domingo: La diferència amb  el consumisme nostre és molt gran. La solidaritat 
que tenen entre ells, això m’ha agradat molt i se serveixen del que tenen.
Fina: Jo crec que els que anaren allà, ara fa cinquanta anys, la gent i l’Església, eren 
molt més pobres que actualment. L’Església allà tenia molts pocs capellans i veies que 
n’hi havia dos que eren negres i tots els altres, blancs i ara  veus la majoria, negres i uns 
pocs,  blancs. Per tant, jo crec que l’Església d’allà també ha prosperat. El que passa és 
que per mi l’Església i els capellans, la majoria, no tots, antigament tenien un tracte de 
bon dia tengui, no feien segons quines coses, anar a fer feina, per exemple, el capellà 
era el rector. Crec que ara això és el que marca un poquet allà. Sí que n’hi ha qualcun, 
com en Rafel, que és un sant Vicenç de Paül, o el que li vulguis dir, viu en pobresa 
però la majoria sempre van a veure si poden tenir i aspirar a més coses. Però crec que 
també davallaran de l’ase, com nosaltres hem davallat. Ells ara pugen, però nosaltres 
ja hem pujat i davallat. No veus una pobresa real a l’Església d’allà. És una sortida i un 
prosperar. Llavors resulta que els ordenen, i no tots, però sempre hi ha qualcú que surt de 
botador, qui més qui manco viu bé a la rectoria, té cotxe i no es preocupa de la gent que 
ho passa malament de veres, que n’hi ha moltíssima. Faig referència a Gitega, la capital 
del Burundi.  Que n’hi ha també que es preocupen de la gent de l’interior? Hi ha de tot, 
com és natural, però són pocs els que es preocupen dels que més necessiten. Per mi això 
seria una falta per part de l’Església. Es bisbes mateixos, no tots.
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Tomeu: La gent d’allà a aquesta manera de comportar-se dels preveres nadius no ho 
veu malament. Molts així han estat ensenyats.

Fina: Per exemple, en Rafel, que té sa mare molt major, quan abans venia a la parròquia 
–ara ja hi està com a prevere responsable– anava a ajudar sa mare a cultivar i el criticaven. 
O sigui que pareix que perquè són capellans ja no poden fer segons quines feines; només 
dir missa i confessar.

En nom del Consell de Redacció i de tots els Amics del Seminari,volem concloure 
aquesta captivadora entrevista reconeixent i agraint-vos de cor, benvolguts i 
estimats Fina i Tomeu, l’amatent i afectuosa acollida, lluminosa i càlida com 
el sol que abelleix aquest matí, i la pacient disponibilitat per recontar-nos 
amb tot detall i clara franquesa, les incidències i la valoració de les vostres 
perllongades estades al Burundi, acollint la seva gent i donant el millor de 
vosaltres per atendre llurs ineludibles escassetats. Us mereixeu la nostra més 
lleial admiració i el més digne reconeixement d’honor i lloança per la qualitat 
del vostre generós conviure amb la gent més desfavorida del Burundi.

      Alaró,	3	de	gener	de	2023

NOTA:
Ha coordinat l’entrevista: Domingo Mateu
Ha realitzat l’enregistrament: Jaume Gual
Han fet la transcripció: Toni Bennasar, Jaume Gual i Domingo Mateu
Han fet les fotografies: Domingo Mateu, Tomeu Barceló i Fina Bujosa

Dia 25 de Juny de 1941 naixia, a la vila d’Ariany, Josep Caldentey i Ribot, omplint 
d’alegria aquells joves esposos que, il·lusionats, anaven bastint una nombrosa família 
cristiana. Ajudat dels pares i dels concos, Bernat i Josep, que, havent ingressat a la fa-
mília de Sant Joan Baptista de La Salle, anaven ajudant a la formació cristiana dels nins 
i joves de les nostres illes, ingressà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, rebent 
l’ordenació sacerdotal el dia 19 de juny de 1966.

Aquest mateix any fou enviat com a vicari parroquial a Capdepera. Si a Ariany ha-
via après la saviesa de la terra, a Capdepera es deixaria ensenyar i arribaria a conèixer 
la saviesa dels homes de la mar, observant els vents i les marors per saber escapolir les 
tempestes que amb facilitat dificulten la bona feina tant a la terra com a la mar.

Començà l’any 1969 estrenant la vida parroquial, com a vicari, en la parròquia de la 
Mare de Déu dels Dolors de Manacor i com a professor de  Religió a l’Institut Mossèn 
Antoni Maria Alcover, on hi restarà fins el 1984. Aquest any tingué cura d’encarregar 
una edició facsímil, de l’exhaurida Monografia Història del Sant Crist de Manacor que 
l’any 1914 havia editat Mn. Antoni Truyols i Pont i que reedità per fer créixer més la 
devoció a la venerada imatge dels feligresos de Manacor.

En el mes de Juny de 1984 rebé el nomenament de rector de la parròquia de la Mare 
de Déu del Carme de Porto Cristo, càrrec que ha regentat fins al 16 de Maig de 2022, en 
què fou cridat a passar a la Casa del Pare. 

En aquesta antiga Colònia Agrícola, ara centre turístic de molta volada, Mn. Calden-
tey ha estat el pare i el pastor diligent, sempre a punt per atendre tant els qui volien ser 
escoltats, com els qui li manifestaven  les seves necessitats humanes i espirituals. La 
llarga durada de son Rectorat l’ha convertit en persona popular i entranyable, sempre 
present i encoratjadora en els esdeveniments culturals i populars, però aportant també la 
seva presència espiritual, il·luminadora i consoladora, quan les circumstàncies es pre-
senten adverses i la negror sembla ensenyorir-se de la realitat quotidiana.

Quan l’any 2016 li arribà l’hora de la jubilació canònica, feia 32 anys que era rector 
del Port, pensà que si quedava en el servei ministerial seguiria celebrant missa cada dia 
i compartint la fe amb els feligresos, raó per la qual decidí quedar en el Port. Aquests 
darrers 38 anys  ha estat el Pare i el Pastor d’aquesta feligresia, tenint cura del temple 
parroquial, però sobretot de les ovelles que li foren encomanades; per a elles ha viscut, 
per a elles ha resat i d’elles s’ha vist acompanyat aquests darrers anys que la salut li 
anava flaquejant. Aquest cor que ja de nin va aprendre a estimar el Bon Jesús i  Maria 
Santíssima, que de gran i major tant ha estimat als feligresos que li foren encomanats, 
ara ha deixat de bategar per començar, volem i demanam, a bategar per a sempre a la 
glòria. Així sia.   

Mn. Josep J. Caldentey i RiBot 
(1941-2022)

Pere Fiol i Tornila
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L’historiador britànic Firth-Godbehere ha publicat 
un llibre recentment titulat “Homo emoticus” i diu que 
la política, el mercat i els mitjans de comunicació influ-
eixen enormement en els sentiments de les persones.

Però, no són naturals les emocions i els sentiments? Sí, ho són però extraordinària-
ment manipulables.

Ell afirma que els règims emocionals són de naturalesa jeràrquica volent dir que 
venen imposats o influïts per qualque “autoritat”.

Aquesta afirmació no ens hauria d’estranyar coneixent els descobriments de Sig-
mund Freud sobre la capacitat que té el ser humà de reprimir tot allò que destorba i 
substituir-ho per coses suposadament més favorables.

Vivim dins una cultura que prima uns determinats valors i la persona construeix el 
seu jo adaptant-se a aquestes prioritats culturals reprimint tot allò que ho impedeixi. 
No debades disposam de molts mecanismes de defensa per realitzar aquesta funció 
repressora.

Constatam que contínuament estam exposats a una multitud de missatges i estí-
muls que ens influeixen augmentant desitjos, creant necessitats artificials i provocant 
indignació o empatia. Diguem-ho clar: estam manipulats i no ens n’adonam i, per això, 
sacrificam el jo autèntic als valors culturals de moda.

L’autor del llibre citat, que és anglès, afirma que això és el que passà amb el Brexit. 
Es va encarregar a una empresa que analitzàs les emocions de la gent amb la finalitat 
de construir eslògans específics que inclinassin a votar “sí” al Brexit. Els eslògans són 
poderosos a l’hora de modificar reaccions emocionals. I si no segueixes llurs indicacions 
manipuladores et fan sentir ridícul i fora del temps present. Els i les “influencers” són 
peces útils d’aquesta gran maquinària.

Aquí és quan l’autor del llibre citat parla dels refugis emocionals entesos com espais 
on el ser humà es pot relaxar d’aquella gran tensió soferta quan adapta els seus verta-
ders desitjos als que estan de moda i per haver d’aparentar el que ell anomena “felicitat 
tòxica”, l’exigència d’haver de mostrar sempre i en tot lloc “felicitat” i fer veure que tot 
va bé. Naturalment això té un cost.

Per a l’autor el gran refugi emocional avui són els estadis de futbol. Aquí es permès 
comportar-se des dels propis sentiments i estat d’ànim. Pots abraçar una persona des-

Refugis 
emocionals
o pregària?

Toni Bennasar Cirer

coneguda quan el teu equip marca un gol si aquesta persona  pertany al teu club o cri-
dar si en tens ganes, insultar si creus que s’ha comès una injustícia contra el teu equip 
i mostrar altres  expressions que en altres situacions serien malvistes. Als estadis tot és 
permès i relaxa enormement.

Jo li vull donar la raó a Godbehere quan parla de com és d’estressant la tasca d’adap-
tar-se als estàndards actuals i a la conseqüent necessitat de refugis emocionals i estic 
ben convençut que n’hi ha molts d’altres, a més dels estadis de futbol. Però vull matisar 
que aquests refugis únicament atenuen l’estrès momentàniament. Acabat el partit tota 
la seva força compensadora es perd.

Jo, com a cristià que som, vull parlar d’una eina molt més útil que aquests refugis 
perquè arriba més endins. M’estic referint a la pregària.

La secularització, tan útil en altres aspectes, ha fet perdre o minvar aquesta dimen-
sió. A l’Església li pertoca potenciar-la i sé que això no és gens fàcil perquè suposa anar 
a contracorrent.

La pregària és l’espai privilegiat que tenim els creients de poder expressar temors, 
frustracions i desànims sabent que ningú no t’avaluarà ni cauràs en descrèdit. El mateix 
Habermas, gran filòsof i sociòleg actual, digué que la funció “compensadora” pertany a 
les religions i que aquestes són insubstituïbles.

En la pregària  ets tu expressant la teva autèntica interioritat. No hi parla el teu jo 
públic, aquell que t’has construït per preservar el teu espai social. Parles des del teu 
fons sense seguir el guió que un altre t’ha escrit. I puc assegurar, des de la meva experi-
ència, que és molt alliberador ja que fortifiques el teu “perquè” més profund. I, com ja 
digué Nietsche, ”el que disposa d’un perquè sempre sabrà trobar un com”.

Pens que la pregària té una funció compensatòria superior a qualsevol psicoteràpia 
perquè et fa veure les coses des d’una perspectiva més ampla, on les estratègies psico-
lògiques no hi poden arribar. Pots veure el bosc sense que t’ho impedeixi cap arbre. El 
nostre amic Biel Amengual en el seu darrer llibre titulat el “El goig de creure” parla de 
les funcions del creure citant la compensatòria, integradora, profètica i estructuradora. 
(Llibre que aconsell llegir per la seva claredat i concisió)

Crec que si la gent pregàs més no serien necessàries tantes teràpies ni llibres d’au-
to ajuda encara que no estic en contra de la utilització 
d’aquests mitjans que consider molt útils i en certs mo-
ments fins i tot convenients.

Però, això sí, estic parlant de la vertadera pregària, la 
que únicament es pot fer si abans et treus totes les care-
tes que solem emprar amb la finalitat de donar una bona 
imatge. Aquella pregària que Sta. Teresa defineix com un 
“parlar d’amistat amb aquell que saps que t’estima”. Si 
saps que t’estima incondicionalment també saps que mai 
no et jutjarà ni rebràs cap “dislike” com passa a vegades en 
les xarxes socials.
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Tenia dinou anys, tot just acabat el setè curs, segon de filosofia al 
Seminari de Mallorca. Aquell darrer curs havia estat una intensa 
lluita psicològica entre seguir o abandonar la vocació, entre pros 
i contres, entre les poques qualitats i  certes mancances que ell re-
coneixia. De tot aquell manat de pensaments va tirar endavant el 
segon: deixar el Seminari, amb un any d’excedència, que li conce-
dien, per si hi volia tornar.  

Els primers mesos van ser difícils. Se sentia, com s’ha de sentir un arbre trasplantat, 
desarrelat, recuperant amistats de la infància i fent nous amics. D’aquelles reunions 
de joves i al·lotes, anomenades guateques, que els amics organitzaven alguns caps de 
setmana alternativament a casa d’un o d’altre, va sorgir entre ell i una al·lota una forta 
amistat que en poques setmanes es va convertir en un festejar, temps durant el qual va 
haver de complir el servei militar obligatori: tres mesos al campament Álvarez de So-
tomayor d’Almeria i 11 mesos a la quarta bateria d’artilleria a Melilla. En aquests 14 
mesos el carteig recíproc era gairebé diari i, encara avui, en conserva les cartes.

Emperò, de vegades, als vint anys, els sentiments del cor són imprevisibles i això és 
el que li va passar: va sentir atracció cap a una altra amiga de biblioteca, jove, maca, 
simpàtica. Sense que ella ho sabés, el sentiment envers d’ella va començar, igual que 
un virus, apoderant-se del cor i del cervell, o com la llavor que germina, creix, i acaba 
dominant el pensament, moment a moment, dia a dia, dia i nit fins a enamorar-se d’ama-
gat. Un estat emocional que va durar un any o una mica més fins a fer-se insuportable. 
Per acabar amb aquesta bogeria, va decidir declarar-li els seus sentiments, però la seva 
timidesa l’impedia d’expressar-se en paraules, així que va decidir fer-ho via carta.

Un dia, a mitjans d’abril, va agafar llapis i paper, va escriure tot el que sentia per ella, 
ho va passar a màquina amb una antiga Olivetti, va rellegir l’escrit, doblegà el full, el va 
ficar dins un sobre i es va dirigir a Correus. Després de molts dubtes, va tirar la carta a 
la bústia: ¡ja està!, ¡ ja no hi ha marxa enrera!!!

Un capvespre d’aquell mateix mes, dijous 23 d’abril, dia del llibre, es va dirigir al saló 
parroquial, lloc de reunió dels joves que disposava de bar i de biblioteca a la qual s’ac-
cedia des del mateix recinte. Dret, tot sol a la barra del bar, davant d’un tassó de bíter 
amb gel, amb el pressentiment que alguna cosa passaria.

El grup d’amigues, quatre o cinc,  van entrar des del carrer pel portal situat a un cap de 
la barra del bar; les mirades es creuaren; ella es va separar de les seves amigues, se li 
va acostar a una distància curta, amablement, i, amb la seguretat i personalitat que la 
caracteritzava, li va dir: “ho he pensat molt...” i, paraules textuals: “...a més, jo no sento 
res per tu”. Aquestes paraules, encara que mil vegades imaginades, el van deixar sense 
reacció i gelat com aquell tassó de bíter amb gel.

“...A més, jo no sento res per tu”. Aquesta frase aparentment inofensiva li canvià com-
pletament la vida, va provocar un gir de 180°, semblant a aquella antiga agulla de la via 
del tren que, en girar-la, canviava la trajectòria del comboi.

Després d’aquesta infidelitat de pensament i desig, la primera reacció que tengué va ser 
de no sentir-se digne i de considerar que no era ètic continuar enganyant-se i enganyant 
la seva al·lota. Després de dues setmanes, el 17 de maig, va decidir acabar la relació amb 
ella, si bé no definitivament, almenys fins a posar ordre en els seus sentiments.

Amb “...a més jo no sento res per tu” hi va haver un abans i un després: un abans que, 
de la primera, feu malbé una relació d’amor i respecte mutu per la mala gestió dels seus 
sentiments, convertint aquest amor rebut en odi i ràbia, i, de l’altra, romangué una sen-
sació de fracàs que li deixà dues fotos robades, una felicitació de Nadal, alguns frecs 
intencionats, l’esborrany d’una declaració i el temor d’ haver perdut una bona amistat. I 
un després, en què el destí comença a moure les seves fitxes. El dia 30 de maig és l’últim 
dia que coincideixen en un mateix lloc amb motiu d’un casament, convidats: ell per ser 
germà de la núvia i ella com a veïna del nuvi.

L’endemà, diumenge a la tarda, juntament amb dos companys, també lliures de com-
promís, van decidir desplaçar-se al  poble veí i anar a la discoteca Novedades. Era la 
primera vegada que hi anava a aquesta discoteca. Quan entrà, al mateix hall al costat 
de la pista de ball, distingí, encara dretes, xerrant, un grupet d’amigues nouvingudes. 
S’hi va fixar: cintura fina i juvenil, mitja cabellera de cabell castany i un vestit blanc 
que la feia encara més nina. En adonar-se que el seu company tenia la mateixa intenció 
que ell, el va agafar del braç, el va retenir i li va dir: “espera’t, que vaig jo”. S’hi acosta 
tímidament, demana si li concedeix un ball, ella assenteix i tots dos junts se dirigeixen a 
la pista de ball quan comença a sonar la cançó “Mis manos en tu cintura” d’Ádamo; van 
ballar aquest i uns quants més fins que arribà l’hora de marxar. Van quedar per veure’s 
el cap de setmana vinent.

 No hagués estat possible aquesta primera trobada sense haver viscut abans tot el que he 
contat, i si no s’haguera produït una sèrie encadenada de casualitats com la trobada al 
mateix lloc, cedir a l’impuls de convidar a ballar la nina nouvinguda i rebre un sí a tal 
petició.
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A aquella primera i segona trobada en van seguir d’altres sense interrupció, es van diluir 
llavors els antics sentiments, hi va haver flechazo, s’agradaven, es van enamorar i es van 
comprometre. Deu dies abans d’acomplir-se els dos anys de conèixer-se, es van casar. 
Van iniciar plegats una vida d’amor i respecte mutu, feliços, sempre junts, en les coses 
bones i en les dolentes, en les penes i les alegries. Van tenir dos fills, tenen dos nets. Ja 
han celebrat les noces d’or, segueixen tan enamorats com sempre i ara es necessiten més 
mútuament, ell no se sent capaç de viure sense ella.

Durant el confinament 2020, per la pandèmia Covid-19,  just mig segle després d’aque-
lles vivències i emparat en l’anonimat del mòbil i el factor sorpresa, va decidir fer unes 
trucades: Un matí truca a l’al·lota, la que va ser; sona el telèfon: ell, hola bon dia!, ella, 
hola! ara no sé qui ets; ell, jo sóc... En reconèixer-se, ella es quedà callada, però no penjà 
el telèfon, ell va intentar demanar-li perdó pel possible mal que anys enrera li hagués 
pogut fer. De l’altra banda del telèfon només sortia un silenci que sonava a ràbia i a odi 
que el pas del temps encara no havia cicatritzat.

El 23 d’abril truca a ..., a la que no va ser, ella agafa el telèfon: hola! qui és?, ell, sense 
identificar-se, diu: “fa 50 anys que parlàrem junts per darrera vegada” i vas dir: “... jo no 
sento res per tu”. Ella, Ah! ets tu, quina sorpresa! hola què tal!, com estàs? Es van salu-
dar i van parlar amigablement una estona llarga. Després d’aclarir un petit malentès: un 
dia, diu, que en una fira es van creuar pel carrer, el va saludar i ell no va correspondre a 
la salutació, pensant que conservava algun tipus de rancúnia; però res més lluny de la re-
alitat, feia anys, per no dir dècades, que volia retrobar-la, explicar i agrair-li que, encara 
que sense saber-ho, havia fet possible la trobada amb aquella nina que a partir de llavors 
seria la seva companya i esposa. I que si no va respondre a la salutació és perquè  pateix 
de discapacitat visual, “dmae”, degeneració macular associada a l’edat, que li dificulta 
el reconeixement facial, llegir o escriure i conduir vehicles entre altres coses.

Van recordar i van comentar aquells fets, anteriorment descrits, com a simples anècdotes 
de joventut en què cadascú va expressar els seus veritables sentiments, i que van tenir 
com a conseqüència el nou rumb que va agafar la seva vida: Trobar la seva mitja taron-
ja, pujar junts al tren de la vida que els durà a un recorregut de més de 50 anys i encara 
segueix; només falta demanar a Déu i al destí que els porti junts i feliços fins a l’estació 
final de la vida.

     

amistat

odi

indiferència

amor

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

 47     12 apostolets
Un altre any. No me tocava a mi l’organit-
zació.
El dijous sant els apostolets van a la por-
cessó. I el que són es nins. Per damunt el 
replà, s’encalçaven i anaven i venien men-
tre la processó ja sortia. L’encarregat de 
l’organització, desesperat de veure al·lots 
per tot sense sebre com arreplegar-los me 
diu: Saps que n´hi ha... i quants son?
Jo li vaig haver de contestar; Fotre… dot-
ze.  

48  Consolar en el funeral
Sembla mentida però les comunicacions se 
modernitzen ràpidament. Pensem només 
en el moment en què un missatger del Va-
ticà, anant a cavall, arribava amb una ordre 
a l’arquebisbe de Toledo, posem per cas. 
El Papa podria ser mort i ja haver-n’hi un 
altre. Avui tot és present. Fas una foto. Im-
mediatament la veuen a l’altra cap de món. 
Sí, tot ha canviat tant que, siguis on siguis 
en aquell moment, amb el telèfon mòbil, 
te troben.
Un dia esperant per consolar després d’un 
funeral, dins la parròquia no hi cabia una 
agulla, amb els bancs plens i una genta-
da acaramullada darrere els bancs parro-
quials, amb un xiuxiueig que no molestava 
massa.
Amb  renou ensordidor, un mòbil que sona. 
I clar, el que contesta no està atent a la in-
tensitat de la seva veu. Silenci sepulcral:
.- Diga.
.-…

.- Que ha caigut?

.-...

.- Que no la guardàveu tot es temps?

.- ...

.- I amb un moment s’ha enfilada per s’es-
cala des colomer? !I què hi havia de fer?
.-Ara passaré per davant sa família i venc 
tot d’una.
Tots sabérem que la sogra, en tenir ocasió, 
feia tot quant volia.

49 El	Vaticà	i	un	mestre	d’obres
Peregrinacions i viatges per visitar Roma, 
tota la vida n’hi ha hagudes. A una d’aques-
tes s’hi apuntà un mestre d’obra ja jubilat. 
Una de les coses que primer se fan sempre, 
és anar a veure el Vaticà. La gent deixa per 
un altre moment la monumentalitat de la 
Ciutat imperial i dels cardenals per fer 
aquesta primera visita.
El nostre mestre d’obra, observava la 
Basílica vaticana i s’admirava de la seva 
grandiositat. Però com a bon picapedrer, 
se mirava els detalls d’aquelles columnes 
gruixades tant massises i les tocava donant 
copets amb el gaiato:
.- Mals acabats, mals acabats.

50 Infidelitats?
Una parella amiga nostra, bona gent, fei-
ners, tenen dos fills una monada, seriosos, 
que se saben comportar degudament... en 
realitat són fills dels seus pares. La parella, 
generosa divertida i amigable. A vegades, 
és que arribes a parlar de tot i encetàrem 
el tema de la infidelitat. La dona amb un 
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to ben repelenc que diu: I jo li dic a s’ho-
mo. Si botes a cas veinat procura quedar 
bé. No sia cosa que sa gent pugui dir: mira 
aquesta boja amb lo que se conforma!

51 “O	tempora,	o	mores”
Féiem coa a cal dentista i una coneguda 
meva porrerenca m’empatà la xerrada.
.-Ay, sa nostra generació te dic que se 
n’anirá ben tot dret cap en el cel! I és que 
hem vist tants de canvis que no pareix ver. 
Temps passat una dona tenia un minyó i la 
feien estar ajeguda sense moure’s tot una 
corentena. Avui, el sendemà ja se passetja 
per la Vila.

52 Esperit per les acubades
Hem de dir que temps enrera a Felanitx, 
dues ocasions feien omplir la plaça de sa 
font de Santa Margalida de curiosos per 
veure la feta: Un casament i un funeral. El 
casament per veure pujar la novia “blanca 
com un ametler florit, amb tants de pams 
de rosegall com corterades de cadastre” 
tota s’escalera de la parròquia. El funeral 
per veure l’espectacle que sovint feien els 
familiars. Me conten un discurs ofert per 
una vidua davant el bagul: Adiós Nicolau, 
sa meva felicitat pen terra, aquestes dues 
lletres dorades que dus damunt es bubul, 
gravades dins es meu cor. Adiós Nicolau! 
Altres mandaven feines al difunt que salu-
dàs altres parents ja traspassats. O aquell 
que es llamentava: No tornarà menjar mai 
més figues de moro. I sa gent s’acubava...
.- Ai, no m’en parlis, jo tenia una tia que 
vivia just ran de la parròquia allà a Porre-
res i tenien s’esperit darrera se porta per 
quan s’acubaven es parents...

53 Ferreteria-	No	robaràs	carteres
Un d’els manaments de la Llei de Déu que 
diu: No robaràs.
Un amic meu té una ferreteria que sem-
pre està plena de gent. I és que a vegades 

du feina cercar el material i contentar el 
client. Aquest va darrere el venedor per in-
dicar-li més exactament la seva preferèn-
cia. I aquella dona deixà el moneder da-
munt el taulell. En tornant de la tria de la 
compra, la madona que no troba la cartera. 
El venedor fa una composició de llòc i diu:
.- Això ha estat aquell home que hi havia i 
ha desaparegut.
I li pitja darrere. Dos toquets per damunt 
l’espatlla.
.- I que vens per lo de sa cartera?
.- Idò sí.
.- Anem cap a sa botiga.
Entren i el lladre se posa a predicar a sa 
madona:
.- I que sia sa darrera vegada que deixau 
es moneder a la vista de sa gent! I que no 
sabeu que això son tentacions males de 
véncer per una persona com jo?!

54 Ferreteria-	No	robaràs	bombilles
Un diumenge dematí. Mercat local. A la 
mateixa ferreteria una capsa de bombilles 
en estat d’oferta està exposada damunt el 
taulell. El venedor que va i ve d’un cap a 
l’altre i a un moment donat, que ha desa-
paregut la caixa de bombilles. L’amo, que 
surt a pasturar per les paradetes, afina la 
seva capsa que ja estava d’oferta damunt 
una taula de venda. La s’en tornà.

55 Una tia bona
Tres germanets, tres nins que xerren de les 
coses de la vida. I el més gran ja amb ga-
nes de món que diu: En ser un poc més 
gran vull jeure amb una tia bona. Tenc ga-
nes de jeure amb una tia bona.
El d’enmig que encara no diu res, escolta 
les intencions del gran.
El petit que no sap de què va la cosa, que 
diu: Noltros només tenim sa tia Joana que 
és tia bona nostra.

TROBADA DE CONDEIXEBLES

El dia 28 de desembre de 2022, com tenim per costum cada any en aquest dia dels 
Sants Innocents, els condeixebles ens trobàrem al restaurant HOM. Enguany només 
va mancar la presència de Joan Darder que havia de venir i a darrera hora es va trobar 
indisposat.

A les 11:30 acomodats entorn de la taula preparada, començàrem el que podem 
dir reunió on cadascú dels presents, un rere l’altre, va intervenir explicant un poquet la 
seva situació personal pel que fa a la salut i a la seva vida diària.

No cal explicar les intervencions, sí que podem dir que la majoria férem menció de 
com es trobava la nostra salut, uns la tenen millor que els altres, ja vos podeu imaginar 
quin és el nostre estat físic tenint en compte la nostra edat. Almanco tots ja en tenim 
78, alguns ja 79, 80, 81 etc. i així arribaríem al nostres patriarques, en el glaó major, 
l’amic Pere Orpí i seguit en segon lloc l’amic Jaume Sancho, no els agafarem, perquè ens 
duen molt avantatge.

El temps ens passà molt aviat i tenint en compte que alguns no havien parlat, deci-
dírem esperar un poc per començar a dinar. 

En Biel Rosselló, que no podia quedar a dinar, abans d’anar-se’n ens obsequià a tots 
amb un calendari de l’any 2023. Un calendari molt ben presentat encapçalat amb una 
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imatge a la portada, que recull algunes columnes de la Seu. A baix, a la dreta, podem 
llegir: “Com la llum mediterrània irromp en la Catedral de Mallorca”. A la segona pà-
gina, en una fotografia de la rosassa de la Seu, en Biel expressa el següent desig: “Que 
aquest any nou 2023 sigui per a major glòria de Déu i reforci la concòrdia i la pau entre 
els homes”. Segueixen les dotze pàgines dels mesos, a cada una, a l’esquerra, hi ha el 
calendari pròpiament dit, i a la dreta, de d’alt a baix, hi ha una fotografia dels vitralls 
de la Seu amb un peu de foto amb frases de la Bíblia. Totes les fotografies són d’una 
qualitat extraordinària.

Ja prop de les dues, ens serviren el dinar. Malgrat els problemes de salut que sorti-
ren a rotlo a les converses personals, podem dir que tots donàrem bon compte de les 
viandes presentades, havent escollit un primer i segon plat, més les postres i cafè. 

Després del dinar encara tenguérem una molt agradable sorpresa. En Joan Bauzá 
ens va obsequiar a tots amb una tassa de ceràmica en la qual hi havia la nostra foto-
grafia amb un fons al darrera d’una fotografia i una altra de tot el grup de quan érem 
seminaristes. Va tenir l’encert d’aportar-nos la nostra pròpia tassa i la dels 10 companys 
que ens han deixat. Ens en va donar dues 
perhom, la nostra i la d’un company mort. 
La mare d’en Tomeu Tauler, que el passat 
octubre va complir els 106 anys, és l’única 
mare viva d’entre totes les nostres mares. 
Per això acordàrem que en Joan Bauzá i en 
Rafel Umbert, en nom de tots, lliurarien la 
tassa d’en Tomeu a la seva mare a Felanitx. 
L’endemà compliren el nostre encàrrec. La 
mare i la família d’en Tomeu s’alegraren 
molt i agraïren el detall. 

Una altra sorpresa va ser de part d’en Pere Orpí, ens lliurà el darrer llibre que ha 
publicat, “Versos per recitar. Obra poètica completa”. El llibre comprèn l’obra poètica 
editada i l’obra poètica inèdita i esparsa, la que no forma part d’un conjunt. El llibre té 
més de 700 pàgines amb un pròleg de Damià Pons i un estudi de Pere Rosselló Bover, 
sobre la poesia culta i la popular d’en Pere. Abans de separar-nos en Pere ens va llegir 
una de les composicions, “A Cabrera s’ha dit”, que  recorda l’acampada que els condei-
xebles férem a Cabrera l’any 1960. A la poesia hi ha una estrofa dedicada a cadascun 
dels condeixebles que assistírem a l’acampada.  

Abans d’acomiadar-nos, en Jaume Sancho, per celebrar el seu aniversari, ens va 
convocar i convidar a una trobada per a dia 7 de febrer pròxim, que podrem felicitar-lo 
i posar peus davall taula al mateix lloc que avui ens ha acollit. Gràcies, amic Jaume, en 
nom de tots.

Animats i contents per la jornada viscuda, desitjant-nos un venturós any 2023, ens 
acomiadàrem amb el compromís de retrobar-nos en el mes de febrer.

Jaume Gual Mora

Convocats pel secretari Macià Llabrés, el dotze de novembre celebràrem els Amics, 
amb la presència de vint-i-nou dels quals, l’ Assemblea General anual a la Sala del 
Parlament del Seminari Nou, figurant a l’ordre del dia l’elecció de la nova Junta direc-
tiva com a punt estel·lar. Després d’unes paraules de presentació de Joan Bonet, com a 
president honorífic, Jaume Oliver ens instruí amb una documentada dissertació “Sobre 
la dona en la societat i en l’Església. Reflexions amb segell d’urgència.” Seguidament, 
aprovàrem els pressupostos i la memòria de l’any. Llavors, elegírem nou president de 
l’Associació, Domingo Mateu Conti, el qual acceptà el càrrec amb emoció i gratitud, 
segons expressà en el seu breu parlament recordant Joan Barceló, l’estimat president 
dissortadament finit, i encoratjant en la tasca els allà presents que responguérem amb un 
fort aplaudiment a les seves paraules. Continuen en el seu càrrec els anteriors compo-
nents de la Junta, llevat de Jaume Oliver,  a qui agraïm la seva gran disponibilitat d’ara 
i de sempre, ocupant el seu lloc Honorat Puerto. Així queda constituïda la nova Junta 
directiva per als pròxims quatre anys:

    President: Domingo Mateu Conti
    Secretari: Macià Llabrés Aloy
    Tresorer: Tomeu Mas Serra
    Vocals: Pere J. Amengual Bestard
       Joan Brunet Colom
       Cecili Buele Ramis
       Paco Díez Mateu
       Honorat Puerto Pascual
       Tomeu Ripoll Pou
    President honorífic: Joan Bonet Rubí.

En el Torn obert de paraules, el secretari informà que aquest any 2022 s’han incorporat 
13 socis i que l’Associació  compta avui amb noranta-dos socis. Cil Buele felicità el nou 
president i el conferenciant i ens feu notar la manca de presència femenina a l’Assemblea. 
Miquel Monroig suggerí que seria bo que del superàvit que tengui l’Associació se’n faci 
part a diferents entitats que treballen pels més necessitats, com és Sojorn entre d’altres. 
Jaume Alemany, present a l’Assemblea, que té cura de Sojorn, agraí la iniciativa.

El nou president tancà l’acte recitant l’Horaciana XI, Amistat, de Miquel Costa i 
Llobera, escoltant els assistents drets i en emotiu silenci.

Arrodonírem el dia compartint en el menjador altre temps dels teòlegs un “arròs de 
carboner” com no n’heu menjat mai, preparat per Fogons de la Plaça, de Bunyola. Vinet 
i dolçura en un ambient amical.

DELS  AMICS  CANTAIRES  I  CAMINANTS.
 Octubre / Desembre 2022
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 En aquest mesos s’han presentat:

• “Macs, Pols i Campanes. Memòries d’una generació”, de Joan Miralles i 
Monserrat. 11 d’octubre, a la Sala del Parlament del Seminari.

• “Batecs de l’Alberg”. A S’agrícola de Manacor, tot celebrant el 30è aniversari 
de la Fundació Trobada, a càrrec de  Noèlia Hernández García i d’en Pep 
nostre, García Mallada. Dissabte 3 de desembre.

• “La Huella del Señor”, coordinat per Diego Sabiote i Marc Vidal, sobre el 
bisbe Sebastià Taltavull. Presentat a la Seu. 15 de desembre.

• “La impremta Freinet a l’Escola de Consell” de Miquel Jaume i Campaner 
(ed.). Dissabte, 22 d’octubre, a l’Ajuntament de Consell.

• “300 X 10 Reflexions en temps de pandèmia.” De Miquel Campaner.  
Autografia. Divendres 11 de novembre a Sa Farinera. Llubí.

El diumenge 23 d’octubre, dins els actes programats per l’Any Costa es celebrà 
una Diada a Cala Murta, acte literari i musical en honor i recordança del poeta, amb la 
intervenció de l’Escolania de Lluc i recital de poemes en el qual hi prengué part el nostre 
excel·lent rapsoda Miquel Montserrat.

Per dia 14 de gener preparam celebrar Nadal i l’Any Nou a cal Padrí Toni, a Maria 
de la Salut.

ELS CAMINANTS es fermaren les botes i partiren a caminar per Menorca del 17 
al 21 d’octubre. El subcomandant, Joan Brunet, organitzà el viatge i envià el programa 
dia 29 de setembre: Cinc dies intensos. Itinerari pel Camí de Cavalls. Estada a l’Hostal 
Ciutadella. Iniciaren el viatge vint-i-tres caminants, tots amb els cabells blancs o ja 
cap pelats, embarcant cinc cotxes per facilitar els itineraris, des d’Alcúdia en una nau 
de Baleària que els dugué, impulsats per un saludable ànim de gaudir la vida, al Port 
de Ciutadella. Alguns dels amics anaven acompanyats de la seva parella que mostrava 
el mateix ànim o més de viure. Trescaren camins i contrades, amb bon temps, de l’Illa 
del vent, admiraren talaiots, taules i cales d’ensomni: Son Xoriguer, Cova dels Pardals, 
Son Saura, Cala en Turqueta, Macarella, Macaralleta, Cala Galdana, Cala Mitjana, Cala 
Pregonda, Platges d’Algaiarens, Cala Morell, Ses Fontanelles, Codolar de Biniatram, 
Port d’Addaia, S’Arenalet. Platja des Bot... Ben guiats per Toni Riudavets i la seva 
esposa Marguerita amb qui compartiren àpats, amistat i caminades. Bona teca per dinar 
i tast dels millors formatges. Després de sopar, cançons per tancar el dia i passejades a 
la fresca de la nit abans del merescut descans. No s’arriscaren, ai! per les camades del 
Barranc d’Algendar quedant la núvia, pobreta, esperant a vorera de mar la besada i el 
cant del donzell enamorat. Molt satisfet, el comandant, Toni Colomar, proposà repetir 
l’eixida l’any que ve a Menorca un altre cop o, potser, a Eivissa, la seva pàtria petita.

Podeu veure un excel·lent reportatge gràfic d’aquells dies al blog d’en Cil socrodamon.
blogspot, i a youtube el que hi ha penjat Joan Brunet, on també hi trobareu un reportatge 
de les activitats de l’any passat del grup caminador. I a la web dels amicsdelseminari.

https://www.amicsdelseminari.com/blank-4

Ben retornats de l’illa de Menorca, els 
Caminants han tornat a caminar, sempre 
que el temps ho ha permès, cada dimarts. 
Aquests darrers dos mesos de l’any han 
trepitjat camins de Lloret; el puig de Sant 
Nofre, a Sant Joan; la Vall Verda, per 
devers el Galatzó i S’Albufera de Muro, 
entretenint adesiara la gana amb un bon 
fritet.

 
La SCHOLA CANTORUM reprengué 

els assajos el mes d’octubre a la capella 
del Seminari Nou, dirigits els cantaires per 
Tomeu Ripoll, juntament amb les dones 
de la Coral Sant Miquel de Campanet 
que guia Pere Reynés. Els assajos ens 
dugueren a Campanet, on férem un 
concert el 26 de novembre celebrant Santa 
Cecília, i a Porto Cristo per preparar un 

pròxim concert a Fartàritx-Manacor sota la batuta de Toni Perelló, antic director de la 
Schola, previst per al mes de desembre, però que, malauradament, s’ha hagut d’ajornar 
per indisposició de l’amic Toni.

El tres de desembre, després de l’assaig al Seminari, els cantaires i les dones de la 
Coral de Campanet celebràrem un dinar de companyonia en el menjador dels teòlegs. 
Aquesta vegada el plat estrella fou “pollastre farcit Rei Jaume” i, com és habitual, bon 
vi i qualque cosa dolça. Xampany per celebrar la patrona de la música i l’aniversari d’en 
Cil, que, generós, ens ensenyà a cantar una cançó molt breu que va aprendre al Burundi: 
“Ni muhimbarwe, Umukama ari mu Kuza” (“Viviu sempre contents, el Senyor és a 
prop”, de la carta als cristians de Filips).

Férem el darrer concert de l’any a Santa Maria del Camí, convidats pel rector 
Joan Pons, el 17 de desembre, a l’església, després de la missa del capvespre. Allà 
ens retrobàrem molt gratament amb Toni Mulet, dels històrics Cuatro de Asís, resident 
avui a Santa Maria,  on ajuda com organista i director del cor parroquial i, dit sia de 
passada,ben casat amb na Cristina, la mestra dels meus fills a Pòrtol quan eren petits.

Ara, el set gener de 2023, tornam començar els assajos incorporant al repertori les 
peces noves que ens duran els Reis.

   Ens veim a cal Padrí Toni. Feliç any nou 2023!

        
       Pere J.Amengual. 2 de gener de 2023.
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 I ens vérem a cal Padrí Toni. El dissabte, 14 de gener, 
ens hi arreplegàrem cinquanta-dos dels amics que un dia 
foren i encara són, amb la presència, ja, d’alguna vídua, i 
l’esposa d’alguns d’ells, cosa que vestí d’alegria la festa. 
Posàrem peus davall taula i compartírem viandes i beures. 
A la sobretaula, en Pep García Mallada presentà amb forta 
emoció el llibre “Batecs de l’Alberg”, en el 30è aniversari de 
la Fundació Trobada. Gran part dels assistents adquiriren el 
llibre per donar suport així al manteniment de la Fundació, 
cosa que en Pep agraí. El rapsoda de la casa, Miquel 
Monserrat, ens va declamar “Rosa de paper”, de V. Andrés 
Estellés, en un petit homenatge improvisat a Rosa Bueno, la 
que fou presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Palma i esposa del bon amic Joan Brunet. I no podien 
faltar unes paraules del nostre President, Domingo Mateu, 
que desitjà als presents un feliç any nou, salut i benestar, 
regalant-nos el poema que veureu a continuació.

Pere	J.	Amengual

Nota introductòria: Sabeu prou bé que no gaudesc de l’experta 
facilitat, diàriament acreditada, de saber rimar i ritmar sàviament 
les admirables dècimes del nostre estimat amic Miquel Campaner i 
Amengual. Vaig pensar, tanmateix, que un breu i concís petit poema 
podria ser una adient i oportuna salutació als benvolguts Amics del 
Seminari en l’avinentesa de la gratificadora trobada amical de l’inici 
de l’Any Nou. Aquest és el petit poema de salutació de Cap d’Any que 
he titulat així:  

                 GAUDINT  DELS  AMICS DE CAP  A CAP  D’ANY

    Joia plena, fora planys
    car avui el jorn ens crida
    a tastar l’instant de vida
    que s’esmuny entre els caps d’any.

    Endolcim aquest instant
    amarant-nos l’esperit
    d’amorosívol delit
    per fruir de tot l’encant
    d’aquest efímer moment,
    que allargam tant com podem
    perquè allò que no volem
    és obrir l’any malament.

    Com de costum entaulats
    en la dolçor de diverses
    complaences, les converses
    ens mantenen allunyats
    de l’eufòria veïnal
    que cala foc als carrers
    per on corren els darrers
    instants de l’últim alè de l’any.

    Preferim omplir la ment
    de somnis escumejants
    i demanar a l’any entrant
    que els porti a bon compliment.
    Param la taula de festa
    i d’antigues batalletes
    de quan érem jovençans.
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    Oh temps de dolça memòria:
    gestes i errors importants,
    amarats d’amor i penediment
    que, a mesura que ens feim grans,
    delits són de plaent glòria.

    Que aquest dos mil vint-i-tres
    sigui dolç i saludable,
    magnànim i favorable,
    tolerant i indulgent.
    Curull de joies, eixut de planys,
    sense turments ni llàgrimes,
    aquest amical inici
    nodreixi el foc sagrat
    de les velles arrels íntimes
    d’on neix la nostra dolça amistat
    que a tots ens agombola
    fins que es fa fraternitat.

    Joia plena, fora planys,
    car avui el jorn ens crida
    a tastar l’instant de vida
    que s’esmuny entre els caps d’any.

	 	 	 	 	 	 	 	 				Domingo	Mateu	Conti						

Cas Padrí Toni, Maria de la Salut.
Dissabte, 14 de gener de 2023.

Fotos: Gabriel Bennàssar

Aquest any 2023, si no hi ha res de nou, es farà la trobada de l’Associació d’Amics des 
Seminari a Felanitx. Mos han encomanat l’organització a en Biel Bennàssar, en Miquel 
Monserrat i a un servidor, Tomeu Rosselló.
Tasca difícil certament, però hi hem posat tot l’interès. Hem procurat donar un caire nou, 
tant a l’Assemblea a la Parròquia com a l’acte cultural i al dinar.
Dins l’acte cultural no hi figura cap concert, entès com a tal el de la Schola, orgue etc.
L’organista que teníem, ara està impossibilitat de donar-lo i, per altra part, l’orgue també 
fa llàstima i no és escoltador.
Llavors tinguérem la idea de muntar un CD amb una recopilació de músiques que fossin 
representatives de la Vila i que ja estiguessin enregistrades. Així cada assistent a la diada 
se’n duria a ca seva un record de la música felanitxera.
L’amic Macià Llabrés me suggerí fer un llapis (pen drive) que té més cabuda, i endemés, 
se pot escoltar dins el cotxe.
Passava llavors que amb el llapis teníem més cabuda, però no teníem un suport explicatiu. 
Per això vàrem decidir anotar tot allò que fa referència a la nostra música i presentar-
vos-ho en aquesta revista que es l’anterior a la diada.
I vegem quines són aquestes:

Miquel	dels	Sants	Capó	Adrover (1904-1978) Compositor Teatí. 
Fundador de la Capella Teatina. Té la medalla de la Ciutat.La Capella Teatina 
fou fundada l’any 39 del passat segle i enregistrà un CD amb motiu de la IX 
Nit Bielenca. Dirigida en primer lloc pel seu fundador, després pel P. Saletes, 
qui introduí veus femenines. El va seguir Sor Catalina Puig i finalment, per 
molt poc temps, na Francisca Rosselló. Hem de fer notar que la temporada de 

Catalina Puig és el punt més alt de tota la història de la música coral felanitxera, des de 
l’Orfeó Aulí fins ara.
La primera peça que presentam és un poema del sastre Vaquer que dedicà a la Capella 
perquè fos la lletra del seu himne. El P. Capó la posà a 6 veus mixtes. L’Ajuntament 
demanà la cessió als teatins perquè fos l’Himne de Felanitx.
	 Himne	a	Felanitx		

 Kyrie i Gloria de la Missa In honorem Sancti Caietani. Capella Teatina i Solistes 
de Mallorca que  dirigia n’Agustí Aguiló.

Les altres peces cantades a capella són una mostra de la qualitat interpretativa on s’arribà 
baix la direcció de Catalina Puig.
 Sant Antoni a 6 veus mixtes
 Sancta Maria
	 Marcha	religiosa, peça per a orgue interpretada per Bartomeu Manresa.
 Nocturn interpretat per Jaume Tomàs al piano i Francisca Rosselló a la flauta 
travessera. En presentar el CD, a son Bielí, venien les autoritats illenques. I en aquesta 
ocasió el nostre amic Cil presidia la festa. El Nocturn, a un moment, sembla que acaba, 
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però només ho sembla i en Cil se preparava per aplaudir. Na Francisca li alçà una cella 
indicant que no s’havia de precipitar. El nostre company Marc Vaquer fou l’encarregat 
de conduir la tècnica vocal. 
 Pròleg	d’un	ciutadà	a	matances
Acabada la guerra, a la Vila se posaren en marxa vàries coses. Una d’elles va ser, ja ho hem 
vist, sa Capella, però no fou l’única cosa. Vivien amb noltros els professors de l’institut 
laboral, els directors de banc, els notaris, metges, missers, mestres d’escola, etc. que 
formaven un món dins la cultura, diferent del felanitxer normal que venia generalment 
de l’agricultura. Llavors, creà el Centre d’Art i Cultura. El Centre organitzava concerts, 
exposicions, teatre… fins al punt que n’escrigueren una, d’obra de teatre.
I és que de Ciutat venia la companyia Artis amb un joveníssim Xesc Forteza on 
ridiculitzaven la pagesia. I per altra part a Manacor s’havia fet l’obra Ai Joaquin què has 
vengut de prim amb música. Això era massa. Fins aquí podríem arribar. I es posaren fil 
a l’agulla per tal d’enllestir una obra ben felanitxera que, en primer lloc, ridiculitzàs els 
ciutadans i, en segon, mos evitàs quedar enrere amb ses músiques i que els manacorers 
no mos banyassin es nas de saliva.
Com que dins la societat cultural hi havia músics, idò els aprofitaren: Joaquín Piña, 
Nicolau Ticoulat, Pere Mestre i Miquel Manresa. Aquest darrer fou l’encarregat de 
l’orquestració. Pel que fa al tema de l’obra tenien suficient ironia felanitxera per tirar 
endavant: Bernat Bennàssar, Miquel Massutí, Miquel Juan i Jaume Oliver.
Precisament d’aquest darrer n’és el pròleg que avui presentam. És una fotografia del 
Felanitx dels anys 50, amb els seus costums, mancances i alegries. La gravació és de la 
darrera tongada en què posàrem en escena l’obra, (tres hores i mitja) nou representacions 
amb una orquestra de vint-i-tres músics que sonaven en directe. La lectora és na 
Sebastiana Mestre.
Entrau dins la Vila de cap a cap d’any.

Miquel	Xamena	Palou (1940-   ) Pianista de l’orquestrina Marblau en els anys 
60-70. Enregistraren un “single” i voltaren un poc per Alemanya. Organista de 
la parròquia. Té escrites quasi un centenar de peces, entre les quals dues misses. 
La coral Units com Brins li dedicà un monogràfic que enregistrà en directe 
i amb una sola «toma» i li estrenà la seva Missa Brevis a la Seu. D’aquesta 
missa presentam el Preludi interpretat per l’organista d’Units com Brins, Jaume 

Manresa, que férem servir de cant d’entrada, i l’Ave Verum amb acompanyament de la 
corda de l’orquestra.
Per interpretar el concert organitzàrem una orquestra de 16 músics: Catalina Obrador, 
Jaume Galmés, Catalina Garí, Jaume Obrador, Bassam Shuhaibar, Rosa Garcias, Paula 
Martínez, David Medina, Cristina Trenchs, Biel Fiol, Ania Endzelm, Francisca Artigues, 
Jaume Manresa, Toni Obrador, Miquel Vicens i Fco. Javier Fullana.
Les dues primeres peces Primavera en tu mirada i Un poco de sol foren acompanyades 
solament per 6 músics i varen venir de nou al públic que omplia la parròquia ja que les 
cantà el nostre diaca Biel Bordoy, que era un dels cantadors dels Marblau. Però la gent 
no se’n recordava d’en Biel com a cantador dels Marblau i només el veien donant la 
comunió amb la dalmàtica diaconal. Si escoltau la bulla d’aplaudiments, crits, xiulets 
i altres, podreu endevinar l’animació que produí. La directora, na Francisca, un poc 
capbuit, se girà cap al públic dient: si algú vol ballar pot fer-ho. Només mancava una 
espira. El respectable tingué més coneixement.
La darrera, Tarde fría l’interpretà en Joan Miquel Oliver que és el fill del qui la cantava 
a l’orquestrina. Actua tota l’orquestra i fa el du-du-a tota la coral. Escoltau-la.

Bernat	Julià	Rosselló (1922-2013)  No seré jo qui vulgui fer una biografia 
de D. Bernat ja que tots el coneixeu millor que jo. Però diré que fou professor 
del Seminari, Director del Conservatori i Membre de l’Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Sebastià. Fundà la Capella Mallorquina i té la medalla de Felanitx.
No sé si he dit alguna vegada que el Director del Centre Cultural m’encarregà 

de cercar i fer còpia de les partitures felanitxeres escampades pel món per tal de tenir-les 
avinent. Amb tal motiu, vaig visitar arxius públics i cases particulars. Una d’elles fou 
ca D. Bernat. Me facilità la recerca, i me donà algun CD. Quina alegria trobar dins un 
d’ells la seva elegant Toccatina que podríem escoltar a cada Missa de Nadal, plantats 
davant la televisió per veure les matines de la Seu. Escoltar en esser a ca nostra i que ja 
hem tornat de les matines de les 6 de l’horabaixa del poble. He dit «podríem», ja que el 
locutor no s’atura d’explicar allò que veim i que no necessita cap explicació.
Escoltarem Amor de Pàtria amb lletra de Costa.
Però la bulla no seria sencera si no hi afegíssim Toros en Palma que orquestrà en Miquel 
Xamena a partir de la partitura de piano. Va ser interpretada per l’orquestra muntada per 
donar el concert de Santa Cecília d’Units com Brins l’any 2018.

Pere	Joan	Baptista	Aulí	Caldentey (1796-1869) Frare dominic i organista 
de Sant Domingo i Sant Miquel a Ciutat. Després de l’exclaustració actua a 
Atocha (Madrid) i Gibraltar. Compositor de vàries misses, òperes, rigodons i 
altres. La Coral de Felanitx li enregistrà la Misa de Coro en ocasió de la VII Nit 
Bielenca de l’any 1997 i la Capella Teatina, el Te Deum i altres motets. Aquí, 
a la Vila, s’han posat el nom d’Aulí un quartet, l’Escola de música i un Orfeó.

Podeu escoltar el Valze per a piano interpretat per Mª. Victoria Lassalle, Els Kyries i  
l’Agnus Dei interpretat per la Coral i el Coro a la Virgen per la Capella.

Bartomeu	Oliver-Martí (1894-1988) Nascut de dona fadrina, la seva vida 
ha estat falsament contada i publicada intentant amagar principalment la que 
correspon al seu naixement, la seva infantesa i joventut.
Dirigint la Banda d’Inca es traslladà a París per estudiar amb Paul Dukas.
Segons el nostre amic Joan Parets, fou el primer simfonista mallorquí. Té una 

gran  quantitat de partitures i estan guardades a la partituroteca de la U.I.B. Fou objecte 
de molts de reconeixements. Les bandes que ell dirigia aconseguiren varis premis a 
concursos i rebé fins a quatre batutes de plata. Creà l’escola de música (avui conservatori) 
Pare Aulí de Felanitx. La coral Units com Brins li dedicà una vetlada on muntà una 
exposició, una taula rodona i un concert monogràfic.
En aquest moment, desconeixem altres obres enregistrades. Tenim molta sort de comptar 
i avui presentam Sa fira des Dijous bo interpretada per la Banda de la Federació, dirigida 
per Pere Siquier. Podeu escoltar també el seu Sant Marçal.  

Bartomeu	 Bennàssar	 Vicens (1937-     ) Estic segur que la meva 
presentació és totalment innecessària, ja que el poguérem conèixer tant de 
company d’estudis com de professor del mateix Seminari. Doctor en Teologia 
moral, missioner, escriptor, poeta, llatinista i també músic. Té la Medalla de la 
Ciutat. El Quintet de Son Pinar enregistrà la desena de partitures dins el CD 
A la llum de la teva mirada que escrigué quan tenia 14 anys.
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Si he de contar una anècdota diré que assajàvem a ca l’organista del Quintet. Un horabaixa 
l’amo de la casa no havia arribat i entràrem per sa portassa començant a assajar. El ca 
del veïnat, en sentir-nos, començà a lladrar i gemegar. Mai no vàrem saber si era per lo 
malament que ho fèiem o que ell mos ajudava.
Les partitures que presentam són Simon Joannis, Laetentur coeli i Al·leluia. Jubilate 
Deo.

Miquel Manresa Adrover (1933-2005) Un grapat de cantaires de Felanitx 
encalçant una missa de requiem que no sabíem de qui era, ni encara ara ho 
sabem, prenguérem contacte amb en Miquel. Sabérem que tenia algunes obres 
entre les quals una Missa dedicada a Sant Isidre, patró de S’Horta, juntament 
amb altres composicions. Una d’elles és la que avui presentam i és Himne del 
C.D. S’Horta. De totes aquestes partitures en sortí un CD amb el nom Música 

des del cor que gravàrem juntament amb el cor parroquial. Tota una experiència.
  

Francesc	Andreu	Maimó (1908-2002)  Religiós teatí. És un compositor 
del qual la Capella Teatina interpretava més músiques en temps meu. Fins i tot 
li estrenà, a Sant Andrea della Valle, la Missa Mater Salvatoris, a un pontifical 
oficiat pel Cardenal Canestri el dia de Sant Andreu. El temps que el franciscà 
P. Antoni Martorell vivia a Roma, fou el qui dirigí les seves composicions. 
Després va ser Monsenyor Valentí Miserachs.

Oferim dues peces recollides del CD corresponent a la XIV Nit Bielenca: Ave Maria, 
pel tenor Guillem Monserrat i al piano, Maria Tomàs. També Elegia, per a piano sol.

Rafel	 Vich	 Bennàssar (1893-1945) Essent encara diaca guanyà les 
oposicions d’organista de la catedral de Còrdova. Allà estant, compongué la 
missa Sacerdos in aeternum  per a ser interpretada a la seva missa nova. Més 
tard, guanyà les oposicions d’organista de la Seu de Mallorca. La coral Units 
com Brins li dedicà un monogràfic amb quatre concerts i l’interpretà a la Seu. 
Presentam Entrada, interpretada per Jaume Manresa

    
Miquel	Manresa	Gomila	(Perloia) 1900-1987 Estudià amb Vich i Capllonc. 
Dirigí l’Orfeó Aulí i les orquestrines Mediterráneo Jazz i Virgínia.  Al Teatre 
Principal de Ciutat, l’Orquestra que dirigia Ekitai Ahn li estrenà Stabat Mater. 
Formava part d’aquell grapat de felanitxers més «llustrats». Ja l’hem sentit 
orquestrant les músiques del Ciutadà a Matances. En realitat però el seu ofici 
era de barber. Les músiques no donaven per viure. Orquestrà moltes tonades 

mallorquines. Podeu escoltar Tonada de matances on actua de baríton el nostre amic 
Joan Brunet. Per altra part a la Vila hi havia un poeta, en Toni Vaquer Ramis, que un dia 
es presentà amb un poema dedicat a la seva esposa: S’arraval. A una carta dirigida al 
meu tio Macià li comenta: he presentat S’arraval an en Perloia perquè la ensolfatigui, 
no de solfat si no de solfa... La podem escoltar gràcies a la gravació feta dins un concert 
dedicat a la música i poesia de l’any 2014 per la nostra coral. Canta en Jaume Sbert 
acompanyat per Miquel Xamena.

Toni	Vaquer	Ramis (1904-1992)  Amb el pseudònim Xim d’aixa, publicà 
nombrosos pensaments i poemes a la revista Pòrtula i al setmanari Felanitx.
Dins aquell món de necessitat de cultura que patíem per tot, qui més qui 
manco provava de fer alguna cosa. És el cas d’en Toni Vaquer que acabam de 

veure amb S’arraval. Altra obra seva és les Cireretes, que interpretàrem també dins un 
concert. Té la paràfrasi del seu amic coral Miquel Vicens i fou adequada per a orquestra 
per Miquel Xamena. Tots els seus nets l’han cantada.

Miquel	Vicens	Capó (1915- 2001) Estudià amb Bartomeu i Rafel Vich, 
Arturo Baratta, Francesc Capllonc  i Bartomeu Oliver. Pianista del septimí Los 
Trashumantes, que voltaren per totes les principals sales de ball del seu temps. 
Actuà a Canadà, EEUU, Cuba, i Mèxic. Tornat a Mallorca residí a Portocolom. 
La partitura que presentam és Seducción i fou interpretada per l’orquestra i la 
coral Units com Brins en dedicar el concert a Santa Cecília.

Maria	Obrador	Llinàs (1928-2006)  De can Gàbia. Pianista del «Quarteto 
clásico».
Essent encara una nina, col·laborava a les festes que s’organitzaven a ca ses 
monges de la Caritat. En una d’elles havia d’acompanyar el Baríton Francesc 
Bosch. En veure-la tan jove, exclamà: Per fora me diuen en boig, però no ho 

som boig. Aquesta nina no m’acompanyarà. L’acompanyà!
Persona molt independent, es trasllada a Barcelona i actua al Gran Teatre del Liceu i té 
oportunitat d’acompanyar a artistes com Pavarotti, Carreras, Domingo, Cavallé...
Dins l’Institut del Teatre, especialitzada com està en música espanyola i danses populars, 
acompanya els alumnes dels cursos superiors i també acompanya a Mari Sampere, 
Karina, Antonio Amaya, Emma Maleras... Té un bon grapat de partitures d’entre les que 
presentam Els Malnoms felanitxers relacionats amb el nom d’animal. Està interpretada 
per Jaume Sbert i Miquel Xamena.

Músiques	de	s’estol	des	gerricó. S’estol neix dins el cocó dels Coros y 
danzas de la Sección Femenina del Frente de Juventudes. O sia que fa estona 
que aquesta agrupació redola pel món. Record perfectament que una amiga 
meva, que estudiava els darrers cursos de piano, anava per fora vila fent cantar 
els pagesos, copiant músiques i lletres antigues per tal de fer reviure allò que 
era vell en aquell moment. I aquí teniu una mostra del seu repertori compost 

per ells mateixos. (Ricard Martínez Payà - Jaume Julià - Miquel A. Muñiz - Francisca 
Adrover Tirado - Lluís Vaquer Vadell - Catalina Ramón Ramis)
 Bolero d’es port     
 Fandango de n’Estapoll    
 Bolero de sa sínia     
 Fandango per a un amic    
 Jota meravella                                              
  
																																																																																																											Bartomeu	Rosselló 
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Octubre / Desembre  2022

 Han estat notícia en el nostre entorn

 El Diccionari i Antoni Maria Alcover.- arabalears. 8 d’0ctubre. A cultura 
i oci,  excel·lent reportatge de Francesc M. Rotger quan es compleixen 60 anys del 
Diccionari. Operació salvar el “Diccionari”.Acompanya una selecció de fotografies 
que són història viva.
   DM 9 d’octubre. A Diario de Palma. Tribuna: Antoni Maria 
Alcover mereix ser fill il·lustre de Palma. Signen Carles Duarte, Isidor Marí, Maria-
Pilar Perea, Jaume Lladó i Antoni Mir, de la Junta directiva de la Institució Francesc de 
B. Moll.

   DM 11 d’octubre. A Diario de Palma: Reivindican que Antoni 
Maria Alcover sea declarado como hijo ilustre de la ciudad. J. Capó.

   DM 3 de novembre. A Cultura y Sociedad: Piden que las 
“rondalles” de Alcover se declaren patrimonio cultural inmaterial. Redacción.

   DM 16 de novembre. A Diario de Palma: El lingüista Antoni 
Maria Alcover será hijo ilustre de la ciudad. El equipo de gobierno propondrá también 
la concesión de la medalla de la ciudad a Naüm, ses Oblates... Josep Capó.

 Costa i Llobera. En el centenari de la seva mort.- DM 8 de desembre. 
A bellver: La  poesia de Costa i Llobera i la música de Beethoven. Beethoven- home 
eminentment humanista i religiós- com el nostre il·lustre poeta, estimava la natura a 
més no poder. Agustí Aguiló Bordoy.

   Arabalears. 10 de desembre. Especial Costa i Llobera, amb articles 
de diversos autors sobre el nostre poeta en el centenari de la seva mort. Miquel Costa 
i Llobera, un poeta grandiós. Signen Gabriel de la S.T. Sampol, Bel Busquets, Pere 
Antoni Pons, M. Antònia Perelló Femenia, Sebastià Alzamora, Sebastià Perelló. Hi 
podeu admirar fotos de Toni Catany.

 El Museu Bíblic.- DM. 19 de novembre. A Cultura y Sociedad: Descubren 
en Mallorca fragmentos del primer texto filosófico de la humanidad...Todavía es un 
misterio cómo estas piezas de papiro egipcio llegaron al Museo Bíblico. Tomás Andújar 
(EFE).

   DM 7 de desembre. A Cultura y Sociedad: Montse Terrassa escriu 
sobre El desconocido Museo Bíblico. La Casa de la Iglesia del Obispado de Mallorca 
reúne en una sala centenares de piezas arqueológicas, una momia egipcia y valiosos 
fragmentos de papiros.

 La Fira de Teatre Infantil i Juvenil (FIET). U.H. 5 d’octubre. La FIET, 
que se celebra des de 2002 a Vilafranca de Bonany, ha estat guardonada amb el Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la infancia y la juventud. Enhorabona a Xerxa de 
Teatre.

 La Fundació Trobada.- U.H.12 de desembre. La Fundació Trobada de 
Manacor liga su futuro a la municipalización de la entidad. El albergue celebra treinta 
años como la única referencia para las personas sin techo de la Part Forana. J. Socies.

 Merlinda.- DM 15 de novembre. A Sucesos: “Entró en el Obispado y empezó 
a gritar: Eres el demonio, arderàs en el infierno!”. Merlinda, la mujer de 50 años 
diagnosticada de enfermedades mentales provocó un sinfín de incidentes en diversos 
recintos católicos entre 2018 y 2021. Marcos Ollés. 
   
   DM 16 de novembre. A Sucesos: Dos psiquiatras afirman que la 
acusada de atacar a curas no es consciente de sus actos. Lorenzo Marina.

   DM. 26 de novembre. A Sucesos: La mujer que atacaba a sacerdotes 
en Palma, absuelta por su enfermedad mental. Marcos Ollés.

 Nous Sacerdots.- DM 12 de desembre. A primera plana: La Iglesia de Mallorca 
incorpora a tres nuevos sacerdotes. A l’interior, Mallorca: “Vale la pena entregarse al 
sacerdocio. Si no, no lo haríamos.” Dos jóvenes mallorquines y un diácono de Guinea 
Ecuatorial son ordenados presbíteros en una emotiva celebración. Raquel Galán.

 Rosa Bueno.- DM 20 de desembre. Homenaje a cinco mujeres activistas en 
la fachada del Casal de Joan Alcover. Aurora Picornell Femenías, Encarna Viñas 
Olivellas, Matilde Lanza Vaz, Rosa Bueno Castellano y la defensora hondureña Berta 
Cáceres Flores. El mural fet per l’artista Sònia Santandreu.

 Blai Bonet.- DM 15 de desembre. A bellver. Biel Mesquida, Plagueta de notes 
(CMIV): Blai Bonet partí fa vint-i-cinc anys.

   DM 22 de desembre.Vint-i-cinc anys sense Blai Bonet, el poeta de 
la llum. El 22 de desembre de 1977 ens deixà Blai Bonet. Signa Puri Reus.

 Norberto Alcover S.J. DM 2 de novembre. A Mallorca. Pere Estelrich i Massutí 
presenta el llibre “La zarza siempre ardiente”, editat a Monte Carmelo Ediciones, de 
Norberto Alcover S.J. Si no tuviera presente la existencia de Dios, seguro que viviría de 
otra manera.
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Mercè Gambús. DM 16 de novembre. A Cultura y Sociedad: Cartas inéditas 

entre Alcover y Alfonso XIII constatan un uso político del Diccionari. Mercè Gambús 
presenta a la Seu el llibre escrit per varis autors que ella ha coordinat: “Història i patrimoni 
cultural de l’Església de Mallorca. El trànsit del segle XX fins al concili Vaticà II.” 
Editat a la Col·lecció de la Seu. Montse Terrassa.

 Josep Amengual Batle MM.SS.CC. DM 23 de novembre. A Cultura y 
Sociedad. Hoy hay tanta religión como en otros tiempos e incluso se crean nuevas... 
Josep Amengual Batle presenta esta tarde en La Real su última publicación “La història 
de Mallorca i les religions del Llibre”, que ha editado Llibres Ramon Llull. Pere Estelrich 
i Massutí.

 Maria Magdalena Gelabert Miró.- Arabalears. 26 de novembre. A cultura i 
oci: El dimoni és una por ancestral, que fa tramudar la cara als infants. Entrevista de 
Toni Mateu a Maria Magdalena Gelabert Miró. Presenta a Quart Creixent “Breu història 
de la llengua catalana”, segona edició de l’obra que va escriure fa vint anys i que edita 
Lleonard Muntaner.

 Francesc Vicens Vidal.- DM 12 de desembre. A Cultura y Sociedad. Francesc 
Vicens: “El estudio del canto de la Sibil·la aún puede ofrecer algunas sorpresas”. Pere 
Estelrich i Massutí entrevista el musicòleg i comenta el seu llibre “La Sibil·la després de 
la Unesco. De patrimoni immaterial a la reafirmació de la identitat”, editorial Lleonard 
Muntaner.
   DM 22 de desembre. A bellver. La Sibil·la, deu anys després de la 
UNESCO” Es fa ressò del llibre de Francesc Vicens Vidal. Antoni Pizà.

 El Bisbe Sebastià.- DM 16 de desembre. A Mallorca: “Estoy muy sorprendido 
y agradecido por este gran homenaje”. La Seu acogió ayer la presentación de “La 
huella del Señor”, una extensa obra que plasma la trayectoria del obispo de Mallorca. 
Coordinat per Diego Sabiote i Marc Vidal.  Irene R. Aguado.

 Son Macià Negre.- DM 22 de desembre. A Part forana. Vidal registra una 
enmienda en el Senado para que Son Macià Negre sea municipal. Hi ha una foto amb 
el peu que resa: El estado de abandono y deterioro de la finca es total. Signa M. Bosch 
/ R.F.

 Pablo Milanés.- DM 23 de novembre. Muere Pablo Milanés, cantautor i poeta 
insigne de la nueva trova cubana. El músico y compositor de más de 400 canciones 
falleció a los 79 años en Madrid... Adiós a la voz de “Para vivir”, “Yo no te pido” y 
“Yolanda”.Raquel Martori.“Orígenes” le trajo a Palma por primera vez en 1994. M.T.

 Conxa Buika.- DM 27 de desembre. Conxa Buika, galardonada con la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

 Bartomeu Bennàssar Vicens.- DM 31 de desembre. A Mallorca. Pere Estelrich 
i Massutí tanca l’any amb una interessant entrevista al qui fou bon mestre per a molts 
dels qui ara llegiu aquestes planes.

 Joan Mas Font.- Arabalears 31 de desembre. A cultura i oci. El jove Joan Mas 
Font, professor a la Universitat de Liverpool, entrevistat per Toni Mateu.

  Columbaris a la Seu.- DM 4 de desembre. A primera plana: Descanso eterno 
en  La Seu. La Catedral abre una cripta bajo el presbiterio para guardar las cenizas 
de los seres queridos. A l’interior, Mallorca: La Catedral estrena columbarios. Mar 
Ferragut.

 La Puríssima.- DM 8 de desembre. A Opinión: Ernest Folch: La absurda 
Purísima. Ni el Gobierno más de izquierdas de la historia ha podido mover este festivo 
injustificable. Un estado que se proclama aconfesional sigue permitiendo que la Iglesia 
católica mantenga su poder y privilegios.

 La Sibil·la.- Al seu cant la terra tremolà un cop més. DM 26 de desembre. La 
noche de la Sibil·la. Redacción.

 Benet XVI.-  Mor el darrer dia de l’any el Papa emèrit.

      Pere J.Amengual. 31 de desembre de 2022
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MOLT BREUMENT. 

HA CRIDAT L’ATENCIÓ
  

           Els 80 anys: Carmel Bonnín
            Jaume Oliver
            Miquel Pons
            Jordi Soler
            Pere Vallès
                             Toni Bennasar
            Pere Ramis Mut
       81:         Tomeu Català
       84:         Tomeu Suau
       88:         Llorenç Tous
       90:         Jordi Solivelles
       92:         Agustí Serra

• Guillem Ripoll Coll, de Biniamar, mor a Lloseta als 75 anys.
• La bona recuperació de Guillem Vaquer, rector de l’Encarnació, i de Miquel 

Mulet, rector del Port de Sóller, després d’intervencions quirúrgiques força 
complicades.

• L’homenatge a Rosa Bueno a la plaça del Rafal, a  Aurora Picornell i a les 
Roges del Molinar.     

• Els concerts al monestir de Santa Clara, programats des del 12 de novembre 
fins al 20 de maig, interpretats per diferents corals, Escolania de Lluc i 
l’Orfeó  UIB.

• Els concerts d’orgue 2022 a Santa Maria la Major, d’Inca. Novembre/
Desembre 2022, cada divendres.

• Ars Musicae. Cantates de Nadal. Església de Bunyola. 11 de desembre. Al 
Pla de na Tesa, 17 de desembre. A La Concepció de Palma, 10 de desembre.

• 11 de novembre. El vuit de la Seu. Espectacle de llum i color. Enguany 
acompanyat del cant de l’Estrella de l’auba.

• La situació política i social del Perú.
• Les eleccions a Brasil.
• La guerra d’Ucraïna
• L’enderrocament del Lluís Sitjar.
• Adéu a la farinera Gomila de Montuïri, tot un símbol.
• Al WhatsApp Companys de Seminari:  Joan Carrero Saralegui. Els escrits 

de Guillem Morlà. Les homilies de Llorenç Tous
• Les gloses de cada dia de Miquel Campaner

• La Nadala “Cantussol nadalenc” que envià Pep García Mallada, amb lletra 
de Felip Guasp, composta els anys 50/60 del segle passat al Seminari Nou.

• L’entrada d’un hivern boirós i càlid.
• Guiem Ramis Moneny convidant-nos a participar on line en el Grup de 

Lectura Cristiana. www.somcristians.cat – somcristians@gmail.com.    
• La rebosteria de Nadal del Monestir de Santa Clara.   
• El número 7310, que obtingué premi a la loteria de Nadal. Despatxat per 

Pau Socies. Repartí 120 euros per dècim.
• Nadal i Cap d’any     
• La foto antiga de Joan Brunet, envoltat de seminaristes, interpretant la 

Sibil·la, quan era nin cantor.
• La llista de cantors de la Sibil·la a la Seu que envià Joan Aumatell.
• Concert de Sant Esteve al Palau Sant Jordi.
• Joan Toledo, al piano, tocant Santa Nit.
• El Betlem de Lluc fet amb peces totes siurells.
• Pelé. Edson Arantes do Nascimento.
• Joseph Ratzinger. Benet XVI.

   

        Pere J.Amengual. 3 de gener de 2023.

   
   
   

   
 
    
    
    

Foto de Joan Bauzà
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EL QUE EM RECORDA UNA IMATGE… 

De sermons, quaresmes i “coremers”
Jaume Sancho

Tan petits i ja els entrenaven de “coremers”...

Ara   ̶ entre la trobada d’aquesta foto i que 
es torna apropar el temps quaresmal   ̶
m’han fet recordar aquelles quaresmes i els 
“coremers” d’aquells temps vells dels anys 
quaranta que d’al·lot jo encara vaig ser a 

temps de conèixer. 

Els quaresmers d’aquells temps solien dur 
sempre una gran moguda amb allò del 
pecat. Ho record bé perquè en vaig escoltar 
molts i parava bastant d’esment a tot allò 
que deien.

En aquell temps era quasi obligat assistir als 
sermons de quaresma que, en dies alterns 
d’entre setmana, es solien fer a la parròquia; 
tant era així que el meu padrí  ̶ home pràctic, 
que a voltes preferia confessar-se amb Don 

Pep Jordana que haver d’assistir a missa tots els diumenges, perquè devia tenir 
calculat que així la cosa li sortia més a compte  ̶ en aquells vespres de quaresma em 
solia agafar de la mà i cap a escoltar aquells sermons tan acurats i bufarells. Aquells 
quaresmers, triats sempre de cap de brot, feien uns sermons tirant a tremendistes, 
però sempre solien escaldar un bon brou i es feien escoltar. Això sí, canviaven de 
rella, però sempre llauraven el mateix guaret.

Aquells sants homes duien una verera amb això del pecat, perquè en tots aquells 
llargs hiverns quaresmals pareixia que no tenien altra conversa que no fos d’aquesta 
qüestió. Arribava un moment que tu ja pensaves que qualsevol cosa diguessis, fessis 
o pensassis et duria capdret a la clova d’en Banyeta-verda. Allò era obsessiu. Si de 
veres creien en allò que predicaven, no me’n puc avenir que s’atrevissin a pujar a la 
trona, perquè cada escaló que pujaven devia ser pecat o amenaçar ruïna. 

Malgrat vos costi creure-ho, no en vaig trobar cap mai que en fos partidari del pecat, 
ni aquell que, parlant del sisè manament, va recordar on havia deixat el paraigües. 
Jo mateix vaig arribar a pensar que el pecat no era bo per a res i que et sortia més a 
compte tenir-hi pocs negocis amitges. Vaig glapir prest que allò no feia bon aspecte.

L’única cosa passable o tranquil·litzadora del pecat era que qualsevol barrabassada 
haguessis comès sempre tenia un fàcil arreglo si ho agafaves a temps: si abans de 

Sant Josep passaves pel confessionari, 
la cosa ja prenia per bé i arribaves un 
home nou a les panades. Fins i tot et 
donaven una mena de certificat de bons 
costums: “Ha combregat amb mi...”  A 
tot aquell procés li solien dir “Sortir de 
la Parròquia”. 

La meva padrina materna   ̶madona de possessió de tota la vida i descendent d’una 
immemorial nissaga d’amos i madones  ̶ cada any, sense deixar-ne ni un per verd, 
el dissabte dels Rams sortia de la cuina per fer avinent als missatges que, per a res 
del món, tornassin el dilluns a les Cases sense portar aquell bitllet del confés, que 
era la clau d’accés a les panades de Pasqua. “Si no hi ha bitllet, no hi haurà panades”. 

Supòs, perquè jo no hi era, que el dilluns Sant tots els bitllets eren a son lloc. I supòs 
també que no hi devia faltar tampoc aquella expressió ancestral de “Vos demàn 
perdó si vos he ofès”,  com era costum vell que tothom   ̶començant per l’amo i la 
madona  ̶  es deien uns als altres i així es reconciliaven “almanco una volta en l’any”. 
Jo record encara la meva padrina demanant-me també a mi   ̶  que era un atzero que 
no feia l’alçada d’un ca assegut  ̶ que “la perdonàs si m’havia ofès”, com tenia per 
costum fer-ho amb tothom quan havia complit el precepte pasqual i havia “Sortit 
de la Parròquia”. La meva padrina a mi em va rentar els peus moltíssimes vegades... 
però demanar-me perdó, només un pic cada any, quan s’acostava la Setmana Santa. 

Jo no sé si allò del perdó era molt efectiu, però segur que tampoc feia mal a ningú i 
en mi va inculcar una cosa ben important: mai m’ha costat demanar perdó a ningú.

En això dels bitllets pasquals  ̶ com en tantes coses  ̶ jo anava confús: creia que 
aquest costum era cosa pròpia només de Mallorca, o en tot cas de les nostres illes, 
però per simple curiositat vaig consultar el DCVB d’Alcover-Moll i em vaig trobar 
que per devers València també en solien fer ús. Així ho manifesta el Diccionari:    
“Bitllet que dona el confés per acreditar que el feel ha complert el precepte.  (Val., Maestr.)”  

I un poc abans ja havia posat també el següent: 
“Albarà que dona el confés als penitents per acreditar que han complert el precepte pasqual,

   Senyor Vicari, bon dia. 
  - Bon dia que Déu mos do -  
  - Jo venc per confessió; 
  que em donàs bitllet voldria.”  (cançó pop. Mall.)
.

Es veu que tampoc temps enrere l’Església perdia les manades pel rostoll i ho volia 
tot ben travat i controlat. No només aquelles quaresmes servien per posar les coses 
al seu lloc. Fins i tot les panades de Pasqua eren bona avinentesa per reblir el clau. 

El que no diu el Diccionari és que tal comesa fos cosa o tasca pròpia de les madones. 

Potser ningú mai les ho havia manat i ho feien elles pel seu compte: A les madones 
de Possessió les acostumaven de ben joves a dur el maneig de la casa i el sabien dur.


