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EditorialEditorial
Ens sorprèn gratament, d’entrada, l’ocurrència enginyosa del bo de Macià de confegir 

la portada bastint un tríptic bellíssim per evocar, des de la seva bondadosa imaginació i 
sense emprar una sola paraula, l’allau de bons auguris que desitja ens porti a tots aquest 
incert i vacil·lant 2022 que acabam d’encetar. Albir que la ubèrrima esplendor que es 
deixa entreveure a cada imatge de les encisadores estacions anyals vol ser desig i presagi 
que cada dia de l’any nou esdevengui per a tots i cada un dels Amics del Seminari càlida 
jornada encesa d’esperança i de somnis i que la saludable i benaurada curolla de seguir 
compartint amicalment les nostres més complaents experiències en les suggestives 
planes de la Revista i en els selectes intercanvis que ens oferim mútuament refermin i 
consolidin encara més els nostres fraternals i nobles lligams.  Gràcies, benvolgut Macià, 
per poder comptar sempre amb el teu expert i agraït saber fer.

Amb el noble propòsit, benvolents i encuriosits lectors, de desvetllar-vos el desig 
de trescar aquestes planes a fi d’assaborir plaentment el que ens volen transmetre els 
apreciats col·laboradors, heus aquí la mostra d’un seleccionat i lleu tast dels continguts 
oferts.

Un «Bon dia» glosat de l’oportú i sempre inspirat Miquel Campaner ens obre les 
portes a les moltes opinions de la Revista, elogiant l’alta i profitosa qualitat d’aquesta a 
l’hora d’omplir de saber els racons.

Gaudireu de tastar l’amorosit esment amb què l’entranyable amic, Pere Barceló, 
malgrat  tots els embats, ha sabut bastir, sobre les  arrels d’humanitat i tendresa congriades 
en el Seminari, la llarga i reeixida vida de família. En l’entrevista no s’està de dir que 
l’Evangeli hi és molt present en l’essència d’aquestes fondes arrels d’humanitat que li 
han permès d’afrontar els cops que et dona la vida.

La madurada saviesa del nostre admirat psicoanalista, Rafel Servera, pouant en el 
gresol de tres assajos de Françoise Delto, publicats a França entre el 1977 i 1981, des de 
la seva experta i sàvia mirada, ens pot confirmar que entre l’Evangeli i la Psicoanàlisi, 
no sols no hi ha incompatibilitat sinó que l’un i l’altra es revitalitzen. La reconeguda 
psicoanalista ho volgué llegar a la posteritat deixant escrit sobre la làpida de la seva 
tomba el que ella sempre va considerar la Bona Nova cabdal i essencial de l’Evangeli: 
No tingueu por.

El viu sentiment d’enyorança i gratitud ens commou i ens mou a treure a llum 
l’admiració i reconeixement de la fonda petjada marcada als nostres cors per l’absència 
de tres estimats amics. Margalida Mas Vicens - coneixia el nostre bondadós Miquel 
Jaume des que foren estudiants de filosofia a la Universitat de Barcelona – fa una 
bella conjectura del que considera la filosofia viscuda per Miquel Jaume: sabem que la 
generositat li vessava, que era un home bo, un tros de pa i que  tenia les qualitats del bon 
mestre.

Els sis anys de vida i joventut en què compartírem la singular amistat de Bernat 
Cifre en aquella Casa super assolellada de Son Gibert ens impregnaren del mateix 

DESIG I PRESAGI D’UN ANY NOU 
ENCÈS DE SOMNIS 
I D’ESPERANCES
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(*) (*) Cada dia, a primera hora, en el whatsapp dels companys de seminari trobam 

el “bon dia” glosat del nostre soci amic Miquel Campaner.

especial amor que sentia Bernat per aquell pietós lloc, al qual li deu, segons confessa, 
la part major i millor de la cultura que li ha restat de per vida. Fermament convençut, 
afirmava; en el Seminari, el que t’ha entrat per la mollera, després t’entra també pel 
cor. Del pa de l’enteniment et passava al pa de l’ànima. La Capella completava l’Aula. 
Allà, s’estudia i es viu pels claus de Crist. L’admirat professor de llengües clàssiques, 
el doctor en Filologia Llatina, el professor de música i poeta de versos rimats i ritmats, 
el recitador i rapsoda, el membre de la Fundació Rotger i Villalonga, l’estimat i molt 
proper amic, Bernat Cifre i Fortesa, ens va deixar el proppassat 20 de desembre i a hores 
d’ara ja el trobam a faltar moltíssim.

El venerable coc del Col·legi de la Sapiència, Guillem Bonet i Vidal, va morir el 
passat 14 de desembre.  S’ha apagat el llumeneret blau de la meva vida. Del seu exemple 
callat i constant he après les benaurances, ha escrit magistralment Jaume Santandreu. 
Paco Suàrez confirma d’altra banda amb encisadores paraules: Ha tingut una mort dolça, 
després d’una vida intensa, llarga i plena. Teníem un àngel que ens feia les sopes. Un 
estar atent i servicial, silenciós, esvaint-se rere la nostra ombra, per no interrompre 
l’escena. Mai el vaig veure enutjat. No sabia què és una queixa. Sabedors de tals virtuts, 
seria mesquí escatimar-li un merescut repòs i un obligat i agraït reconeixement.

No us perdeu la llarga i molt interessant conversa mantinguda per Antoni Bennasar 
i Jaume Gual amb el nostre convidat, Guillem Muntaner Gelabert, prevere i reconegut 
professor de filosofia, especialista en el pensador alemany, Jürgen Habermas. Entre 
altres nombroses activitats i destinacions, durant 10 anys va estar en el Perú, on va veure 
de tot i se’n dugué moltes sorpreses, fins al punt que Perú el va girar damunt davall, el 
va canviar totalment. Entrà tant dins ell que mai l’ha pogut esvair. Va prendre plena 
consciència que el món no era només Mallorca.

Magnífica la ressenya que ha redactat Josep Leoncio García Mallada del llibre de José 
María Castillo. «La humanización de Dios. Ensayo de Cristología.» El teòleg Castillo, 
expulsat de la seva càtedra de Teologia i retirat de la Companyia de Jesús, profeta del 
nostre temps, i, com a tal, un home trencador, lliure, molest per uns, providencial per 
altres. Així el descriu García Mallada i cita textualment el que gosa a dir, als noranta-dos 
anys: Aquesta Església, a la qual tant li dec, viu en una enorme i palpable contradicció, 
que consisteix en el fet que ensenya (o pretén ensenyar) exactament el contrari del 
que viu. Entén i explica aquest teòleg que el projecte cristià no pot ser un projecte de 
divinització, sinó un projecte d’humanització. El pecat és la força que deshumanitza els 
sers humans.

Si voleu fruir d’uns privilegiats moments delitosos, llegiu el relat de Pere J. Amengual 
Un conte de Nadal. Roma 1969-1970.

Un petit grup d’Amics del Seminari viatjaren a Roma el novembre de 2018 i un 
capvespre, passejant pels històrics viali de la ciutat vella, s’aturaren a San Paolo della 
Regola. Dins la penombra de l’església, cantaren la Salve Regina. Per uns instants, Pere 
fou amarat d’emoció en sentir a la fondària de l’esperit com es marcien i s’esfullaven 
dins son cor les flors que en altre temps havien florit esplendorosament els dies de la 
seva joventut.

Assaboriu les interioritzades vivències del jove Pere, estudiant a la Roma de finals 
del seixanta del segle passat. Embadalits, admirareu també aquelles al·lotes bellísimes, 

capellets de flors, anells al dits, polseres als canells, penjolls al coll, ulls pintats, cabells 
a l’aire, bellíssimes...que no valien ulls per mirar.

I encara les darreres planes de la Revista us delitaran amb noves sorpreses: Jaume 
Gual escriu una adient ressenya sobre l’Estol Vidalba i el contingut resumit de cada un 
dels quatre toms de cròniques de les nombroses eixides de l’Estol, que ara s’ofereixen 
digitalment a la web dels Amics del Seminari.

Pere J. Amengual fa un sucós relat dels esdeveniments cabdals viscuts l’any passat 
pels Amics del Seminari i es detén especialment en el recompte de l’Assemblea General 
de l’Associació que arreplegà joiosament els Amics del Seminari, en una jornada grata i 
memorable, a Son Bono el passat 12 de novembre.

Jaume Oliver i Pere Orpí completen la informació sobre el famós pasdoble torero clerical i 
la figura estel·lar del torero Rolando Valle, incloent la lletra del pasdoble gestat pel mateix Pere 
Orpí i, per si de cas, deixen obert el nus sense desfer del tot.

Els Retalls espigolats a les pletes abundoses de la premsa illenca tanquen dignament 
l’ubèrrim i atapeït número 58 de la revista.

El “BON DIA” (*)   d’en Miquel Campaner

Els “amics del Seminari”, 
és un grup especial:
dinàmic, molt actual,
un grup extraordinari.
Alguns resen breviari,
altres malcrien els nets.
És un grup amb uns bons fets,
i moltes activitats.
Tots estan ben ocupats,
per res es mostren molests.
 
Hi ha músics de primera,
d’artistes n’hi ha a voler.
Tots tenen un gran saber;
és gent amb molta solera.

 N’hi ha que prenen drecera
quan surten a caminar. 
Tenen un bon tarannà,
també són enfiladissos,
van a veure degotissos
i acaben fent un dinar,
 
Llavors hi ha la revista,
amb moltes opinions,
el saber omple els racons;
és una cosa mai vista.
L’associació no s’enquista,
s’obre a poder canviar;
la gent hi pot raonar,
no és gens immovilista.
 

Miquel Campaner. 20/12/21
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      FITES BIOGRÀFIQUES

Nascut a Manacor el 9 de març de 1939, Pere Barceló 
Gelabert, el nostre benvolgut Pere Mendai, com preferim 
identificar-lo els condeixebles i amics propers del Seminari, 
des del passat mes d’octubre, en què malauradament va 
morir l’estimada esposa, Francisca Lladó Canals, amb la 
qual Pere va compartir amb amorosit esment quaranta-sis 
anys de matrimoni, viu ara, a la vora del seu fill Toni, la 
serenor de la jubilació vuitantina a cobert d’una acollidora 
casa pagesa dels afores ubèrrims de Binissalem, a mig camí 
entre l’Estació del tren i el parc de Can Arabí. 

El diccionari Alcover-Moll transcriu una antiga glosa 
que confirma la vigència històrica d’aquest curiós sobrenom 
amb què eren reconeguts els mendai i mendaia, homes 
i dones d’una família de Manacor que habitaven en altre 
temps les cases i l’ indret que  s’esmenten i que encara avui 

coneix molt bé l’hereu d’aquest malnom, el bon amic Pere Mendai:

     Ses cases de ses talaies
     estan damunt un turó
     i a dins es regueró
     hi habiten ses Mendaies.

El setembre de 1950,  als 11 anys, Pere ingressa al Seminari menor ubicat aleshores 
en les velles dependències del Convent dels Agustins, en el ben conegut barri del Socors 
de Palma. Passat el primer curs i un trimestre del segon, decideix retornar a casa. 
Complerts els 18 anys, en el setembre de 1957, l’impuls de renovació espiritual congriat 

arran de les vivències germinades en el planter de seguidors dels cursets de cristiandat, 
el portà a tornar a ingressar per segona vegada en el Seminari, ara a l’edifici nou 
de Son Gibert. Un any després hi ingressà també el seu conciutadà, Gabriel Gelabert 
(Gabriel Fil), amics inseparables, un i altre ben motivats per la convicció compartida 
que havien de fer-se capellans per aconseguir salvar el món.

Havent fet el primer curs en l’estada anterior en el Seminari menor, Pere va cursar 
segon i tercer curs i, com solien fer-ho els d’edat més avançada, va anticipar les 
assignatures del quart curs. En iniciar els cursos de filosofia es va incorporar al curs dels 
qui fins a finalitzar la carrera serien els seus condeixebles, els coneguts col·loquialment 
com el curs de Joan Mora.

El 16 de juny de 1968 fou ordenat de prevere juntament amb els altres catorze 
condeixebles que completaren els estudis eclesiàstics. El setembre d’aquest mateix any 
inicia com a vicari de la Parròquia de Petra el  període de serveis ministerials.  El 
novembre de 1969 accepta de traslladar-se al Perú per unir-se als altres missioners 
mallorquins. S’incorpora a la parròquia de Piura. El febrer de 1970, dificultats 
insuperables en l’adaptació a les dures condicions en les quals viu la gent de la barriada 
on es troba la parròquia l’obliguen a retornar a Mallorca. 

Passa uns mesos a Barcelona assistint a cursos de pastoral. El setembre de 1970 
s’incorpora  com a vicari a la parròquia de Binissalem. El 1973 deixa Binissalem i es 
trasllada a Palma amb l’amic Gabriel Gelabert i viuen a un pis del carrer Francesc 
Martí Mora. Decideixen els dos de deixar el servei ministerial i cercar feina. Pere es 
contractat primer per repartir sifons, després per conduir una ambulància i finalment 
per vendre mobles. Atret de sempre per la feina de taxista, demana la llicència i comença 
la feina de servei de taxi, que exercirà 
de manera definitiva i continuada fins 
a la jubilació. Ell i la jove amiga de 
Binissalem, Francisca Lladó Canals, 
s’enamoren i es comprometen a fer 
junts el camí de la vida. El dia 14 
d’agost de 1975 celebren el casament. 
El 1979 neix el seu fill únic, Antoni 
Barceló Lladó. Durant els 46 anys que 
comparteixen la vida en família, una 
persistent malaltia que afecta a l’esposa 
i al fill requereix la plena dedicació, tot 
l’esment i l’esforç constant de Pere per 
resoldre les complicades incidències 
derivades del greu trastorn que pateixen. 
El 30 d’abril del 2004 Pere cessa en 
el servei laboral per complir els 65 
anys i comença el període de lleure de 
la jubilació en el qual es mantén ara. 
El  24 del proppassat mes d’octubre la 
germana mort se’n portà l’estimada 
Francisca, deixant sols a casa pare i fill 
que s’afanyen ara per viure amb dolça 
serenor l’absència de l’esposa i mare.             
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1. Dels 15 condeixebles que completàreu la carrera eclesiàstica, tres éreu de 
Manacor. Qui o què va fer germinar l’opció  d’entrar  en el Seminari? Com recordes  
el Manacor de la vostra infància que va propiciar l’entrada de tants manacorins al 
Seminari?

Jo pens que el dia a dia d’aquell Manacor de la nostra infància i joventut el vàrem 
viure en l’entorn habitual i predominant de la societat d’aquells anys 50 i 60 en el 
qual era acceptat i molt ben vist el predomini indubtable i el prestigi reconegut  de la 
vida religiosa i de la clerecia. Els joves anàvem en aquell temps molt agombolats per 
l’Església. Al Manacor de quan érem al·lots fou molt notable la influència i el seguiment 
del servei pastoral de don Mateu Galmés i de don Miquel Gomila. Cada dissabte teníem 
una reunió, que li dèiem l’Acadèmia, a un saló d’Acció Catòlica, bastant gran, que estava 
situat al costat de l’església, devora l’entrada del campanar i els dimecres assistíem a la 
«Ultreya» que teníem a un altre saló ubicat prop de la parròquia de Crist Rei.

Jo crec que «els cursillos» tingueren una influència decisiva i evident en l’opció 
d’ingressar al Seminari. A mi, d’al·lotet i de més gran, em feia molta il·lusió fer-me 
capellà.  Don Pedro Bonnín, prevere manacorí, germà de don Llorenç, l’altre prevere 
pintor, va tenir una gran alegria quan li vaig dir que volia ser capellanet. La cosa va anar 
per aquí. Per a la bona gent d’aquell temps, tenir un fill capellà era un apreciat i valuós 
privilegi. L’Església també anava per aquí: saps que se’n feren de monges i capellans! 
En el meu cas, la segona vegada que vaig entrar al Seminari va ser bàsicament influenciat 
pels cursets de cristiandat. És aquesta mateixa causa que, en entrevistes recents, ens han 
confirmat en Jaume Sancho i en Pere Orpí. Es pot dir el mateix de quasi tots els coneguts 
com a «balarrasas»: entraren seguint la crida interior nascuda de l’impacte espiritual 
dels «cursillos». És ben curiós.  

2. En l’etapa de formació del Seminari, el nostre curs fou batejat col·loquialment 
com els héroes; modèlics eren els del  curs anterior al nostre i a vosaltres us coneixíem 
com els del curs d’en Mora. Per quines raons creus que us donaren aquest sobrenom  
i com valores la convivència i bona entesa entre vosaltres,  els condeixebles?

En Joan Mora era el condeixeble més famós i reconegut de tots, el qui solia portar la 
veu del curs. Era el líder i ho és encara ara. En les celebracions dels aniversaris del curs, a 
l’hora d’anar a pagar, ens convida generosament dient que ja està pagat. Aquesta especial 
preeminència guanyada sobre la resta de condeixebles  va fer que col·loquialment fóssim 
reconeguts com «el curs d’en Mora». No obstant això, entre els altres condeixebles 
podem esmentar també moltes altres destacades personalitats: recordem primerament 
els qui per desgràcia ja ens han deixat: Pere Llompart, Toni Mas i Ramon Serra. Ens 
referim igualment a excel·lents condeixebles com: Sebastià Mesquida, Cecili Buele, 
Mateu Cladera, Gabriel Pérez, Pere Ramis Mut, Jaume Ribas, Joan Riera, Miquel Serra 
Llodrà, Bartomeu Suau Serra, Nadal Trias...

En el Seminari, ens dúiem molt bé entre nosaltres, en un entorn de convivència normal, 
sense especials dificultats ni extravagàncies referides a les misteriosament anomenades 
amistats particulars. Els superiors tenien com una espècie de mania respecte d’aquest 
tema. Els preocupava molt, sembla que fins i tot tenien cert interès a generar-les: no era 
permès que els grans parlassin amb els petits. Que jo recordi no hi va haver problemes 
en aquest assumpte, tu ho saps. 

Consider que, de fet, la convivència entre els condeixebles va ser molt bona. Sempre 
hi havia millor entesa amb uns més que amb els altres, però sense rompre mai la bona 
relació. Guard un molt grat record d’aquell període, varen ser uns anys molt agradables 
i d’una convivència molt complaent i gratificant, encara que he de dir que record poques 
coses d’aquells onze anys d’estada en el Seminari, però les que record són totes bones.

La teva afició preferent va ser el futbol?
No, jo jugava a futbol, però no en sabia massa. Jo havia de jugar a futbol perquè érem 

pocs els del nostre curs i, a més, quasi sempre érem els darrers. (En relació a l’equip 
«Balarrasas F.C», del qual formava part en Pere Barceló, vegeu el que comentava 
Jaume Sancho en el número 55: Pere Barceló, com a futbolista, no era un crack, però 
com a persona excel·leix en qualitat: el record com una de les millors persones que he 
conegut mai.) (Vegeu Nota 1) Els del vostre curs, que éreu molts, podíeu triar: teníeu 
uns jugadors molt bons, el manacorí Joan Salas, en Pep Arbona... Els modèlics també 
tenien una nombrosa colla de jugadors molt destacats: en Toni Perelló, manacorí també, 
en Tomeu Català, en Miquel Bestard. En Guillem Ramon... Qui jugaven millor del nostre 
curs era en Cil Buele i, curiosament un altre manacorí, en Joan Riera Fullana. En Joan 
Mora no era un bon futbolista; en aquest esport no sobresortia, què va!

3. Com podries expressar el que la llarga etapa del Seminari et va donar en 
l’aspecte cultural, la formació personal i en l’aprenentatge dels valors evangèlics. 
Aquesta lenta, precisa i acurada formació t’ha servit per a la teva vida posterior?

Jo crec que sí, crec que sí. A pesar que no som ara el mateix que era llavors ni crec en 
allò mateix que creia aleshores, sens dubte crec que m’ha fet ser honrat amb mi mateix i 
amb els altres. Jo per res del món faria un mal paper a cap de les persones amb les quals 
tenc  relació  (Ho expressa amb veu una mica trencada i ulls plorosos i justifica el cop 
emotiu en el fet que encara l’afecta «la cosa» de na Francisca)  En aquest aspecte – 
continua – crec que en el Seminari no vàrem perdre el temps. Aquella etapa de formació 
ens va deixar, forta i a molta fondària, una rel d’humanitat, d’honradesa, de no fer mal 
a ningú. Ho tenc claríssim: jo pens que això ens ho va donar el Seminari. No tant el 
fet de ser creient en Déu o no, sinó aquesta convicció ferma d’allò que puc fer o no 
puc fer, actitud que s’ha anat consolidant sobre una base evangèlica. L’Evangeli hi és 
molt present en l’essència d’aquesta actitud, en les arrels del subconscient que ens fa 
reaccionar d’una manera determinada davant els fets: el fet de la dona, de la malaltia, 

dels fills, del contacte amb la gent.
Sí, així jo ho sent. Ho he descobert no fa massa temps i 

pens que això ens ve del Seminari  més que del temps que 
vàrem fer de capellans. Sí, és un fet singular i curiós: crec 
que la base humana en què  aprenguérem a viure i a conviure 
d’una manera alegre i natural aquella etapa de formació ens 
va deixar aquest sediment. I això és d’agrair perquè veus tanta 
gent que va de tres qui n’agafa dues, que només va de les seves 
per mitjans pocs lícits. Jo te podria contar moltes coses... però 
bàsicament és això. Més que els estudis propis de la carrera, 
que eren adients però massa enfocats a l’exercici posterior 
del servei ministerial, l’essència que ens ha quedat és aquesta 
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fonda actitud d’humanitat davant els cops que ens dona la vida i la qualitat de relació 
que mantenim amb la gent. Jo n’estic convençut.

4. En una ben singular coincidència, rebeu la vostra ordenació de preveres el 16 
de juny de 1968, quan els joves universitaris i els treballadors de França ocupaven 
encara els carrers de París guarnits de subversives consignes i crits de denúncia 
contra les bases polítiques i ideològiques de la Societat d’aleshores. Per altra part, 
eren recents encara i amb molta i esperançada urgència de ser implantades les 
innovadores conclusions del Vaticà II.  Creus que els efectes d’aquests intents 
radicals de renovació de la Societat i de l’Església foren presents a l’inici de la 
vostra jove i generosa dedicació als serveis ministerials?

Va coincidir per atzar aquell moment històric amb la irrupció en el Seminari de les 
famoses ventades anunciades per don Pere Sureda que ens portaren les revolucionàries 
consignes proclamades en les revoltes dels joves universitaris i de la gent obrera  de 
París: La imaginació al poder. Prohibit prohibir. Del desig fes la realitat. Fes l’amor i 
no la guerra...

Ens esforçàvem il·lusionats a sembrar el ferment de renovació de les velles estructures 
de l’Església congriat feia pocs anys en les propostes innovadores del Concili Vaticà II. 

Creus, Pere, que les consignes del 68 i la sacsejada del Vaticà II varen ser presents 
en el servei pastoral primer a Petra, després a Piura i posteriorment a Binissalem 
on exercires el ministeri?  

Jo crec que sí, però  - com t’ho diria? - no sé si en aquell moment jo n’era molt 
conscient. No sé si va ser el Concili o una altra cosa, el cert és que treballàvem amb ganes 
de renovar el servei de l’Església, amb la predicació, amb la nostra manera d’actuar 
en els pobles. A Petra, que hi vaig estar un any i vaig afegir un altre mes, perquè me 

n’havia d’anar al Perú i me sobrava temps. I 
bé, jo crec que sí, però no molt conscient que 
fos el Concili. A més, jo tampoc no havia llegit 
moltes coses d’això, si t’he de dir la veritat. Ni 
era tampoc, ni per ventura som, suficientment 
intel·ligent per entendre totes aquestes coses, 
però sí que jo intentava renovar, fer-ho d’una 
altra manera i que la confessió, per exemple, 
fos una altra cosa, per a mi la confessió era una 

trobada amb Déu.  Record que vaig dir això un dia a un sermó i me va agafar don Toni 
Pou, un conco d’en Pedro Pou de Petra, i me va advertir que la confessió no era això 
que havia dit en el sermó, que la confessió era el reconeixement davant el ministeri de 
l’Església dels pecats comesos i no simplement una trobada personal amb Déu. Bé, bé, 
don Toni, vaig excusar-me.

Ara te diré una cosa que em va venir de nou. Abans de partir al Perú, vaig anar un 
dia a dinar amb don Toni Gili, un historiador d’Artà que havia estat de vicari a Petra, i 
me va dir: me pareix que tu no saps per què te’n vas de Petra. Te’n vas de Petra perquè 
t’han fet un joc i t’han expulsat de Petra. No, li vaig contestar, tot d’una després de dir 
missa, havia d’anar-me’n al Perú i no me’n vaig anar no sé ben bé per què; jo hagués 
partit al Perú amb en Joan Riera, que se’n va anar tot d’una a Piura sense incorporar-se 
a cap parròquia de Mallorca. Gili va insistir: a tu t’han fet fora de Petra. Pens si potser 
Toni Gili se’n va anar un poc ressentit de Petra, no ho sé.

De fet, estic un any a Petra i hi vaig fer bones amistats. Potser el més bon amic que 
vaig tenir a Petra era un que havia perdut la vista, que va morir fa un parell d’anys. 
Li deien en Miquel Gall, cec a conseqüència d’un accident de moto que va tenir quan 
anava a les festes de Sant Antoni a Sa Pobla. No et donaves compte que fos invident 
quan xerraves amb ell. Amb aquest Miquel vàrem fer una molt bona amistat i encara ara 
ens solem trobar amb la seva dona i anam a berenar per Sant Pere i per Sant Miquel i el 
dia dels aniversaris que els feim més o manco el mateix temps. Jo tenc un parell d’anys 
més que ell. És l’amistat de Petra que més m’ha durat. Ho sabia tot de Petra, No hi veia, 
però procurava tenir notícia de tot. Venia cupons a Petra i a Sineu. Com acostumen els 
invidents, es va jubilar molt jove i va arribar a anar per tot Petra sense bastó, ni ca, ni 
res. I no s’equivocava. 

5. Després de ser ordenat, passes un breu període prestant serveis ministerials 
com a vicari de la parròquia de Petra. Per quin motiu el 1969 optes per acceptar un 
temps de servei ministerial al Perú i, al cap de poc temps, decideixes de retornar a 
Mallorca?

Mira, havíem parlat moltes vegades amb en Mariano 
Moragues d’anar al Perú. De fet, quatre preveres 
acordàrem de partir junts des d’aquí, fent el viatge en 
«barco» quasi tot un mes: en Mariano, en Mateu Ramis, 
en Miquel Company i jo. A Lima ens esperaven en Joan 
Riera i en Bernat Martorell, el germà de Sor Gemma. 
Vàrem romandre un dia o dos a Lima i partírem, 
carretera panamericana amunt, cap a Piura, que està a 
uns mil quilòmetres de Lima. Passàrem per Trujillo i 
per Chimbote i vaig arribar al meu lloc de destinació, 
la ciutat de Piura. Ja durant el viatge en vaixell ho vaig 
passar malament, m’enyorava. Instal·lat a la barriada 
de Sant Martí de Piura no m’hi vaig arribar a adaptar, 
No tenia assossec. Un metge, que després va morir 
d’accident, venia a veure’ns sovint, era com a de casa, i 
xerrava adesiara amb mi. Un bon dia em va dir:  Pere, es 
mejor que te vayas. Si t’he de dir la veritat, no vaig tenir gaire disgust de sentir aquesta 
recomanació del metge. A pesar que les monges no volien que me n’anàs. Sor Antònia 
Mas, de Felanitx, me repetia: Pare Pere, no se’n vagi. Pare Pere, ens dèiem de vostès, 
entre nosaltres. 

Arran de la recomanació del metge, en Mariano va dir que vaig esser el més viu de 
tots quan vaig decidir de retornar a Mallorca. Al Perú hi anàvem per continuar el sistema 
establert de mantenir els serveis parroquials en una barriada molt pobra, on quasi totes 
les cases eren de canyís. Era molt dur compartir la vida d’aquella pobra gent. Tu diràs 
allò que vulguis, Mariano, però jo me’n vaig anar de Piura perquè m’emmalaltia 
l’enyorança. Amb la teva natural vivor d’enteniment pagès, tu asseguraves que jo era 
com una figuera mallorquina que la volien plantar en el desert  i, ja en pots donar 
de voltes, tanmateix en el desert la figuera no creix. Així que vaig decidir de tornar 
cap aquí.  Vaig fer el viatge amb en Miquel Fernández que també venia per quedar a 
Mallorca.  Aprofitàrem la volta per passar per Estats Units, Londres, París i Madrid.
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6. El mes de setembre de 1970 t’incorpores com a vicari a la parròquia de 
Binissalem. Què en destacaries d’aquesta nova responsabilitat pastoral?

Vaig arribar crec que en el mes de febrer i fins 
a l’estiu, que solen fer els nomenaments, vaig anar-
me’n a Barcelona amb en Paco Ramis Oliver que, 
un poc després de mi, vingué també del Perú on hi 
havia treballat dos anys amb en Carmel Bonnín. 
(Vegeu Nota 2) 

Els dos havíem pensat de regentar junts una 
mateixa parròquia i per això anàrem a veure la 
de Capdepera i també la de Binissalem, de la qual 
sabíem que el seu rector, Blai Darder, volia deixar-
la per anar-se’n al Canadà. En Paco em va dir: jo, 
abans d’incorporar-me, voldria anar a Barcelona 
per ampliar estudis. Anàrem a Barcelona a veure 
l’oferta d’estudis i en Paco no s’hi va quedar, però 
jo sí. Aleshores hi havia a Barcelona en Toni Mateu 
Brunet, que feia psicologia i em va aconsellar: tu vine 
aquí i et col·locaré a qualque part i tu podràs estudiar 
pastoral, com desitges. Venia a Mallorca quasi cada 
Cap de setmana, amb un avió d’aquells lents, però més barats, m’era igual si tardava 
una hora. Vaig estar allà aquells parell de mesos estudiant pastoral i quan vaig tornar 
a Mallorca, ja m’enviaren a Binissalem i me digueren que, d’anar a Capdepera, res de 
res, ni en Paco Ramis ni jo. A Paco el nomenaren vicari de la parròquia de Gènova, a 
Palma i a mi m’enviaren a Binissalem, també de vicari. Blai Darder, que ja havia partit 
al Canadà, continuava de rector de Binissalem perquè no volia amollar el càrrec d’aquí 
fins a tenir  ben segur el de Canadà. Per fer-me costat en el servei de vicari, m’enviaren 
dos diaques ajudants que venien a fer pràctiques: en Simó Garau, amb qui compatírem 
un piset petitó d’aquí i un any després va venir en Pere Galache, que va ser el primer 
que, a la mateixa església de Binissalem, el 3 de juny de 1972, fou ordenat de prevere 
per Don Teodor Úbeda, aleshores bisbe d’Eivissa i administrador apostòlic de Mallorca.                                                                                                                        

Don Teodor, el gener del 2001, per segona vegada a l’església de Binissalem, va 
ordenar de prevere Bartomeu Villalonga Moyà. Ens coneixem, ell i sobretot son pare, 
de quan vaig venir aquí de vicari. Som bastant amics, molt més d’ençà que, fa uns 
anys, la família Villalonga va viure un succeït desgraciat: un germà d’en Bartomeu es 
va suïcidar. Arran d’aquest fet, ens férem molt amb son pare, perquè jo també he viscut 
moments molts durs amb els intents de suïcidi de la dona. N’he hagut de passar de tot 
color.

N’estic molt content d’haver vingut a Binissalem i, de fet, hi he tornat. Aquesta casa 
és ca nostra i ca vostra. La meva dona, na Francisca, la vaig conèixer els primers dies 
que era aquí. Ella cantava i tocava la guitarra i jo, que tenia un magnetòfon, la feia cantar 
per enregistrar les cançons. Era molt jove, una nina: jo li guanyava de dotze anys. Aquí 
vàrem fer moltes amistats, joves i al·lotes sortíem en grups. Hi havia el que anomenaven 
Club Atlante, creat en temps de l’estada d’en Pere Vallès, que, quan jo vaig entrar, va 
acabar de funcionar. Potser allò més important que va passar durant el meu servei de 
vicari va ser l’episodi del tret de bala d’un guàrdia civil al veí, Juan José Munar, la nit 
de les Verges de 1971.

Vàrem fer junts amb en Pere Galache les tasques parroquials. Després de ser 
ordenat aquí, es va quedar de vicari. Quan ens encomanaren de fer-nos càrrec també 
de la parròquia de Biniali, l’encarregat va ser en Simó Garau, però hi anàvem tots tres. 
Havíem de ser unes hores a la rectoria per atendre els qui venien a consultar o a parlar.  
Amb en Galache i en Simó ens duguérem molt bé i encara ara.

7. La nit de Les Verges de 1971 vas viure a Binissalem l’atrevida solidaritat 
compartida per una allau de gent de Binissalem i d’altres contrades veïnes arran 
dels greus efectes d’una sorprenent i repressiva actuació de la Guàrdia Civil dels 
darrers anys de la dictadura de Franco. El tret injustificat d’una bala per part d’un 
guàrdia civil ferí greument un dels manifestants, en Juan José Munar, que va haver 
de ser hospitalitzat d’urgència.  En l’avinentesa de complir-se enguany els 50 anys 
d’aquell injustificable succeït, IB3 se’n feu ressò la nit de Les Verges del passat mes 
d’octubre transmetent la recordança del fet en una entrevista als protagonistes 
que van viure els efectes d’aquella salvatge repressió. Conta’ns quina va ser la teva 
actuació i com vares participar en l’aïrada reacció multitudinària de la gent?

Desconeixia el costum habitual entre els joves binissalemers de retre homenatge 
cantant serenates romàntiques a les al·lotes del poble la nit de les Verges, el 20 d’octubre. 
L’endemà, ben dematí, me va  telefonar dona Catalina, la senyora del batle don Miquel 
Pons. Jo era molt amic de les seves dues filles, una d’elles va morir fa poc, i les comentava 
que, tot i que jo era molt diferent de son pare, admirava molt que fos tan conseqüent amb 
les seves pròpies idees. Dona Catalina, de part de seu home, em va dir per telèfon: hauria 
de venir don Pedro, que ara ha vingut aquí la Guàrdia Civil perquè ahir vespre varen 
ferir greument amb un tret de bala el fill del secretari, en Joan José. Ells volien que jo hi 
fos perquè en aquell temps el capellà era qualcú essencial dins el poble. 

Vaig anar cap a ca seva on hi havia alguns caps de la Comandància de la Guàrdia 
Civil. Record que els vaig dir, davant els de la casa, que s’haurien de plantejar si era 
necessari i oportú portar armes i disparar en aquelles circumstàncies. El que havia passat 
la nit anterior era molt greu: en el bar s’Hotel, on Juan José havia entrat per separar-se del 
grup de joves forçats a encaminar-se cap al quarter de la Guàrdia Civil, el Comandant de 

Lloc, Francisco Ledesma Rodríguez, amb un crit obligà Juan José a reintegrar-se al grup 
de joves. En un gest instintiu d’autodefensa, Juan José, esquivant un intent de clatellada 
de Ledesma, aixecà el braç i va fregar la cara del guàrdia i, per la pròpia inèrcia, el 
guàrdia va perdre l’equilibri. La reacció va ser instintiva: Ledesma disparà la pistola i 
la bala impactà greument en el cos de Juan José i el va travessar. El metge del poble, 
don Jaume Cerdà, arribà al quarter, ordenà el trasllat a l’Hospital Militar i constatà la 
gravetat d’en Juan José. (Vegeu Nota 3)

La versió tendenciosa del fet, publicada al diari «Baleares» de l’endemà, el  22 
d’octubre, reflectia la manipulada declaració del guàrdia i això desvetllà la solidaritat 
del poble de Binissalem i d’altres municipis veïns que, en una magna manifestació no 
autoritzada -es va parlar de 5.000 persones- de forma ordenada, pacífica i silenciosa 
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demanava la llibertat dels retinguts i la rectificació de la notícia. Jo m’hi vaig unir: 
vàrem fer una volta per tot el poble i passàrem per davant el quarter de la Guàrdia 
Civil, encerclat d’una trentena de guàrdies, alguns d’incògnit o disfressats, preparats 
per intervenir. Vaig entrar per parlar amb el Comandant de Palma. Me sap molt de greu 
el que ha passat, vaig dir-li, i ha passat molts pocs dies després del dia 12, festa de la 
Guàrdia Civil, en la qual, en contra de la meva voluntat, vaig fer una missa especial per 
vosaltres a la parròquia. Jo no la volia dir, però sabia que no  m’hi podia negar.

Vaig reincorporar-me a la manifestació i anàrem fins a l’Ajuntament, on des del 
balcó el batle Miquel Pons, que sempre medià a favor dels retinguts, i el Comandant 
de Palma contestaren les preguntes que feren els manifestants des de baix. Aquí es 
varen començar a dispersar els manifestants. Abans d’acabar, encara vaig fer tocar les 
campanes per concentrar la gent a la plaça on es cremaren els exemplars del «Baleares» 
portadors de la versió tendenciosa dels fets.  

8. Quina creus que va ser la causa o les causes que et portaren a la indefugible 
decisió de deixar el ministeri de prevere. Com vares viure el procés de la teva 
secularització?

Me’n vaig anar de Binissalem  el 1973 i, amb en Gabriel Gelabert i en Bernat Sampol, 
ens vàrem instal·lar a Palma, a un pis de La Caixa situat al carrer Francesc Martí Mora, 
al mateix edifici on tenien el pis en Bartomeu Bennàssar i en Miquel Orell. En Biel Fil 
i jo vàrem deixar de fer de capellans. En Biel  ja havia trobat feina en una Acadèmia 
i jo en cercava per allò de no estar sense fer res. La meva idea era ser taxista: el taxi 
sempre m’havia interessat i atret, però primer vaig repartir sifons amb un camió, vaig 
menar després una ambulància d’una entitat del Passeig marítim i posteriorment vaig ser 
venedor de mobles de la Casa Sapi, em sembla que es deia, oberta al carrer dels Oms.

Anava madurant la creixent convicció que el fet de ser capellà havia deixat de tenir 
sentit per a mi i de motivar-me, però no coneixia encara cap al·lota amb qui refer la 
vida. Cert que hi havia una partida de binissalemers, joves i al·lotes, que venien molt per 
casa. Un bon dia vaig tenir la certesa que tanmateix no era viable ni me portaria enlloc 
la situació en què em trobava. 

M’agradava i ens enteníem molt bé amb una d’aquelles al·lotes de Binissalem, na 
Francisca Lladó: era l’única de les amigues amb qui podia analitzar i escodrinyar a fons 
qualsevol assumpte, cosa que després, amb la malaltia, mira com es va alterar. Però, quan 
em va enamorar, era una persona molt ferma i profunda. A més, li agradava la música, 
cantar i tocar la guitarra. Li vaig demanar si volia fer camí amb mi. Passat un temps, 
potser un any o dos, vàrem decidir de casar-nos. He de dir que, quan vaig deixar de ser 
capellà, no va ser per ella ni per cap altra al·lota. La decisió de secularitzar-me la vaig 
prendre quan vaig estar convençut que ser capellà no duia enlloc, almanco així m’ho 
vaig pensar i que tanmateix era un sistema amb el qual no hi havia perquè col·laborar 
per mantenir la seva continuïtat. Vaig entendre aleshores que el servei de capellà, per a 
mi en aquell moment, no tenia cap sentit, no quadrava amb la mentalitat del món i no li 
veia gens de futur; al contrari, i crec que en això he tingut raó, no feia el bé en principi 
previst com a objectiu primordial.

Jo respect profundament els qui ho veuen d’una altra manera i han optat per continuar, 
fins i tot tenc bons amics que continuen en el ministeri i ben bé, tenim molt bona relació 
amb ells, ens entenem, ens respectam i gaudim de trobar-nos i fer una rialla junts.

Optar per deixar el servei ministerial va comportar per a mi certes dificultats familiars, 
però no massa. La veritat és que ben aviat ho varen entendre i acceptar. Fins i tot vaig 
agrair la comprensió de la germana monja, que vivia encara, però ja estava molt malalta. 
Tots, pares, germans i germanes acolliren molt bé la companya escollida, na Francisca. 
Mon pare i ma mare s’alegraven molt amb la companyia de na Francisca quan  adesiara, 
des de Palma on jo tenia la feina, anava a cercar-la per estar uns dies amb ells a Manacor.

Ara pens que, quan vaig tornar del Perú, crec que ja ho tenia més o manco clar i 
decidit i ja m’hagués pogut secularitzar en aquell moment com a conseqüència de la 
situació que havia viscut sense ser massa conscient del que hi anava a fer ni a on portaria 
el servei dedicat a la gent de Piura.   

9. En la nova situació elegida et vas veure compromès a emprendre nous camins 
laborals i obrir-te a la recerca de la parella amb qui compartir la nova vida. Et 
vares casar amb Francisca Lladó Canals amb qui tinguéreu el teu fill Toni. La 
malaltia amb què els dos han estat afectats, ha comportat una dificultat afegida en 
el vostre dia a dia familiar?

Sí, compartir els incidents derivats del trastorn inesperat i incurable de na Francisca 
va ser per a mi una càrrega sobrevinguda, feixuga, dolorosa i molt llarga i quan el mateix 
trastorn va afectar també el nostre fill Toni ja vaig caure del tot. Record que en una ocasió 
en què vaig dur en Jaume Obrador en el taxi no vaig parar de plorar en tot el viatge per 
la insuportable angoixa que em donava la desesperada situació que me tocava viure. De 
fet, ella tenia 23 anys quan ens casàrem i vàrem estar quatre anys a tenir el fill. Ella ja 
estava una mica excèntrica i quan va caure en la depressió fonda el fill ja tenia un any.  
Telefonava una vegada i una altra a la Central de taxis per demanar si jo tardaria molt 
a retornar a casa. Decidírem visitar el psiquiatre Rómulo Hevia per saber el seu parer 
i confiar en les seves indicacions i en l’efecte dels medicaments. De fet, ja no va estar 
pus bé. Tenia alguna temporada bona, però tornava recaure i no se’n sortia. Intentàrem 
visitar a Palma el psiquiatre Nicolau Llaneras, que sabíem era amic de Jaume Ribas, 
però no arribàrem a concertar la visita perquè Llaneras no tenia hores disponibles. Més 
endavant anàrem a Còrdova per consultar el neuròleg i psiquiatre Carlos Castillo del 
Pino i va aconseguir posar-la molt bé, però quan va decidir de suspendre-li la medicació, 
tornà  a recaure i ja no pogué evitar la progressiva baixada que la predisposaria fins i tot 
a iniciar alguns intents de suïcidi.

Fer-li costat al llarg d’aquest interminable procés ha comportat un atac molt fort a la 
meva vida, més que el Seminari, més que capellà, més que tot. Pensa que el procés s’ha 
perllongat, de fet, fins ara mateix i aquesta insuportable durada m’ha duit a pensar que la 
meva dedicació total ha servit de poca cosa: me porta a pensar que vaig dedicar una part 
de la meva vida als estudis i com a resultat no va ser res; vaig tenir una dona a qui vaig 
dedicar tota la meva vida, tot l’esforç, tots els doblers i ¿ha servit de res?

És aquest trastorn una malaltia que no té cura. I això ha marcat molt fortament la 
meva vida. Tu saps els molts anys que fa que na Francisca ha estat d‘aquella manera, 
són més de quaranta anys. En Toni, en canvi, fa una partida d‘anys que ho duu molt bé. 
Mena un taxi i s‘avenen molt bé amb una al·loteta que ve per casa i és un encant de nina.
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10.  Com valores l’exercici de la tasca professional de taxista que has exercit al 
llarg de tants anys, tasca  singular i potser única entre els qui hem estat dispensats 
de l’exercici ministerial?

Pots dir en veritat que he exercit una 
tasca singular i única. No sé de cap altre 
prevere dispensat que hagi optat per fer de 
taxista. Jo vaig decantar-me per aquesta 
feina perquè, de sempre, la cosa del taxi 
m’ha atret i interessat. Quan de petit a ca 
nostra de fora vila, a Son Mendai, passava 
un cotxe per la carretera ran de la finca sortia a veure’l i el seguia mirant fins que 
desapareixia de la meva vista. Sempre vaig considerar que la feina de taxista era una 
manera agradable d’estar amb la gent, encara que fos per poc temps i una ocupació 
interessant per guanyar-se la vida. M’agradava la feina de taxista.  Amb el taxi em va 
anar molt bé. Ja veus que pareix que ha de ser una cosa avorrida si no la coneixes. No 
és així, encara que has d’anar viu perquè sempre hi ha algú que fuig sense pagar. A mi 
me va passar en dues carreres, una a Sóller i l’altra a Sa Pobla. Vostè m’esperi aquí, 
vaig un moment al banc i tornaré a pagar. Encara els esper. Dins Palma, alguns te feien 
anar prop d’on volien anar i, aprofitant l’aturada en un semàfor, botaven de pressa i se 
posaven a córrer per no pagar. Ara, ningú mai va intentar amenaçar-me o ferir-me. Fins 
al darrer dia, el 30 d’abril de 2004 en què vaig iniciar la jubilació, la feina del taxi me 
va agradar molt. Evitava esperar a les parades de taxis amb coes de 10 o més clients 
perquè havies de passar massa hores aturat. No tenia paciència. Tampoc vaig anar mai 
a cercar clients a l’aeroport perquè l’espera també era llarga, tot i que normalment era 
considerable el preu de les destinacions del clients que transportaves des de l’aeroport.  
He de dir que vaig haver de fer moltes hores i que me va anar bé, també econòmicament.

Domingo Mateu

Nota 1:  Jaume Sancho Gili, El que em recorda una 
Imatge «Balarrasas F.C.» Selecció 1959. Vegeu 
comentari de Jaume Sancho a Pere Barceló, a qui 
qualifica com una de les millors persones que ha 
conegut mai, però que no era un crack com a fut-
bolista. Amics del Seminari, núm. 55 (gener 2021) 
pàgina 14.

Nota 2:  Entrevista a Francesc Ramis Oliver. Mo-
dèlics i modelicons, núm. 42 (gener 2017) pàgina 7.

Nota 3 : Joan Fontanet Bonafè. Cinquanta anys 
de la tràgica nit de les Verges a Binissalem. Re-
vista «Arròs amb salseta» núm. 292, publicada a 
Binissalem el mes d’octubre de 2021.
 
 
 

  Com recuperar, em deman, els tres assajos de Françoise Dolto publicats 
a França entre 1977 i 1981, amb el títol: “L’Évangile au risque de la Psychanalyse”, 
és a dir, “L’Evangeli exposat  al risc de la Psicoanàlisi”?... En el 1979, es va publicar 
a Espanya el primer tom d’aquesta trilogia titulat “El Evangelio ante el Psicoanálisis”. 
Aquesta mutilació del títol per part de l’edició castellana és lamentable, ja que en el 
títol francès està inscrit tot el seu programa. No és que el propòsit de la tan coneguda 
psicoanalista francesa hagi estat desmantellar l’Evangeli, partint del que Paul Ricoeur 

ha anomenat “la sospita freudiana”. Al contrari, la lectura psi-
coanalítica que en fa Dolto converteix l’Evangeli en una pro-
vocació candent,  en un risc, quasi en un escàndol.

      Recorre tot l’Evangeli una dinàmica d’allibera-
ment, i llegir-lo des d’una altra dinàmica -la de l’Inconscient- 
és detonar un camp  minat de conseqüències insospitades, 
ja que Dolto es refereix tant a  “l´alliberament del Desig” com 
a “l’alliberament de l’Evangeli”, pel fet que aquesta paraula - 
Evangeli - reprimida i manipulada per cada època i les seves 
ideologies, ha acabat amb excessiva freqüència essent trans-
formada en alienadora justificació, en abaratit consol. 

  Alliberar el Desig? Certament, atès que la malaltia 
més paralitzant que pateix el Desig no és, com se sol creure, 
la  ceguera, ni el tarannà vel·leïtós, capritxós i envalentit del 
seu comportament. No. La major malaltia del Desig és la por. 
I és tanta la por que té el Desig que quasi sempre prefereix 
hipotecar-se a contínues extravagàncies i seguir pautes i ca-
mins que, per repetits i familiars, ofereixen una inalterable se-
guretat i una cansada monotonia. Allò que més tem el Desig 

NO TINGUEU POR!
L’EVANGELI

EXPOSAT
AL RISC DE LA

PSICOANÀLISI

Rafel Servera Blanes
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és el risc: amb extremada dificultat suporta el Desig aquest gest tan vulnerable que 
és desitjar des d’un mateix, des d’aquest aventurat espai de la primera persona. No 
existeix, certament, un altre lloc més exposat que el teatre invertit on cada un es des-
pulla de la seva màscara  per presentar-se nu i ric sols del seu propi desig. Té por el 
Desig a la inseguretat que porta amb ell el gest de penetrar en “la selva fosca” d’Allò 
Nou. Perquè el risc que comporta sempre el desitjar pot conduir a l’infern mateix d’un 
desig que, per por a exposar-se, camini tot perdut, evitant així la glòria d’una renovada 
creació, com seria l’aposta del Regne. 

      Per a Françoise Dolto, Jesús mai no condemna el qui exposa el seu desig, 
encara que el desig es vagi abocant fins a perdre’s en una al·lucinada errància. Jesús 
anuncia una bona notícia: que en el Regne, les prostitutes i els estafadors  seran pre-
ferits als qui, per por d’arriscar el seu desig, han escollit caminar per la geografia d’una 
Llei que protegeix la por, una Llei que és companyia d’assegurances per a un Desig 
que res vol saber de la mort. 

         Els fariseus no ignoraven almenys que saber-se incomplets i dividits, és 
a dir, exposats al Desig, era afrontar amb els ulls oberts el drama de la mort. Aquell qui 
s’anestesia, malgrat això, amb la droga del compliment, embolicat en aquest nirvana 
fetal que és l´autocomplaença, se sent saturat, immortal i complet.                                                                          

          Els darrers seran els primers: els qui creguin habitar el cel d’un desig 
satisfet, acabaran essent tirats a l’infern de l’avorriment. Aquest és el preu a pagar per 
als qui trien refugiar el seu desig en la gàbia de la repetició, abans que exposar-lo. En 
canvi, estar exposats a la por, al desig que viu en maridatge amb la por - els mancats 
que caminen amb el desig ferit a força d’exposar-lo, els pobres, llàtzers i publicans, 
les “dones de la vida”, els rufians i raquítics zaqueus, les adúlteres i les “magdalenes”, 
que exposen el seu cos a la vista dels “voyeurs” -, aquesta filera de pròdigs que varen 
abandonar les seves herències, tots ells tenen en aquesta aposta del Regne una carta 
guanyada: es varen atrevir a buidar el seu cos i convertir-lo en desig. Si aconseguiren 
viure el propi desig, alliberant-lo de la seva errància incontenible i transformant-lo en 
pràctica d’alteritat, d’ells serà el Regne. Posseiran una alegria abundant i secreta que 
ningú no serà capaç d’alterar. L’Evangeli allibera el Desig de la seva por, la por més 
radical, aquella que més tem el Desig: la por d’estimar. 

         Dolto empra, per il·lustrar aquest tema, una imatge esplèndida. Som en 
l’amor, diu ella, com una cítara poc afinada. Emetem acords i melodies dissonants que 
obstaculitzen el nostre afany de sintonitzar cants a l’amor de l’altre. Aferrats, posses-
sius, acaparadors, ens proposam amb una infatigable obstinació a exiliar l’altre de les 
seves terres, i convertir-lo en objecte de la nostra impossible saturació.

Jesús anuncia una bona notícia: que en el Regne, les prostitutes i els
estafadors seran preferits alsqui, per por d’arriscar el seu desig, han escollit
caminar per la geografia d’una Llei que protegeix la por, una Llei que és
companyia d’assegurancesper a un Desig queresvol saber dela mort.

“L’Evangeli deJesúsés, primer detot, alliberació dela Por”

 Ressuscitar el Desig

         Les tres resurreccions que Jesús opera i que relaten els Evangelis són 
per a Dolto la resurrecció del desig de tres persones que, a causa d’estar atrapades en 
un amor possessiu, clausurat, amor d’incest, haurien acabat morint-se, expirant  en un 
inevitable esgotament. Ressuscitar consistia a retornar a la cítara de cadascú la seva 
sonoritat, el seu cant afinat, la seva acordada harmonia. Jesús va retornar als seus - a 
Llàtzer, a la filla de Jairo, com també al fill de la vídua de Naïm - un amor lliure de tota 
por, lliure també de mutilants inclinacions. 

   A aquest alliberament de la por radical, que hi ha en la por d´estimar, es 
referia sens dubte un dels nostres poetes, Blai Bonet, en recollir, fa ja algunes dèca-
des, aquesta mateixa convicció: “L’Evangeli de Jesús és, primer de tot, alliberació de 
la Por”. Aquella que va exposar de manera única i brillant  Juan Bautista Metz, un dels 
teòlegs més rellevants de la nostra modernitat: “El Nou Testament, diu Metz, és un 
món minat de perills, i les seves gents estan habitades per la por”. Jesús es presenta 
com el gran exorcista del temor. A l’Anunci del Regne s’uneix  la invitació a l’adveni-
ment, la promesa d’aquest horitzó que comença el dia després del risc. 

        Algú ha dit que la lectura d’aquesta trilogia de Dolto pot  provocar irritació 
i, a la vegada, un contagi irrefrenable. Depèn, és clar, del lloc des d’on es llegeixi la 
seva interpretació. Queden en principi exclosos del Regne els qui es refugien en la Llei 
d’una hermenèutica inflexible, o en el codi d’una exegesi que es vulgui asèptica. La 
lectura de Dolto exigeix exposar el propi desig i invertir el propi imaginari que hi ha en 
la  predicció del mateix desig. Sense aquest requisit, la trilogia de Dolto pot convertir-
se en amenaça i desconcert. Com que ha estat escrita des d’un  lloc alliberat de la por, 
i des de la lluminositat d’una fe que ha passat pel cribatge de la sospita psicoanalítica, 
reclama una lectura que és col·loqui de complicitat. Des del seu lloc de psicoanalista 
i de dona creient, Françoise Dolto vol acabar amb aquesta època de disjuntives en la 
qual sembla que entre la Psicoanàlisi i l’Evangeli no hi ha cap horitzó d’enteniment. La 
seva intenció ben definida és passar de l’alternativa a la còpula, i deixar ben assentat 
que entre l’Evangeli i la Psicoanàlisi, no sols no hi ha incompatibilitat, sinó que l’un a 
l’altre es fecunden i es revitalitzen. La seva trilogia ajuda, sense cap dubte, a fer 
explotar l´ample malentès que pesa des de sempre entre aquests dos espais 
en els quals la realitat es dinamitza. És menester acabar, com ella ho fa, amb 
aquesta històrica desavinença.  

El pas de l’àngel

      En el mateix moment de conèixer la mort de Françoise Dolto, creuà la 
meva ment la imatge de “Teorema” i vaig pensar: “Se n’ha anat l’àngel”. La bellíssima 
pel·lícula de Passolini és la història d’un àngel que, baix l’aparença d’un carter, arriba 
a una família burgesa i entra en contacte amb cada un dels cinc que la componen. 
Aquest contacte, físic i amorós, produeix una petita turmenta dins l’interior de cada 
un, els quals ja no poden continuar  essent el que eren. Quedaren transformats quan 
l’àngel va desaparèixer. 

entre l’Evangeli i la Psicoanàlisi, no sols no hi ha incompatibilitat,
sinó quel’un a l’altra esfecunden i esrevitalitzen.
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La manera de treballar de 
Françoise Dolto amb els seus pacients 
no fou principalment el marc concep-
tual, sinó la manera amb què ella es-
tablia contacte amb ells. Ella no es 
conformava a saber que el Desig hipo-
tecat  és un puzle on no apareix el qui 
el considera seu, sinó els altres que 
s’han convertit en els seus propietaris. 
Ni tampoc conèixer que el desordre 
del Desig és el camí inevitable per-
què aquest castell expropiat pugui ser 
recuperat. Ella curava perquè sabia 
entrar en contacte, és a dir, produir un 
sisme, un desordre dins l’ordenament 
hipotecat del Desig, amb la finalitat de 
reconstruir-lo ja alliberat de les malles 
inconscients dels altres. N’hi ha qui 
es dediquen a curar i mai entren en 
contacte. I és que entrar en contacte 
suposa donar a l’altre el temps que ell 
necessita per reconstruir-se. Dolto en 
sabia perquè tenia un secret: un home 

o una dona, deia ella, són capaços d’assumir el seu propi Desig - aquesta força interna 
que els empeny a ser ells mateixos - únicament quan algú altre reconeix aquest Desig 
seu, un altre que tengui confiança en ell, la confiança que ell és capaç d’aconseguir-
ho. Això fa que aquell qui és “tocat” dins aqueix contac-
te deixi d’ocupar llocs falsos i llocs imposats, i recuperi 
el seu propi lloc gràcies a l’altre que en sap de “tocar-
lo”. És aquest contacte, que és confiança, el que fa 
possible desmantellar un desig hipotecat, retornant-lo 
a la seva llibertat. Llavors cauen les barreres de la por 
i es produeix un immens atreviment.      

L’àngel acaba anant-se’n; llavors sols ens 
queda, com a la pel·lícula de Passolini, acollir-nos al 
que l’àngel ens ha deixat.  

     Françoise Dolto va morir el 24 d´agost de 
1988, a punt de complir els vuitanta anys. Damunt la 
làpida de la seva tomba, hi apareix escrita la que ella 
sempre va considerar com la Bona Nova de l’Evangeli: 
“No tingueu por”.

Françoise Dolto

La dansa de la pluja
Antoni Bennasar

La dansa de la pluja
Antoni Bennasar

Els que ens deim i ens sentim creients en Jesús sabem que la nostra fe no és 
fruit d’uns raonaments. Aquests mai no són apodíctics. Tant et poden dur a con-
clusions que t’acostin a Déu com que t’hi allunyin.

Sabem molt bé que la fe és una trobada que pot succeir a qualsevol moment 
de la vida i en circumstàncies ben insospitades. Això no obstant, a tots ens 
estimula cercar reforços racionals que ens confirmin la raonabilitat dels nostres 
sentiments i conviccions religioses. Aquest anhel ve reforçat per aquell “cercau i 
trobareu” (Mt 7,7)

La religió fa molt de temps que és objecte d’estudi i no únicament per perso-
nes creients sinó també per agnòstics i ateus. Estudis que no es basen en cites 
bíbliques ni en cap tipus de revelació sinó en observacions de fets humans com-
provables o en teories preconcebudes.

Molts d’autors ateus interpreten aquests fets com un equivocat fruit d’un adoc-
trinament infantil que ells sovint procuren ridiculitzar. Indubtablement aquests 
autors pensen que la religió ha de desaparèixer perquè és irracional i perniciosa. 
Però no són tots els ateus que miren la religió amb aquests ulls condemnatoris.

El 2019 sortí un interessant llibre de Melvin Konner, un antropòleg nord-ameri-
cà. En aquest llibre l’autor fa una anàlisi de la religió considerant-la com “un im-
puls humà natural i innat” (El llibre, traduït al castellà es diu “La Espècie espiritu-
al” i és editat per Almuzara).

En aquest llibre, Konner, que es considera ateu, (cosa que em sorprèn després 
de llegir-lo), defensa que les creences són part de la natura humana i són moltes 
les raons que exposa a favor d’aquesta hipòtesi. Una d’elles és el descobriment 
d’importants llocs religiosos que foren construïts 2000 anys abans de l’aparició 
de l’agricultura. Aquest és el cas del Gobekli Tepe a Turquia, un punt de reunió i 
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lloc de peregrinació construït fa 11500 anys, sens dubte el més antic dels desco-
berts fins ara. Descobriments com aquest, considera Konner, són un anunci de 
l’arribada de les religions organitzades, amb edificis com el Partenó, el Temple 
hebreu o les Piràmides, entre molts d’altres.

Això és tot el que pot dir un antropòleg ateu, no mogut per l’odi contra la 
inspiració religiosa i que es basa únicament en fets comprovats, sotmesos a una 
anàlisi antropològica minuciosa.

L’autor no pot arribar més lluny perquè parlar de l’experiència religiosa sense 
sentir-la és impossible, com tampoc no podria parlar d’amor qui no l’hagués ex-
perimentat.

Jo he de dir que és la primera vegada que contempl la religió des de defora, 
mitjançant els ulls d’un científic neutral. Coneixia les crítiques agressives de Marx, 
Freud, Feurbach, Nietzsche i altres. Com també les que fan Dawkins, Christofer 
Hitchens, Sam Harris i Daniel Bennet, anomenats els “Quatre genets de l’Apoca-
lipsi” en record d’aquells quatre que surten en el cap. 7 del citat llibre revelat.

Aquests quatre científics són els fundadors del “nou ateisme” que es diferen-
cia de l’anterior per la seva actitud atacant i destructora de la religió. Aquests 
autors critiquen l’ateisme anterior per considerar-lo massa condescendent. Tots 
ells escriviren llibres que han esdevingut famosos dins els ambients ateus. Harris 
amb el “The end of the faith”, Dawkins amb “El miratge de Déu”, Hitchens amb 
“Déu no és bo” I Dennet amb ”Breaking the Spell”.

 Però aquesta filosofia tan agressiva ha tengut moltes crítiques dins els ma-
teixos ambients ateus. Entre aquests autors hi ha en Tom Flyn amb el seu llibre 
”Why I don’t believe in the new atheism”.

 Però del que vull parlar ara és de “L’Espècie Espiritual” de Konner. Ell, a la pre-
gunta: Existeix Déu? Diu que se solen donar tres respostes:

a) Crec que no (ateu)
b) Crec que sí (creient)
c) No ho sé (agnòstic)

Ell no s’inclou en cap de les tres perquè afirma no saber què o qui és Déu. No 
capta aquest concepte. I afegeix: ”Però sé que Déu no és una paraula buida. Té 
un significat que jo no entenc”

Dedica bona part del llibre a parlar dels experiments neurològics sobre la re-
ligió i afirma: ”Res del que troba la ciència relatiu a les idees religioses no nega 
l’existència de Déu. El descobriment d’aquests circuits cerebrals l’únic que diuen 
és que Algú ens posà una antena en el cervell perquè el poguéssim trobar”.

També cita Schjoedt que descobrí que l’oració personal és recompensada amb 
l’alliberament de dopamina, important neurotransmissor cerebral.

Quin és, idò, el pensament de Konner respecte de la religió?. Comença per 
distingir entre la “soledat cercada” I la “soledat imposada” De la primera diu 

que contribueix al benestar de la persona i que era la que cercava Moisès, Jesús, 
Mahoma, Buda i altres fundadors religiosos. La imposada, en canvi, és perniciosa.

L’any 1933 el psicòleg Thurstone parlà dels famosos “The big five”, que repre-
senten les 5 característiques suposadament definitòries de qualsevol persona-
litat. Aquests 5 elements sofriren alguns canvis i el 1985 quedaren així: neuro-
ticisme (un mal ajustament), extraversió (tendència a l’alegria i amb emotivitat 
positiva), obertura   a l’experiència (tendència a la creativitat, curiositat), cordia-
litat (calidesa) i responsabilitat (sentit del deure).

Konner considera que als 5 elements constitutius de la personalitat s’hi hauria 
d’afegir l’espiritualitat-religiositat, perquè és un fenomen humà universal.

L’element primordial de la religió, segons ell, és la fascinació, experiència que 
ell també estén als ximpanzés. Diu:” Un parell de vegades he assistit al que ano-
menaré “La dansa de la pluja”. Es tracta  del que fan els ximpanzés davant una 
cascada d’aigua. S’hi acosten, se’ls arreveixina el pèl, s’engronsen rítmicament en 
posició erecte i tiren pedres a l’aigua. No pot ser aquesta exhibició una manifes-
tació de la fascinació que senten?” (No oblidem que el cervell dels ximpanzés és 
molt semblant al nostre).

Konner critica els autors ateus que només consideren la religió com una crea-
ció compensadora per la por a la mort oblidant funcions humanes com la de “fer 
de cada moment quelcom comprensible i significatiu”. I afegeix: ”Així com algu-
nes persones són sordes per a la música o refractàries a la màgia de la poesia, 
algunes també són insensibles a la religió i a l’espiritualitat. Però cap persona mu-
sicalment sorda va dient als melòmans que estan imaginant coses i que haurien 
d’abandonar la música” (Una al·lusió ben directe al “nou ateisme”)

Com veu el futur de la religió? Diu que certament no creixerà a causa de l’evo-
lució cultural, però en cap cas desapareixerà perquè les inclinacions religioses 
estan ben arrelades en la natura humana i ha demostrat ser una característica 
adaptativa. I constata que les persones religioses són més felices, altruistes, coo-
peratives i saludables. (Innumerables tests li serveixen per testificar-ho)

Al final del llibre narra una conversa amb una amiga creient que li diu que sent 
Déu dins ella i diu que aquesta amiga li ho deia amb una “brillantor als ulls”. Da-
vant aquest fet Konner diu:” Jo pot ser que no entengui aquest sentiment, però 
també és cert que no mouré un dit per fer que aquesta amiga el perdi”.

Vos puc assegurar que fou ben agradable i útil la lectura d’aquest llibre. Vos el 
recoman. No us en penedireu.

Segurament Jesús també li diria a Konner: ”No estàs lluny del Regne de Déu” 
(Mc 12,34).
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El passat 10 de juny va morir Miquel Jaume 
Campaner, que va ser professor de l’IES de Lluc-
major entre 1980 i 1987. De 1982 a 1984 en va ser 
Director.

Vaig conèixer en Miquel Jaume quan tots dos 
érem estudiants de Filosofia a la Universitat de Bar-
celona. Allà compartírem el mestratge de destacats 
professors com Emilio Lledó, Miquel Siguan, Xavier 
Rubert de Ventós, Jordi Sales, Francesc Canals. 

Acabada la carrera en Miquel va treballar com a 
professor ajudant a la mateixa Universistat i, tornat 

a Mallorca, va exercir com a Professor de Secundària fins a la seva jubilació.
Podria parlar d’en Miquel com a professor d’Institut, de la seva contri-

bució a la recerca de la historia de l’educació a Mallorca, dels seus estudis 
sobre la metodologia de Freinet, de les publicacions a diferents revistes, de 
les seves aportacions als estudis locals de nombrosos municipis. Seria inte-
ressant recollir tota aquesta obra dispersa i fer-ne un estudi seriós. La tasca 
requereix temps i mètode, però hi ha persones que podrien fer-la perfecta-
ment.

El propòsit del present escrit és un altre, un xic agosarat per la meva 
banda, però pensat des del respecte profund que m’inspira el record d’en 
Miquel.

M’he permès fer una conjectura sobre els grans trets del que m’agra-
daria anomenar la filosofia viscuda d’en Miquel, el conjunt (incomplet) de 
conviccions que, al meu entendre, defineixen la seva personal manera de 
veure i viure la realitat en la que estava immers.

Per aquesta comesa m’he servit d’alguns textos extrets de les seves 
publicacions i d’un conjunt d’expressions que record haver-li sentit en dife-
rents contextos.

El punt de partida. “Llubí és el centre del món”. 
L’estiu de 2017 en Miquel va ser el pregoner de les festes de Sant Feliu 

de Llubí, el seu poble. El text és una meravellosa combinació d’història, de 
filosofia, i sobretot, d’amor a Llubí i els llubiners. L’expressió “Llubí és el 
centre del món” diu que la va sentir a un mestre que ensenyava els punts 
cardinals als seus alumnes. Quan un d’ells va preguntar on quedava Llubí, 
el mestre va respondre: “Refoi. On ha d’estar? Aquí, al centre del món”. 
Entendre el propi poble com a centre expressa el fet que, només des de 
l’arrelament a un indret (cultural, lingüístic, emocional) hom es pot projec-
tar més enllà i respectar i estimar els demés pobles i persones com a altres 
tants centres del món.

Consciència temporal: “Som del segle passat”·
En alguna de les darreres trobades de professors de Filosofia comen-

tàrem amb un punt de nostàlgia i una bona dosi d’ironia que “ja som del 
segle passat”. L’expressió pot semblar a primera vista un signe de derrotis-
me, d’estar fora de lloc, d’incapacitat de connectar amb el present. Però en 
aquest cas es tracta d’una crida a estar alerta i qüestionar la idoneïtat de 
les categories de sempre per encarar una realitat sempre nova i canviant. 
Observar el que passa, tractar d’entendre és important, però ho és enca-

ra més netejar els vidres de les ulleres a través de les quals miram. I si, pel camí, ens 
trobam amb aquells que només s´escolten a sí mateixos… aleshores, deia en Miquel, 
toca ”callar, mirar i somriure”, en un exercici de tolerància i de distanciament crític.

Metafísica lleugera: “Això era i no era”.
En una de les entrades del blog d’en Miquel hi podem llegir: “Un temps, quan era 

professor de Filosofia, solia introduir la problemàtica metafísica amb una reflexió so-
bre el significat de l’expressió inicial de les rondaies mallorquines: “Això era i no era””. 

Després explica que el pronom “això” i el verb “daixonar”, que en mallorquí servei-
xen per referir-nos a qualsevol cosa o qualsevol acció, li servien d’esquer per estirar 
els estudiants cap a consideracions més abstractes. Tota una lliçó. 

L’educació: diàleg i persuasió.
En Miquel va viure l’educació com una vertadera passió. Tenia les qualitats que 

ha de tenir un bon mestre, sigui del nivell que sigui: competent en la seva matèria, 
exigent i a la vegada flexible, respectuós amb els seus alumnes (i per això es feia es-
timar), convençut que la tasca d’educar implica tota la personalitat i no tan sols els 
aspectes cognitius.

Ell afirmava que existien dues formes d’educar: per la violència i per la persuasió. 
No fa falta dir quin era el seu estil i, per això, va impulsar la difusió del Projecte Filo-
sofia 3/18, que posa l’argumentació i el diàleg al centre de l’activitat educativa. Per la 
mateixa raó va col·laborar en activitats de l’escola de Llubí fins l’últim moment.

Confiança i optimisme com a imperatiu moral.
A la felicitació del Nadal de 2020, en Miquel hi escrivia: “Vull compartir amb vosal-

tres aquest pensament de Rita Levi-Montalcini que aquets darrers temps m’ha envaït: 
“Si assumim una visió catastròfica de l’ésser humà, estam acabats, la vida es fa inútil. 
Jo també em sent interiorment incapaç de ser optimista, però cal ser-ho, costi el que 
costi. Cal mantenir la confiança en el futur”.

No es tracta d’un voluntarisme forçat ni d’un optimisme ingenu. Es tracta, més avi-
at, del compromís moral que tenim amb nosaltres mateixos i amb els altres. No podrí-
em dir que la dedicació a educar és una mostra diària de la confiança que tenim en els 
joves i els seu futur?

La bondat.
No disponc de cap text d’en Miquel que parli de la bondat. Però no cal. La bondat 

es manifesta en els fets, en la generositat. I els que vàrem tractar en Miquel sabem 
que la generositat li vessava. Era un home bo, un tros de pa. Tan poc temps sense ell i 
ja l’enyoram.

Margalida Mas Vicens

Margalida Mas Vicens, neix a Maria de la Salut el 30 d’abril de 1949. 
Cursa l’educació primària a l’escola pública de Maria i el batxillerat 
al col·legi de la Institució teresiana de Palma. Després de fer el Curs 
preuniversitari a l’Institut Joan Alcover estudia Filosofia i Lletres (es-
pecialitat Filosofia) a la Universitat de Barcelona. En acabar la carrera 
treballa un curs al departament de Filosofia teorètica de la mateixa Fa-
cultat i, després de tornar a Mallorca, treballa a diferents instituts com 
a professora de Filosofia, formant part dels equips directius en diverses 
ocasions i participant en tasques de formació del professorat. El juny de 
2010 es jubila a l’IES Sineu.
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ASSAIG DE VERSIFICACIÓ D’ART MAJOR 
EN HONOR DE 

BERNAT CIFRE FORTESA, “DE CAN GARRIT”
(Escrit de na Francesca Palou. Que ha donat permís perquè es publiqui a la revista)

De ton quefer Bernat, guard un grapat de fulls,
que m’has donat d’ací i d’allà, una còpia.
Sovint, si em trobes, m’esguarden els teus ulls
i em saludes; “Nina!..., Joanaina!”... o bé... “Maria!”, 
em dius tot despistat, els noms i els teus embulls.

Som na Francesca, et dic cada vegada,
Palou, “Galla” o “Paiaia”, no em coneixes?
“Vés, síííí, ja sé qui ets, tens una retirada,
a ton pare..., ton paret, Jesús quines ballades!.
I sempre em dones de mel quatre ditades,
perquè a tu et surt així; la gent t’agrada.

I t’agrada parlar, adores la paraula,
mesurada i exacta si és escrita,
i generosa i rica si és parlada,
sempre precisament engirgolada;
i amb ton bagatge culte, de Roma sadollada. 

Bernat, fins a la medul·la, nasqueres per senyor,
un 15 de febrer, quan fa tanta fredor,
en el mateix portal, on de la mà d’en Newman,
en Philip, bon amic, va néixer el Festival.

De Mossèn Costa, sos versos tant admires,
t’hi emmiralles, vas per idèntic camí,
dolç i costós, i amb pas segur camines,
amb seguríssim gest i generós; 
i has trobat bon recer, ample redós
en el jardí florit de les lletres més fines. 

I com a colofó d’aquest amor cabdal,
d’estudi i de recerca, pouant en el món màgic,
en Lleonard publica ta tesi doctoral,
que és “Costa i Llobera i el món clàssic”.

Sent un poeta, culte, cultíssim jo diria,
la teva aura és plena, a part de l’harmonia,
de la més pura saba d’un geni popular.
I has sembrat un planter, de soca amb bona arrel.
M’està mal el dir-ho, com un bon conrador,
en terra adobada, no serà mai ermàs:
ens plau rebre amb delit la feina que tu fas.

La vida, un llarg romanç que sempre has agraït,
amb brindis pels amics, amics i coneguts.
Ai! I que en tenim de corda, bon Bernat!
Mai no l’acabes, allà on et demanen, hi recales
per pronunciar uns mots doctes o recitar.
Puc dir-ho i no t’enfadis: Quants d’orgues saps tocar!

I ara mirau! Bernat, quin compromís
en el qual m’has posat “U Camp de l’Oca”!
De fer uns versets per a tu! I jo una badoca
ho deix pel darrer dia, i per això ja fris
d’acabar aviat amb tanta ximpleria.
Aquests mots pobres són, davant vostra poesia,
l’herència dels seglars i els llecs, que ara improvís.

Amb l’ànima embastats, és cert, més que cosits,
que no arriba al sargit, només quatre puntades;
per dir que les persones que aquí ens hem ajuntades
et retem homenatge. És ver, som atrevits,
valents som, i retuts, davant ta gran figura,
davant la teva obra colrada de dretura
i de ta bonhomia, gaudim com xics petits.

Francesca Palou, “Paiaia”
Homenatge a  Bernat Cifre, “Garrit”

La Patrona, Pollença, 27 de juliol 2012
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Biografia publicada per l’Ajuntament de Pollença

Avui ens ha deixat en Bernat Cifre, en 
Bernat Garrit com el coneixíem la majoria 
de pollencins, un dels més apassionats es-
tudiosos i promotors de l’obra de Miquel 
Costa i Llobera. 

Va néixer a Pollença el 1935, home de 
cultura i memòria, apassionat de la músi-
ca i la poesia, gran aficionat a la pintura i 
rapsoda especialitzat en recitar els versos 
més memorables de Costa i Llobera; i ens 
deixa l’any en què se celebra el centenari 
de la mort del gran poeta pollencí. 

Com a membre de la Fundació Rotger Villalonga, dins la qual exercí 
diversos càrrecs, en Bernat dedicà una part important del seu temps 
a l’organització d’esdeveniments per mantenir viva la vida i l’obra del 
gran poeta pollencí de la Renaixença, i a difondre’n el seu coneixe-
ment. 

Era un assistent assidu dels concerts del Festival de Música de 
Pollença i formà part del seu patronat fins a la seva dissolució, no de-
bades la música era l’altra gran passió seva, i n’era un gran entès; el 
recordarem també en la seva faceta d’organista i membre del cor de 
Pollença, i com a participant molt actiu de la vida cultural del poble en 
general. 

Pendent del que passava a Pollença, sempre tenia la ploma a punt 
per dedicar uns versos a allò que li cridava l’atenció de l’actualitat del 
seu voltant, de les persones, dels paisatges i, en general, de tot allò 
que ell considerava que podia aportar quelcom. 

Pel que fa a la seva formació acadèmica, l’any 1999 llegí la seva tesi 
doctoral en Filologia Llatina a la Universitat de Barcelona, el resultat 
de la qual fou el llibre Costa i Llobera i el món clàssic (1854-1922); es 
tracta d’un treball que abraça una dedicació molt intensa de l’autor a 
l’estudi de les fonts i de les referències clàssiques en el poeta pollencí.  

En Bernat era un home polifacètic, destacava en camps diversos de 
l’àmbit cultural, tot i que Costa i Llobera, el món clàssic i la música 
eren les seves passions més conegudes. 

Des d’aquí volem fer arribar el nostre més sentit condol a la família 
i a les seves amistats, i dir que l’enyorarem i el tendrem present a la 
nostra memòria com un dels prohoms de Pollença. 

Que l’acompanyi la veu del poeta que Bernat tant estudià i recità: 
   
   Damunt el front de la serra,
   bé pots, cor meu, reposar,
   suspès entre cel i terra
   sobre l’abisme del mar. 

    D.E.P.

   AJUNTAMENT DE POLLENÇA,
   20 DE DESEMBRE DE 2021, A LES 11H 19’

GUILLEM BONET.
Un home just, una llarga vida, 

una dolça mort

Pocs dies abans de Nadal, en 
Jaume Gual em fe l’envit d’escriure un 
senzill obituari en memòria d’en Guillem 
Bonet per la revista Amics del Semina-
ri. Em feu, també, parar la ment en el 
fet que, anys enrera i en vida estant, 
ja havia retut un entendrit homenatge 
al seu tarannà. Sense pensar-ho dues 
vegades acceptà el retruc. La indeleble 
ombra d’en Guillem i la líquida remoreta 
a temps passats d’aquesta revista em 
condueixen mentalment a paratges qua-
si idíl·lics, on mai assaciàvem la set de veritats intangibles.

Ja tenia el fil a la agulla, quan vaig reparar en un entrebanc freqüent entre 
nosaltres. Estic pensant en aquesta mania d’enterrar molt bé i amagar el bo, com les 
carxofes. No renuncio a res del que llavors pensava. Em reafirmo sobretot a mantenir 
que teníem un àngel que ens feia les sopes”. Però, així mateix, en aquets moments, 
em sembla fluix. I sobretot voldria evitar aquest enginy de la carxofa. 

Perquè a hores d’ara, la qüestió no és mostrar una candorosa afectuositat. És 
un poc tard. Ja no l’ha de menester. Per altra banda, això sempre fou cosa fàcil. Qui no 
es ret davant una aparent ànima de càntir? D’aquí, el meu mirament. L’actitud adient 
és aconseguir la merescuda “estimació”. Valoració (just-preu), en quantitat i qualitat, 
dels nobles quirats que cobria el posat humil i pacient d’aquest homenet. Ell prengué 
un llarg camí, sempre a peu, servent i silenciós, com un escuder de Déu que veia en 
nosaltres la sort del seu destí.

Aquest viatge començà quan un ingenu bergantell, d’eixutes butxaques, dei-
xant l’Alqueria Blanca camí de l’ermita, no portava més bolic que una ferma fe de 
carboner i una emboirada audàcia. Idò pensava tenir molt a guanyar i res a perdre. 
Mes no era aquest destí, aleshores, el triatge previst per la divina Providència. Doncs, 
així com tots el camins reials duen a Roma, a Mallorca certs senders porten un secret 
cabal lul·lià. Una mena magnètica d’aquestes conduí a aquell errant mosso de cuina 
a la placeta de Sant Jeroni. Mestre Jaume, llavors venerable coc del Col·legi de la 
Sapiència, a punt de plegar la batuda, sol·licitava l’ajut d’un aprenent. Volia lliurar en 
bones mans, a la fi dels seus dies, un grat ofici i l’últim alè de la seva vida. 

Sabem com seguí aquesta contarella, digna d’una rondalla farcida de fonda saó 
popular. A bord de la nau del Col·legi visqué unes desenes d’anys en serena navega-
ció costanera. Ell feia les sopes, aidava als col·legials en la neteja, anava al mercat, 
traginava per tràmits administratius, mantenia la clastra, els petits patis interiors i re-
gava els cossiols. Fins que un dia, sota el brunzit d’una galerna, la més gran soferta 
per l’Església mallorquina, experimentà un desassossec excepcional. Quan el darrer 
col·legial l’hi entrega la clau, perquè abandonava els estudis en el Seminari, restà cla-
vat en terra. Se sentia pitjor que un ferrer sense carbó. No era la feina, no era l’ofici, 
era el sentit de la seva vida allò que s’esvaïa. Poc temps durà la sacsejada, doncs 
el feren “custos” d’aquell gran temple despullat de sants, emperò ple d’història, de 
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patrimoni cultural, i sentimental. Missió, assumida també com benaurada, que protegí 
i acompanyà a bon port fins a la fusió fraternal amb el Seminari Major de Mallorca. I 
seguí essent un oportú contribuent, en la delicada tasca de buidar, per a sempre, el 
ventrell verinat a aquella dissortada dita, “encarnat i blau”. Injusta làpida que feu, d’un 
plet intranscendent i ocasional, una categoria fatídica. 

L’almirall, en el pont de comandament, fou el sapientí Bartomeu Vaquer, alesho-
res, Vicari General, emperò a la canya sempre hi estaren les dues mans d’en Guillem. 
Tampoc podem oblidar l’estreta i entranyable col·laboració amb en Jaume Santan-
dreu, també sapientí, en el procés de fundació i manteniment de Marginàlia. Des del 
seu naixement, en el mateix Col·legi, fins a la consolidació a Ca’n Gazà. Descripció 
magistral que, en motiu de les exèquies, el mateix Jaume publicà als diaris i que no 
veig possible millorar.

I coneixem el final. En Guillem Bonet, fins fa poc, 
pal major de l´antic Col·legi Major de la Sapiència, a 
trenc d’hivern, als noranta-nou anys, amb una lleu remor 
de papallona, tancà els ulls a aquest món esqueixat. Tots 
nosaltres, els que vàrem créixer amb la seva companyia, 
ens sentim un poc orfes del seu mestratge. La pràctica 
ancestral de saber bon viure i ben morir. Hi ha res més 
important en aquesta terra? Segur que no. 

No he plorat la seva partida. Ha tengut una mort 
dolça, després d’una vida intensa, llarga i plena. Seria 
mesquí escatimar-li un merescut descans. Enyoraré la 
seva presència. Un estar atent i servicial, silenciós, es-
vaint-se rere la nostra ombra, per no interrompre l’es-
cena. Mai el vaig veure enutjat. No sabia què és una 
queixa. El seu semblant sempre tranquil, s’il·luminava 
amb les nostres alegries. 

Per això mateix, després d’aquest lleuger aguait 
al passat i a l’excepcional vessant interior d’en Guillem, 
a partir d’ara, abandono aquest sobrat tic de primmirat per cagar el gust a aquest puta 
món i quedar a ple. Perquè sempre que m’ho miro, el trobo rodant foll al revés. I ma 
n’adono que, així com desapareixen els homes “justs”, s’esfuma la garantia d’un altre 
lloc millor. I abatut, recordo que la història, lamentablement, no l’escriuen els pobres. 
“El muscle dorm, l’ambició treballa”. Això és el que hi ha en realitat.

No vull acabar, estimat Guillem, amb potadetes histriòniques. Tampoc amb un 
forçat “ora pro nobis”, segrestat fa llarg temps per gent de paper d’estrassa. El que 
desitjo es clavar en la memòria el teu semblant per a sempre. I ja veus, no sé molt 
bé com fer-ho. Voldria tan sols dir-te, una cosa que mai hauries cregut. I per què t’ho 
havies de creure?, si mai t’ho pagàrem com cal. 

Per nosaltres, tu no fores sols una gota, sinó la mar gran.

Ens trobam avui, dia 8 de novembre de 2021, en Toni Bennasar i en Jau-
me Gual, a can Guiem Muntaner, a la seva casa de la badia d’Alcúdia, 
per fer-li una entrevista, ja promesa de fa temps, que sortirà al proper 
número el 58 de la revista Amics del Seminari. Després de les salutaci-
ons a la família ens acomodam al seu despatx i iniciam la conversa. 

Bon dia Guiem, 

Guiem.- Bon dia, molts d’anys i benvinguts en aquesta casa. 

Toni.- Ara et llegiré una expressió teva, vegem si te sona. ”Cada vegada que m’he trobat 
lluny del meu poble, més l’he enyorat” (Ho dius en el llibre SA POBLA SEMPRE). Es veu 
que te sents molt pobler, 

Guiem. Me sent profundament pobler des de ca meva me varen ensenyar que Sa Pobla 
és ca nostra, vagi allà on vagi. 

Toni. Dediques en aquest llibre un article a D. Toni Toniet. Què representava aquest 
home per al poble? Se li atribueix cap miracle?

Guiem. Aquest home no ha estat discutit per ningú, tal vegada pot ser si per altres ca-
pellans. Era un home molt tranquil, feia les coses que li tocava fer amb molta serietat. 
La gent estava contenta, quan el veien que era com un home especial. Nosaltres que 
anàvem a escola amb ell sempre el vàrem veure com un gran mestre. Un mestre que no 
sols ensenyava geografia o gramàtica, que l’ensenyava molt bé. Ens ensenyava sobretot 
que, més enllà de ser persona humana, era bo ser cristians. Contava exemples molt 
agradables i adaptats als nins. Els ens repetia moltes vegades i sempre els he recordat i 
he entès que va molt bé contar historietes als nins i això m’ha servit per a la meva vida 
de capellà. La figura de D. Toni Toniet per mi és d’una persona molt gran. Crec, com dic 
en aquell article, que es donava als altres i per nosaltres això és lo millor que ens pot 
passar. Quan ens donam també rebem molt. Ell agafava tota aquesta força en Jesús, la 
Mare de Déu, sempre va ser molt devot de la Mare de Déu. Per totes aquestes coses 
era un personatge molt especial dins Sa Pobla.

Toni Bennasar i Jaume Gual



A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 5

8

A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 5

8

32 33

Crec que es mereix que un dia el puguem veure damunt els 
altars.

Toni. El volen fer beat?

Guiem. Sí, per a tota la gent que ha estudiat la seva figura no 
solament és un exemple, sinó que és un reconeixement per 
les persones que el tractaren. Tenia un grup de congregants 
que es reunien amb ell, jo vaig anar a algunes d’aquestes 
reunions i valia la pena escoltar aquell home. Sempre incidia 
en que estimàssim i escoltàssim la Mare de Déu. Ell s’alegra-
va quan la gent de Sa Pobla seguia la Mare de Déu, n’estava 
molt content. 

Toni. En Jaume i jo teníem un condeixeble, que nomia Ma-
teu Buades, i era un gran devot de D. Toni Toniet.

Guiem. Sí en Mateu Xerret, era molt amic seu, puc dir també que tots els seminaristes 
poblers l’admiràvem i l’escoltàvem. 

Toni. A Sa Pobla hi havia dues escoles: la de la Congregació i la pública. Això dividia el 
poble? A quina anares tu? 

Guiem. Un poquet, sí; més que els poble els al·lots. Hi havia com una antipatia. Cada 
vegada que ens trobàvem junts, per exemple cada setmana ens reunien a l’església, el 
divendres, hi havia alumnes de les diferents escoles, de ca ses monges i de les altres. 
No ens barallàvem però hi havia una mica de distanciament. A vegades ens n’anàvem a 
darrere l’Escola Graduada, hi havia com un camp i jugàvem a futbol, uns contra els al-
tres, i passàvem gust, ens cercaven i jugàvem. Ara dins el poble no crec que fos causa de 
divisió. Els pares duien els seus fills allà on ells trobaven. Jo crec que l’Escola Graduada 
va tenir bons mestres que varen saber conduir bé els poblers. Nosaltres a la Congre-
gació que vàrem tenir D. Toni Toniet, com he dit i altres mestres, el mestre Caldés, que 
li faltava una cama i feia una feinada. Un vicari que era d’Inca i després va ser rector 
d’Alcúdia i altres vicaris venien també a fer escola. 

Cada vegada que m’he trobat amb poblers, que anàvem a escola plegats a la Congre-
gació, sempre hem recordat aquell temps; en trobar-nos era com una festa. Ja no en 
quedam molts. 

Toni. Ara pegarem un bot de molts d’anys, perquè anirem d’aquell temps que parlàvem 
a dia d’avui. Sa Pobla és un poble on hi ha molts immigrants. Els poblers els han accep-
tat?

Guiem. Quan jo era al·lot a Sa Pobla no hi havia immigrants. Record que un dia va venir 
un negre, no sé d’on, i tothom sortia en el carrer per veure’l. Ara bé, quan jo ja som aquí 
després d’haver estat a Perú, Roma i demés, he vist un poquet aquesta qüestió i voldria 
dir que la gent se divideix en dues parts. Hi ha gent que no va de moros, però altres els 
empren a la feina, molts són valents per fer feina en el camp i picapedrers i fan bona 
feina. Tota aquesta gent fa vida normal, són molts els nins magribins que van escola a 
diferents centres públics, com també al col·legi de ca ses monges del poble. Quan jo 
som a Sa Pobla, vaig a comprar el diari i veig moltes dones magribines que acompanyen 
els infants a escola.

Jaume. Jo crec que Sa Pobla és un dels pobles que ha acceptat aquesta gent, i sé que 
inclús hi ha matrimonis entre persones des poble que conviuen amb magribins. També 

és cert, el que 
acabes de co-
mentar de la 
feina i de la 
inserció a les 
escoles. 

Guiem. Això 
mateix pas-
sa amb els 
s u d - a m e r i -
cans que ve-
nen a fer fei-

na aquí. Nosaltres, per raó de la malaltia de la germana Catalina, hem tengut persones 
que han vengut a treballar amb nosaltres. Ara bé crec que nosaltres, els mallorquins, 
no dic només els poblers, a vegades miram aquesta gent com a persones que venen a 
ajudar-nos, no com a persones normals. Jo crec que això és una equivocació. Jo que he 
estat al Perú i he conegut gent que val molt, moltíssim. Que ens hem apreciat molt. No 
crec que la gent d’aquí tengui aquesta ocasió de calcular, de sospesar, avui la gent que 
ha vengut és gent que s’ha adaptat i viuen com nosaltres. L’altre dia, en Pere Perelló va 
escriure un article i explicava que havia vengut una mora a Sa Pobla a contar d’un llibre 
que havia escrit les barbaritats que es fan dins la vida dels moros; que fan casar les 
seves filles a la força amb persones concretes. En Pere Perelló en va fer un comentari 
i el me va enviar en el qual afirmava que no s’atreveixen a denunciar aquests fets. Les 
dones són una jugueta en mans de l’home. Nosaltres no ho veim molt. Jo un dia cerca-
va un amic meu a Sa Pobla i me varen dir on vivia. Vaig anar en el carrer que em varen 
dir i no era en el que em digueren sinó a un altre. Vaig anar a l’altre i ho vaig demanar. 
Em digueren, “veus aquelles persianes verdes? és allà?” Vaig tocar i em va sortir una 
mora que començà a xerrar i jo no entenia res. Quan va obrir la porta, em va fer fere-
dat, perquè tota la casa estava plena de lliteres. Jo vaig pensar aquí hi deu dormir una 
barbaritat de gent. Al final vaig trobar la persona que cercava a un altra casa. 

Toni. Una anècdota del meu poble. A Sencelles només hi ha una família magribina. 
Quan surten a passejar la dona va quatre o cinc metres darrere, no van mai un devora 
l’altre. 

Guiem. Això és cert. Només veus homes o dones, sempre a part. A Sa Pobla pots veure, 
a cada cap de cantó, un grup d’homes. Les dones van a la Caixa a cobrar, a acompanyar 
els nins a l’escola.

Toni. Passem ara a un altra època que crec que per tu va ser molt important, que jo 
diria la pastoral mallorquina. Abans de la partida al Perú passares per Consell, Biniamar 
i Selva. Què representà aquella etapa per a tu?

Guiem. Primer a Consell, després jo vivia a Inca i anava a Biniamar, i després vaig estar 
a Selva, abans d’anar al Perú.  

Aquesta època vaig aprendre a servir com a capellà. Llavors vaig tocar la realitat de 
com era el món. Ho vaig passar molt bé a Consell. Allà vàrem fer una creació nova de la 
catequesi als infants, cantàvem i venien tots els nins del poble. Jo era el vicari i hi havia 
el rector, que era d’Inca, i me deixava fer, tot el que li demanava ho aconseguia.  

Jo, quan ja era a Mallorca, després d’estar a Perú i altres parts del món, Vaig anar per 



A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 5

8

A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 5

8

34 35

espai de sis anys a dir missa pels turistes els diumenges i festes a Can Picafort. Dèiem la 
missa en alemany, hi havia molta participació per part dels assistents. Allà també tro-
bava persones de Consell i d’altres pobles on havia estat i recordàvem aquells anys que 
havia conviscut amb ells. Això és un signe que significa molt per mi. 

Quan feia un any que estava a Consell, el Vicari General me va cridar i em digué: “Guiem, 
tu ets vicari, te cercaré un poble per anar-hi com a rector”. Jo li vaig dir que només feia 
un any que estava a Consell i no volia canviar tan aviat. Aquell any no me canviaren, 
però l’any que va venir, ja no me cridaren, vaig rebre un sobret d’aquells blaus que en-
viaven, que me comunicaven que seria Vicari in Càpite de Biniamar i viuria a Inca, sense 
demanar-me si volia o no volia, ni res. Jo vaig aplegar les meves coses i cap a Biniamar 
amb residència a Inca. Vivia allà, damunt Can Piquero.

Feia classe al col·legi que es deia s’Acadèmia, i quan acabava ses classes me n’anava a 
Biniamar amb la vespeta. A Inca també hi havia llavors de vicaris en Tomeu Nadal i en 
Francesc Caldés. També hi havia en Joan Crespí que era capellà castrense. En Crespí era 
una persona fora mida. 

A Biniamar m’ho passava molt bé, un poble petit, uns 200 habitants, molt bona gent. 
Quan arribava l’horabaixa, tot d’una els al·lots compareixien. Després en el cafè de 
davant l’església molts de vespres fèiem les 2 de la 
nit amb joves i altres. Record que a vegades venia 
un jove pollencí que tocava molt bé la guitarra i 
cantàvem fins molt tard. També hi havia un grupet 
de monges franciscanes que m’ajudaven. Entre 
tots vàrem fer un grup de parròquia molt famili-
ar. De tant en tant venia el canonge Garcias Palou 
que tenia un germà que era l’amo d’una possessió 
que es deia so n’Ordre. 

Molts d’anys després de deixar Biniamar, un dia hi 
vaig anar a fer el pregó de festes i vaig cantar una 
cançó que cantàvem en aquell temps i la gent ho 
va recordar.  

Després vaig anar a Selva. És un poble molt educat 
que dona resposta a tot. Feia poc que era allà i 
vaig rebre una carta de Radio Inca que em deien 
que feien un concurs de Nadales, a veure si hi volí-
em prendre part. Jo vaig pensar que a Selva canta-
ven molt bé i vaig dir ho provarem. A la missa de 
diumenge ho vaig dir i que s’apuntassin les perso-
nes que volien formar part d’aquesta coral. Record 
que se n’apuntaren 118 al grup. Vàrem començar 
a assajar. Jo tenia una cançó que m’agradava molt, era l’al·leluia d’en Paxton. Llavors 
també una cançó que era obligatòria per participar. Anàrem el dia del concurs, amb la 
camiona de n’Albertí plena de gent, cap a Inca. Quan ens va tocar, hi havia més partici-
pants de la zona d’Inca, actuàrem. A l’hora de donar els premis, a nosaltres ens dona-
ren els dos primers, un per la cançó obligada i l’altre per la cançó lliure. Agafàrem els 
dos diplomes que ens donaren, retornàrem cap a Selva i allà molta gent ens esperava. 
M’agafaren en pes i me dugueren per aquella escalinata a l’església, perquè cantàssim 
qualque cosa del que havíem cantat. 

CONSELL

SELVA

Toni. Estant a Biniamar anaves a Inca amb una “vespa” per donar classes al col·legi Sant 
Tomàs d’Aquino. Es veu que des d’un principi has tengut vocació de mestre. Què ha 
representat la docència dins la teva vida?

Guiem. Aquest tema el me vaig prendre molt seriosament des d’un principi, era la pri-
mera oportunitat de fer classe. Vaig començar allà i em va agradar molt. 

Nosaltres tenim a Pedagogia una frase bàsica: “Comença per lo seu i llavors aporta lo 
teu”. Jo he assistit a cinc congressos de Noves Padagogies . Ho vaig aplicar molt sobre-
tot a la Universitat. 

Jaume. Tal vegada ara ens pots parlar del temps de docència a la Universitat. Jo sé que 
un dia me contares que no cabien a la teva classe els alumnes que s’havien matriculat 
de la teva assignatura.

Guiem. Ara explicaré un poc el meu pas per la Universitat. Un cop arrib de Roma, el 
bisbe Teodor no me coneixia molt, per referència només, però sí que me coneixia en 
Bartomeu aquer, el Vicari General d’aleshores i em digué: “Tu has de dir lo que vols”. Jo 
feia de professor del CETEM, en Llorenç Alcina era el rector i m’havia dit que m’espera-
ven per fer de professor de Filosofia. En Tomeu Vaquer em digué que podia fer més co-
ses que professor del CETEM i em demanà si volia anar a la universitat. Jo li vaig dir que 
m’agradava. En aquells moments el magisteri encara estava separat perquè no s’havia 
acabat l’edifici que es feia al Campus. Jo vaig anar allà enviat del bisbe i amb el nomena-
ment del rector de la Universitat. Me vaig 
presentar al director de Magisteri, era un 
valencià, oferint-me per fer classe. Em va 
fer una resposta molt seca, i em digué: 
“Escolta tu, aquí no vaig de vagos”. No, jo 
venc a fer feina, li vaig dir. Idò comença-
ràs i faràs l’assignatura si tens més de deu 
alumnes. Se’n varen matricular cinc i no 
podia fer la classe. Vaig tenir un bon amic, 
Baltasar Bibiloni, professor d’allà, i em digué que no donàs el nom com assignatura, 
dona-la com a seminari. Així ho vaig fer i vengueren alumnes. Vaig començar amb sis i 
vàrem fer el curs. La pròxima vegada se’n matricularen 30 i així va anar creixent el nú-
mero. La premsa, tant Diari de Mallorca com UH, es feren ressò d’aquest creixement 
d’alumnat. Llavors anàrem ja en el Campus. Allà em donaren una aula i quan havia de 
començar la primera classe, els alumnes no hi cabien i em donaren un saló molt gran 
que n’hi cabien molts. La sala se va omplir i el primer curs eren 900 alumnes.

En Joan Darder em comentà que es va sorprendre, un dia que va acompanyar el bisbe 
a la Universitat, que jo conegués els alumnes pel seu nom quan en tenia més de 700. 
Ell ho considerava difícil. Jo li vaig dir que la dificultat era aparent, ja que, quan s’hi 
posa a la tasca el màxim interès i gust, les dificultats desapareixen. És una exigència 
pedagògica i també pastoral, no tractar amb persones anònimes. El professor no està 
solament per impartir continguts, sinó també per fer un acompanyament personalitzat 
dels deixebles. Saber dir el nom de cada un em fa sentir més germà que mestre. Tenir 
700 joves germans és un gran plaer.

Escolta tu,
aquí no vaig de
vagos.

Si no hi ha participació, no hi ha resultats
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Toni. Quina era l’assignatura?

Guiem. Es deia Doctrina Catòlica i la seva Pedagogia, que s’impartia als tres cursos de 
Magisteri. Jo vaig anar canviant els temes i adaptant-los, amb el permís de Madrid per-
què depenia d’allà. Evidentment jo vaig començar a adaptar els temes oficials, perquè 
si no adaptes lo que t’envien de manera teòrica, que amb una temàtica que es troba 
enfora de l’alumnat que tens, no funcionen les classes. 

Emprava una pedagogia del que havia après als congressos 
de Noves Pedagogies. Eren unes classes molt dinàmiques i 
participatives per part meva i de l’alumnat. Per començar 
la classe, catàvem una breu cançó adaptada al temari. Vaig 
aplicar “Anar a lo seu, a lo que ells volen i després posar-hi 
lo meu”. “Sense participació no hi ha resultats”. Jo els posa-
va dues condicions per poder treballar dins un grup:  apro-
var el curs: Formar part d’un dels grups que teníem mun-
tats i donar-me una fitxa amb les seves dades per tal de 
poder-los conèixer. 

Toni. Jo ara te citaré tres autors que tu cites en el llibre. 
Llavors te demanaré què penses del que diuen. Un d’ells 
diu “que tenim una societat sense pare”. Un altre, que és 
n’ Habermas, diu “que el nostre món s’ha oblidat de Déu i 

de la religió i això ha produït un desveri que fatiga i cansa”. N’hi ha un altre, que és en 
Touraine, que diu “no són fulles que han caigut; ha caigut tot l’arbre”. Comparteixes 
aquestes visions?

Guiem. Aquestes i moltes altres. Jo vaig estudiar tant la situació del món, que ho he 
viscut i ho he fet meu. Tot el que dic surt perquè ho he rumiat i assumit. No són negati-
ves aquestes frases, hi estic totalment d’acord. Per exemple Habermas en un moment 
determinat diu: “que a la religió lo únic que li queda és donar consol”. A mi em va saber 
greu, quan vaig llegir això perquè ho diu un home molt estudiat i que el segueixen des 
de tot el món, que se’n va a Amèrica i tothom el cerca. Amb aquesta frase citava els 
teòlegs de l’esperança. 

Tots aquests autors que han dit coses, diuen altres coses. Per exemple n’Habermas, ara 
fa poc, quan va sortir d’un funeral d’un amic seu, va escriure: “si quan tenim un diàleg 
en bé de la gent i no deixam que es parli de religió, tenim allò que més falta”. És bo això, 
és molt bo. 

Toni. Però ell no es declara ateu?

Guiem. No ho ha dit mai; no ha dit mai si creia o no creia. Ell va néixer dins una família 
cristiana protestant; el seu padrí era pastor protestant a Alemanya. Coneix perfecta-
ment el tema. Va canviar quan tenia devers 17 anys que es va allistar a un grup de joves, 
estudiants com ell, marxistes i llavors deixar de seguir com a persona religiosa. 

Toni. Tu fores el promotor de dos cicles de conferències sobre ciència i religió l’any 
1988. Com va ser això i quina acollida tengué?

Guiem.- Jo vaig ser el coordinador, foren 6 cicles amb dos títols, 3 i 3. No vos podeu 
imaginar l’acolliment que tengueren. No ens ho esperàvem mai. Jo vaig demanar un 
any sabàtic per renovar els meus coneixements i el vaig dividir en dues parts, mig any a 
Alemanya, on vaig aprofitar d’escriure un llibre i l’altre mig any a Madrid on també vaig 

Jürgen Habermas

escriure un altre llibre. Estant a Madrid vaig tenir l’ocasió de conèixer noms, al Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i vaig aconseguir que la Directora General ven-
gués a donar una conferència. Els primers anys es deien “Ciència i Teologia” i els altres 
es digueren “Teologia i Vida” Per cert no pogueren venir en Hans Kung i n’Habermas 
perquè aquells dies ell era a una Universitat nord-americana, d’on era professor visi-
tant. I quan ell és a Amèrica aprofita per exposar les seves darreres novetats. No ho 
treu a Alemanya. Els alemanys a vegades es queixaven d’això però ell sempre deia que 
ell era alemany, però que certes coses les havia de dir al món. (És que els americans tot 
d’una publiquen tot lo nou).

Toni. Enmig de tants de canvis culturals surten una vintena d’intel·lectuals que creen 
la “Teoria crítica de la societat”. Què és la teoria Crítica de la societat i què proposen?

Guiem. Sortiren un grup d’intel·lectuals. No tots eren alemanys. N’hi havia d’argentins i 
tot. Aquests fundaren l’anomenada Escola de Frankfurt i tenien com a objectiu fer una 
teoria crítica d’aquesta societat nostra que sacrifica molts de ciutadans. El seu lema era 
aquest: “Perquè això no pugui passar mai més”.

Toni. Es referien, supòs, als camps de concentració.

Guiem. Sí. N’Habermas ja pertany a la segona generació d’aquesta escola. Jo estic 
d’acord amb aquesta teoria. És veritat que tots ells eren marxistes i quasi cap era reli-
giós. Però jo estic amb tot això. És necessari reflexionar i fer una societat on ningú no 
sofreixi. Aquesta teoria existeix per tot el món i Habermas és molt seguit, encara que 
també té qui no hi està d’acord. Però majoritàriament puc dir que estan d’acord amb 
ell.

El feren director del “Max Plank Institut” que estudiava el sofriment del món. Tenia 50 
científics, que li donaven dades de tot el que estava passant en el món, i escrigué un 
llibre parlant d’aquest sofriment amb l’única finalitat de canviar la realitat.

Jo tot això ho visc molt i en parl en els meus llibres. Si nosaltres no reflexionam no po-
dem ajudar la gent (gitanos, magribins de Sa Pobla, etc). Mirar aquesta gent com a per-
sones normals. Hem de fer possible que hi hagi una alegria general i parlar de tu a tu.

Toni. Tu en diversos llibres has dit que aquesta teoria, i més en concret la d’Habermas, 
t’ha ajudat molt perquè t’ha obert els ulls. Què t’ha aportat a tu?

Guiem. Jo t’ho explicaré un poquet. Com tu saps jo he estat 10 anys en el Perú i he vist 
de tot. I he arribat a la conclusió que al Perú hi has d’anar per molt de temps, com a 
mínim tres anys. A vegades venien persones per poc temps i ja pontificaven sobre el 
Perú. Jo hi he estat 10 i encara me n’he duit moltes sorpreses. Però una cosa he après 
i és que per conèixer el mal tu hi has de ser dedins. Si no hi entres no et dones compte 
del que és. Si no has posat els peus dins el fang no saps què és el fang.

Jo vaig venir a Mallorca amb el Perú dins mi. Havia sofrit considerablement. I quan 
vaig arribar tenia la idea que m’havia de refer i vaig decidir fer un parèntesi que vaig 
aprofitar molt bé. Foren cinc anys ben aprofitats. Vaig fer una llicenciatura i el doctorat. 
Quan jo era al Perú em vaig interessar per tot el que era transformació i camí. En aquell 
moment s’estava fent el Concili Vaticà II i també hi hagué la revolució del 68 a París. Des 
de Lima vaig viure i reflexionar tot el que els filòsofs de la revolució estaven dient. I vaig 
tornar a Mallorca amb totes aquestes idees.

Quan va ser l’hora de triar tema pel doctorat jo en tenia dos que m’atreien: Habermas 
i la Revolució del 68, amb el seu lema de “prohibit prohibir”. El director de la tesi em 
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suggerí fer la tesi sobre un filòsof espanyol. Ell no volia que escollís Habermas perquè 
era de “tinte” marxista. Ell em convencé que no escollís la Revolució francesa perquè 
me superava perquè hauria d’estudiar 50 nous filòsofs. Així que vaig decidir-me per 
Habermas. I em va entusiasmar.

Em vaig anar a Alemanya per estudiar-lo de prop i no solament a ell sinó també l’Escola 
de Frankfurt. Vaig escriure 220 pàgines. Em vaig convèncer que les idees d’Habermas 
canviaven el món.

Sens dubte aquesta disposició meva era fruit del que vaig viure al Perú. Una vegada en 
Joan Darder em va fer una entrevista per al full dominical i em digué: “Sé d’un company 
teu que tu tenies Lima en les teves mans”. Jo li vaig contestar: “No, era Lima que em 
tenia a mi en les seves mans i em va estrènyer fort”. No tenia temps per les meves coses 
personals.

Un metge, amic meu, veient-me en aquell estat em receptà unes pastilles per recupe-
rar forces que el meu organisme no va acceptar i em va dir que no podia fer res més 
convenia que em passejàs. El diagnòstic deia que jo patia un “surmenage”. Vaig venir a 
Mallorca i el meu pare m’aconsellà que anàs a Barcelona perquè em ves el Dr. Azoy, un 
metge molt bo. Em va fer moltes proves i em receptà unes pastilles semblants a les que 
prenia a Lima, però em passà el mateix, el meu organisme no les acceptava. Vaig deixar 
de prendre aquelles pastilles i a poc a poc em vaig anar posant bé i al cap d’un any vaig 
partir cap a Roma.

Quan vaig venir la gent d’allà es pensava que jo hi tornaria i jo també m’ho pensava. Jo 
venia per un mes i quan vaig ser a l’aeroport vaig trobar una gentada que era allà per 
acomiadar-me. I això pensant que hi tornaria.

Toni. Tu parles algunes vegades en el llibre de postmodernitat. A què deim postmoder-
nitat?

Guiem. Aquesta paraula fou inventada fa una vintena d’anys perquè no sabien com ho 
havien de dir. Ara diuen modernitat madura o modernitat avançada. Ja no diuen post-
modernitat. Inventaren aquesta paraula per designar el que hi havia més enllà del que 
es considera modern.

(En Guiem agafa un llibre que es titula “Modernitat i postmodernitat”) i diu: en temps 
del bisbe D. Teodor i essent Vicari General en Joan Bestard em criden i em diuen: “cada 
any feim unes jornades de reflexió per a capellans. Aquest any hem pensat fer-la a Sta. 
Llúcia i hem decidit que siguis tu qui expliquis el tema de la modernitat i la postmoder-
nitat. Els dematins tu explicaràs la teoria i per les tardes un teòleg que vendrà de Barce-
lona aplicarà aquestes teories a la pastoral mallorquina”. I així ho férem. Jo parlava els 
dematins i el Dr. Rovira Belloso per les tardes.

Toni. En Rovira Belloso? Jo el vaig tenir com a professor a Sant Pacià i tenc els tres dar-
rers llibres que publicà. Sense cap dubte fou el millor professor que he tengut.

Guiem. Tot el que vaig dir està en aquest llibre. (El llibre que ens havia mostrat). Però 
no el vos puc donar perquè només em queda aquest. Me’l prenien de les mans. En 
aquest llibre veureu que la postmodernitat era una paraula emprada especialment pels 
periodistes i altres, que es referien a una modernitat que, sortint d’ella mateixa, s’ha 
convertit en una modernitat madura. Però s’ha de fer un recorregut bastant llarg per 
arribar a entendre bé aquesta paraula.

Jo vaig quedar molt content perquè hi havia pràcticament tots els capellans de Mallor-
ca i escoltaven amb molta atenció i em suplicaren que ho publicàs. M’ho publicaren a 
Muro.

Toni. L’any 1962 prengueres una gran decisió: partires al Perú. Què han significat per a 
la teva vida aquells 10 del Perú?

Guiem. El primer que he de dir és que la raó principal va ser les cartes que rebia dels 
que ja eren allà demanant-me que hi anàs i tant m’ho digueren que vaig decidir anar-
me’n a fer un mes d’exercicis espirituals a la Cova de Manresa amb el Pare Calveras. 
Aquest Pare es dedicava a parlar amb cada un de nosaltres. Un dia vengué a la meva 
habitació i jo li vaig comentar que rebia cartes des del Perú però també li vaig dir que 
jo estava bé aquí on estava. I ell trobà que encara m’ho havia de pensar un poc més.

Vaig tornar a Selva i no vaig dir res del tema però n’hi hagué que començaren a tenir 
sospites. I arribà el moment. Vaig anar a Madrid a fer un mes de preparació. Hi vaig 
anar amb en Jaume Pons.

Passat aquest mes vaig partir cap al Perú i vaig passar 3 anys al Seminari 
de Trujillo. M’hi vaig trobar molt bé fent classes als seminaristes que 
venien de per tot, també de la selva. Començàrem amb 20 i arribàrem 
a ser 200. Haguérem de fer un seminari nou que fou pagat completa-
ment pel cardenal Cushing, arquebisbe de Boston. Un seminari molt 
encertat. Però hi vaig estar poc temps perquè el cardenal de Lima em 
demanà que hi anàs. Al seminari nou hi quedaren en Fernàndez, que era el rector, en 
Ferran Bonnín, director espiritual, en Toni Ramis, en Lliteras, en Sebastià Planas i en 
Jaume Pons. 

A en Toni Ramis un dia l’arquebisbe de Trujillo l’envià a demanar i li digué: “Volem una 
parròquia als afores de la ciutat i tu mateix li posaràs el nom”. En Toni em diu: “Vine 
amb mi perquè no sé què he de fer. Tot és arena. No hi ha res. He de fer una església, 
una rectoria i un camp per als nins.” L’acompany i ell va fer un clot dins l’arena i hi en-
terrà un santcrist i una medalla de “La Virgen Milagrosa”.

Jo li vaig dir: “Toni, miraré d’ajudar-te. Jo tenc uns amics alemanys i els diré que vagin 
a una Institució que es diu “Misereor” per demanar-los ajuda. Al cap de poc temps ens 
arriba el primer xec i cada mes n’arribava un. Començaren les obres i va fer una esglé-
sia, una rectoria i una “cancha” en un lloc que no hi havia res. Això va ser un miracle. 
Fenomenal. Encara quan hi pens em dic: “Val la pena creure perquè passen coses que 
ni les havies imaginat mai”.

Bé. Férem el seminari nou i per inaugurar-lo vengué el Cardenal de Lima amb el Nunci. 
L’arquebisbe de Trujillo acabava de morir d’un tumor al cervell.

A la missa de la inauguració hi va assistir una gentada i tothom va combregar quan en 
aquell temps a Lima i Trujillo quasi ningú no combregava. Diguérem la missa al pati, 
que era molt gran. (Per cert el Nunci una vegada vengué a un “cursillo de cristiandat” i 
s’agenollà davant meu perquè es volia confessar). La impressió que s’endugué el Nunci 
del “cursillo” fou tan bona que ho comentà al Cardenal de Lima i aquest escrigué al 
Vicari General de Trujillo i li demanà que jo anàs a Lima. El Vicari General em cridà i em 
digué que havia d’anar a Lima i jo ho vaig comunicar als companys que estaven en el 
Seminari. 
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Per cert en el Seminari cada vespre fèiem 
una reunió per analitzar el dia i programar el 
següent. I un dia en aquella reunió em vaig 
posar a plorar. Els companys es preocuparen 
i em demanaven què em passava. Jo no ho 
sabia però crec que eren moltes coses que 
encara no havia assimilat bé: la sortida de 
Selva, la feina que estava fent al Seminari, a la 
Universitat, etc.

Arrribà el dia i vaig partir cap a Lima amb un 
“Trujillo Exprés” que era com un taxi que no 
tenia cap aturada. Arrib a Lima i el Cardenal 
em crida i em diu: “Et donarem un cotxe per-
què dins Lima és necessari” i em donaren un 
cotxet de l’any tirurany que un dia a l’avingu-
da Brasil, anant a comprar unes ulleres, em 
vaig quedar amb una palanca del cotxe amb 
les mans. Vaig punyir i vaig aconseguir que es 
posàs en marxa.

Ho vaig comentar amb un grup d’amics i un 
d’ells que era advocat de la FIAT em cridà per 

donar-me un cotxe nou i al cap d’un parell d’anys em regalà un Ford. Vertaderament 
dins Lima no pots estar sense cotxe i jo m’havia de moure molt.

En resum puc dir que Perú m’entrà tant dins mi que no s’ha pogut esvair mai. Vaig tenir 
ocasió de poder fer tantes coses que no us podeu imaginar què és Perú per a mi. Em 
puc morir però sempre Perú ve amb mi. És difícil explicar-ho. Em va girar damunt davall. 
Em va canviar. Vaig comprendre que el món no era Mallorca.

Estant al Perú vaig poder conèixer Sud-amèrica: vaig visitar Argentina, Montevideo, 
EEUU. Sempre enviat. Jo no pagava els viatges.

Jaume. Has dit una frase que m’ha agradat molt. És quan has dit que era Lima que et 
posseïa, a tu.

Guiem. És així.

Toni. Queden dues coses que vull preguntar-te perquè tu anares a Alemanya. Idò 
m’agradaria que diguessis què anares a fer i com et sentires allà. Però abans digues una 
cosa: Tu parles alemany?

Guiem. Sí el parl i l’escric. La meitat de llibres que tenc són en alemany.

Toni. On anares primer a Roma o Alemanya?

Guiem.- Jo abans havia anat a Alemanya perquè hi tenia amics. Jo quan estava a Selva 
vengueren dos seminaristes alemanys i em convidaren a ca seva. I anava a Roma però 
sempre que podia anava a Alemanya. I quan vaig acabar els estudis de Roma me’n vaig 
anar dos anys a Alemanya.

Vaig estar a un dels tres apartaments que tenien unes monges. Els tenien per als cape-
llans que anaven a Alemanya per estudiar. A mi em donaren el segon apartament. M’ai-
xecava a les 5 del matí, les deia la Missa i, després de berenar, em posava a fer feina. He 
de dir que m’hi vaig trobar molt bé.

En una altra ocasió vaig estar amb els pares franciscans del primer orde. Em donaren 
un lloc per fer feina. El matí berenava amb els frares i en tornar a l’habitació la trobava 
ben neta.  Em passava el matí fent feina  i a l’hora de dinar, baixava al menjador i dinava 
amb ells.

Alguns vespres els meus amics alemanys em cridaven i fèiem una volta per la ciutat, 
amb un fred que pelava. També de vegades m’agradava a les 6 de la tarda anar a la 
plaça gran on hi havia un supermercat grandiós i gent comprant. Tocaven les 6 i de cop 
tothom desapareixia. M’encantava veure això. Era un espectacle.

Una altra cosa interessant era el mes de desembre amb els mercadets de Nadal. Allà 
s’hi bevia vi calent.

Toni. Jo ara et faré la darrera pregunta meva. Com veus l’Església avui?

Guiem. Uh! Em podríem xerrar molt d’això.

Toni. Sintèticament.

Guiem. La nostra Església!!! Jo compar amb Alemanya i sobretot amb el Perú. Em sap 
greu. Tema capellans, tema bisbes, parròquies… incomparable amb Alemanya. I el Perú 
té molt per ensenyar-nos amb aquests temes.

Jo crec que l’Església de Jesús té un parell de coses fonamentals, i quan fallen, tot el 
demés no funciona. L’Església és una comunitat de comunió i això vol dir que tots hi 

som. I a mi me molesta  molt veure 
que som una comunitat de comunió 
només de paraula i no d’obra.

Toni. Tens esperança que les coses 
millorin?

Guiem. Sí, l’esperança no pot fallar. 
És una virtut teologal. És essencial. 
Ja vos he dit que vaig fer un curs 
sobre la teologia de l’esperança i en 
parl en alguns llibres. Aquest curs 
m’agradà molt i em quedà dedins. 
Vaig escriure “La llum de l’esperan-
ça en temps d’obscuritat”.

L’esperança no es pot perdre mai. Si la perds està fet. Si no hi ha esperança tampoc hi 
ha fe, perquè aquella procedeix de la fe. Sí, jo tenc esperança que l’Església ha de millo-
rar. I vosaltres, (referint-se a en Jaume i a mi) que a vegades vos sentiu un poc allunyats. 
No, no pot ser això. Som sacerdots per sempre.

A una reunió, parlant d’aquest tema, vaig dir que si no anam a la persona concreta, no 
podem parlar de l’Eucaristia, ni de pregària. Això vendrà després. Primer parlem de la 
persona. Jo sofresc molt amb això. Parlam d’esperança, però no surt.

Toni i Jaume. Tots dos hem passat molt de gust d’escoltar-te, i ho deim de cor perquè 
hem vist una persona molt il·lusionada amb tot el que ha fet, però que té un patiment 
perquè les coses no són així com haurien de ser. Gràcies, Guiem.

Toni Bennasar i Jaume Gual 

« La llum de l’esperança
en temps d’obscuritat »
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Així s’inicia el llibre: 
“El meu propòsit, en aquest llibre, és molt concret: convidar al lector a mirar 

la Seu construïda en els segles XIII-XVI amb la mirada d’aquests mateixos se-
gles. Aquest propòsit correspon a una convicció: qui encara no ha contemplat la 
Seu amb aquesta mirada i es decideixi ara per ella, descobrirà en la Seu aspectes 
nous preciosos, i qui mai no s’haurà decidit per mirar-la així s’haurà perdut as-
pectes imprescindibles per una comprensió que faci justícia al nostre patrimoni 
més valuós”. 

Així continua el llibre:
“La meva actitud de fons no es l’erudita, es troba més prop de la sapiencial; 

en cap altre espai del món se m’ha fet tan evident la raó etimològica del terme 
saviesa que prové del llatí sapere que vol dir assaborir. Dins la Seu de Mallorca 
queda evident que saber i sabor són germans siamesos”.

I així conclou el llibre:
“Es comprèn millor la Seu per experiència que per estudi, com una orquestra 

es comprèn millor per concert que per anàlisi. Ningú va a un concert de Mozart 
ni ha d’anar a la Seu de Mallorca per il·lustrar-se més, sinó per emocionar-se... 
Deixa ja el llibre, posa peu dins la Seu i deixa’t seduir. Entra-hi. La bellesa no es 
gaudeix per erudició, es gaudeix per immersió”.

En l’entremig, es troben els sis capítols del text: L’art que va dissenyar la Seu 
– L’època que va concebre la Seu – L’arquitectura que va configurar la Seu – 
L’església que va habitar la Seu – La ciutat que va allotjar la Seu – El regne que 
va iniciar la Seu.

Si algú es decideix per atorgar-li lectura, com fruit, rebrà, segons crec, l’ob-
sequi de concebre “la Seu contextualitzada”, tant en la seva vessant constructiva 
com, sobre tot, en la seva vessant conceptual. Que Déu mos do la maina!

TÍTOL: COMPRENDRE LA SEU
SUBTÍTOL: Una mirada gòtica a la catedral de Mallorca
AUTOR: Bauzà i Bauzà, Joan
PÀG.: 156, FORMAT: 12,5 x 20, EDICIÓ: Rústica amb solapes
COL·LECCIÓ: Magatzem can Toni, 158 IDIOMA: Català
GÈNERE: Assaig ISBN: 978-84-18441-50-9

Si hi ha un teòleg al qual he admirat i admiro des dels inicis de la meva conversió 
a la darreria dels anys vuitanta és José Maria Castillo. I dic conversió perquè la 
teologia que havia estudiat durant tres anys al Seminari era    preconciliar, amb 
Tanquerey i companyia. Fou el llibre “Teologia para Comunidades” de Castillo el 
que em va introduir en una nova experiència de fe basada ja en la doctrina del 
Vaticà II.

L’impacte va ser decisiu: de la mà del dominic manacorí Ton Miró, que 
actualment escampa la llavor evangèlica a Paraguai des de fa prop de    25 anys, 
ens endinsàrem en una teologia de tocar amb el peus a terra, com ho fa tota 
l’obra d’en Castillo, per continuar amb “Los pobres y la teologia”, “El Reino de 
Dios, “Por la vida y la dignidad de los seres humanos”, “Dios y nuestra felicidad”, 
la Ética de Cristo” i els tres breus compendis de “Teologia Popular”.

Recentment, la seva darrera obra ha estat “Memorias, Vida y pensamento”, on 
es pot conèixer la confessió d’un profeta del nostre temps i, com a tal, d’un home 
trencador, lliure, molest per uns, providencial per altres, que als seus noranta 
i dos anys gosa dir: Aquesta  Església, a la qual tant li dec, viu en una enorme i 
palpable contradicció, que consisteix en el fet que ensenya (o pretén ensenyar) 
exactament el contrari  del que viu. 

Els seus escrits tenen l’aval d’una preparació teològica indiscutible: Doctor  en 
Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma; professor titular de la Facultat 
de Teologia de Granada i convidat per la Universitat Gregoriana de Roma, per la 
Universitat de Comillas a Madrid, per la Universitat Centre-americana (UCA) de 
San Salvador; membre fundador de l’Associació de Teòlegs Joan XXIII.

Però l’aval més important del seu pensament fou la censura del seus llibres 
i l’expulsió de la seva càtedra de Teologia, i tal volta hi podríem afegir la sortida 
de la Companyia de Jesús. Aquesta experiència la compara al que succeí a Ives 
Congar en el seu “Diari d’un Teòleg” quan escriu: No han tocat el meu cos; en 
principi, no han tocat la meva ànima;  res s’ha perdut. Però la persona d’un home 
no es limita a la seva pell i ànima. Sobretot, quan aquest home és un apòstol 
doctrinal, ell és la seva activitat, ell és els seus amics, les seves relacions, ell és 
la seva irradiació personal. Tot això m’ha estat retirat, m’han trepitjat tot això, 
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i així  m’han ferit profundament. M’han reduït a res i, conseqüentment, m’han 
destruït.

Per què la censura és un aval?. Perquè el poder es creu en possessió de la 
veritat i no li agrada que destapin les seves contradiccions; i avui no troba cap 
altra alternativa que silenciar el profeta. Altre temps hi havia mesures més       
contundents.

Alguns l’han titllat de radical, rebel, herètic, fracassat i fins i tot de boig. Castillo 
recorda que des de nin, quan sa mare, des de la seva profunda religiositat, li deia: 
“això no es pot pensar”, la seva llibertat de pensar i de dir  tot el que pensa ha 
hagut de patir la inevitable i inconscient limitació que  li ha imposat l’ortodòxia 
del magisteri eclesiàstic i, com a conseqüència,  dues depressions de les quals no 
en vol parlar.

Però arriba la rehabilitació l’any 2019: El Papa Francesc aprecia molt José 
María Castillo i, de fet durant aquests anys de pontificat, primer li va  enviar una 
carta i, després, li va fer una trucada telefònica. Va visitar el Vaticà i es van saludar 
efusivament i el teòleg li va dir: Santedat, som dos jesuïtes sense papers. 

El Papa va somriure, va agrair l’ocurrència i va rebre dos llibres seus: La 
humanización de Dios i La humanidad de Jesús. Després de beneir-los li diu: 
Llegeixo amb molt de gust els seus llibres, que fan molt de bé a la gent. Més 
tard, José María explicava: De la Companyia es pot sortir per alt, com en el cas 
del Papa, o per baix, com en el meu; però, en  tots dos casos som i serem sempre 
jesuïtes… ara sense papers.

M’han demanat una recensió del primer llibre donat al Papa i no és tasca  fàcil, 
atès que és un llibre de gairebé 400 pàgines. És notable -diu Castillo a les seves 
Memòries-  el fet que, precisament quan vaig sortir per segona vegada de la Vida 
Religiosa i tenint en compte que havia fet els setanta anys, em dediqués sobre tot 
a estudiar, pensar, escriure i publicar  articles  amb una temàtica predominant, 
l’humà i quant es relaciona amb ell: la humanitat, la humanització, l’humanisme, 
etc.

Aquest interès per l’humà Castillo l’ha reflectit en els llibres que ha publicat 
des de 2007, com el citat “Humanización de Dios” (2009), “La   Humanidad de 
Dios” (2012), “La Humanidad de Jesús” (2016), “La laicidad del Evangelio” (2014), 
“El evangelio marginado” (2019).

En tots ells la idea fonamental és que “tal com el Transcendent se’ns ha  fet 
visible i tangible en el camp de la nostra immanència, el que Déu ha fet  ha estat 
humanitzar-se. Així, doncs, si pretenem ser coherents amb la nostra creença 
fonamental, el projecte cristià no pot ser un projecte de  divinització, sinó un 
projecte d’humanització”.

Amb aquest paràgraf entre cometes queda resumit el contingut del llibre,  el 
que significa que els cristians no som més cristians quan som més religiosos, sinó 
quan som més humans.

Jesús va posar el bé de les persones per davant l’obediència a la llei religiosa, 
però aviat la religió es va sobreposar a l’Evangeli (segles III i IV) i posant-se de 
part del poder polític que ajuda els dirigents religiosos i     a l’inrevés, mantenint 
silenci davant polítiques deshumanitzadores.

Si bé, amb el Renaixement i la Reforma, es va iniciar un moviment que pretenia 
tornar a l’estat inicial, l’intent no va prosperar i es va tornar al  sotmetiment al 
poder religiós fins al pontificat de Pius XII.

Amb la “nouvelle théologie”, rere la segona guerra mundial, encapçalada per 
noms com Buillard, De Lubac, Daniélou, Teillard de Chardin, I. Congar, Chenu, 
von Balthasar, Rahner, H. Küng, (alguns d’ells també censurats)   va cobrar  força 
l’humà i una cristologia centrada no en la redempció del  ser humà sinó en la 
humanització de Déu, corrent de pensament al qual es va afegir la Teologia  de 
l’Alliberament de Gustavo Gutiérrez.

Arriba a dir Castillo que Jesús ens va salvar de la religió, entesa com un sistema de 
vida que centra  la persona en unes veritats absolutes, que no admeten discussió, 
en unes observances i uns rituals a què ens hem de sotmetre prescindint del que 
succeeixi en el món i pateixin les persones. La religió així entesa endureix el cor 
de l’home, divideix i enfronta  les persones, anteposa el sagrat al profà, el religiós 
al laic, creant fractures i problemes de convivència.

El pecat, segons Castillo, és el principi i la força que deshumanitza els sers 
humans i atribueix el problema en part a l’apòstol Pau quan utilitza un llenguatge 
conceptual que associa el “pecat” amb la “carn” (sarx), en quant “ser de carn” és 
estar venut com a esclau al pecat (Rm 7,14) o quan parla de “carn de pecat” (Rm 
8, 3).

Aquesta manera de parlar del pecat es presta a interpretar-lo com una 
espècie de lluita a l’interior del propi ésser humà, lluita entre el cos i l’esperit, 
cosa que no seria un engany perillós, si el pecat es reduís a aquesta mena de 
combat interior. No. El pecat, tal com principalment el presenta Pau, s’entén com 
una força, en singular, especialment en la Carta als romans (5, 8.12.13.16.20.21; 
6, 1.2.6-7.10.11.12.14.16.20.23; 7, 7-9.11.13-14.17.20.23.25; 8, 2.3.10; 14,23). 
És el pecat com a força que té  la humanitat sotmesa a l’esclavitud (Rm 5, 12 i 
especialment 6, 6-7. 14. 16.20; 7, 14).

En resum, la salvació cristiana és la salvació de la deshumanització que 
produeix el pecat que divinitza els individus, sacralitza la societat, les institucions 
i la convivència, oblidant els comportaments ètics.

Acaba el llibre de Castillo dient que el tema clau de tot l’evangeli és el 
coneixement i la nostra relació amb el Déu transcendent. A Déu no el coneixem 
ni el trobam en la religió del temple, dels ritus i dels capellans.

Només el coneixem i el trobam en la vida de Jesús, tal com ens ho relata 
l’Evangeli, que és la vida de Déu humanitzat.

La humanització de Déu en Jesús ha estat i segueix essent el principi i força 
que venç la deshumanització dels qui concedeixen més importància a la religió, 
amb els seus poders, honors, dignitats i observances.

La humanització de Déu ens  interpel·la a tots per  dur a terme la tasca que de 
veritat importa: que siguem més humans en senzillesa, honestedat, transparència 
i veritat. Només així té sentit la vida i només així els qui tenim creences religioses 
podrem considerar-nos salvats en l’esperança d’un futur en el qual la vida venç 
fins i tot  la mort”.
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José Maria ha visitat Mallorca en distintes ocasions donant conferències 
en els locals de Diario de Mallorca i en altres. A una d’elles em va concedir 
l’enregistrament d’una entrevista per al programa de TV de Manacor «Sal i Llum» 
i, curiosament, ho férem en els locals del sindicat «Comissions Obreres», on hi 
havia de donar la conferència. (Per què a Comissions Obreres?).

El vídeo de la conferència es troba a Youtube en aquest enllaç: https://www.
youtube.com/watch?v=gEF6owboUqU que va tenir com a tema monogràfic el 
contingut d’un altre llibre seu publicat  l’any 2001 amb el títol de La Iglesia que 
quiso el Concilio. Qualifica Castillo el Concili Vaticà II com el fet més important en 
la vida de l’Església del segle XX i que per uns és desconegut, per altres oblidat i 
per la majoria incomprès.

Vull acabar aquest comentari amb unes paraules del prevere mallorquí 
Guillem Muntaner, pronunciades a una conferència que va donar a Porto Cristo 
fa un munt d’anys i que venen bé perquè són premonitòries del tema que avui 
tractam : Els creients som més cristians quant més humans, i quant més humans, 
més divins.

José L. García Mallada

Notes:
Curiosament “La humanización de Dios” és l’únic llibre de José Maria Castillo 
que me’l va dedicar personalment i del seu puny i lletra.
A la revista Religión Digital, que dirigeix José Manuel Vidal, José Maria 
Castillo té una finestra amb el nom de Teologia sin censura, on actualment 
ve publicant els seus articles i que insisteix en una crítica constructiva 
a la marginació que pateix l’Evangeli dins l’Església i que provoca la seva 
deshumanització.

Uns exemples:
(15.12.21) Castillo: “El clergat s’apaga i això, precisament això, ens encén la 
llum de l’esperança”. “El més important i el més greu, que ha ocorregut a 
l’Església, és que en ella s’ha imposat la Religió i s’ha marginat l’Evangeli. La 
qual cosa equival a dir que l’Església s’ha desorientat”
(06/07/2021) José María Castillo: «Als països cristians, la Religió està més 
present que l’Evangeli»
(29/04/2021) Castillo: “El clergat, que regeix  l’Església, li ha modificat el 
projecte de l’Evangeli a Jesús”
(07/01/21) José M. Castillo: “La mayor equivocación de la Iglesia ha sido 
fundir y confundir la Religión con el Evangelio”

El que jo deman als catequistes dels meus nets és que per cada deu minuts 
que parlin facin deu minuts d’oració, per tal que no siguin ells els que parlin sinó 
l’Esperit de Déu a través d’ells.

El senyor Guy de Longeaux (1) demana als catequistes dels seus nets que no 
parlin de coses sobrenaturals i que els parlin només de la fraternitat, en la qual, 
segons ell, consisteix la religió cristiana. Idò bé, això és un gran engany de partida, 
perquè per molt que l’amor al proïsme  sigui una obligació fonamental per als 
cristians, no constitueix per si mateix tota l’essència de la religió cristiana ni de 
cap altra religió. Segons el filòsof  Zubiri, la paraula religió ve del llatí “religare”, 
és a dir, es tracta d’un lligam, d’una unió amb un ésser transcendent. Hi ha religió 
quan hi ha unió amb Déu. I hi ha religió cristiana quan aquesta unió és amb el Déu 
fet home, amb Jesucrist.

La fraternitat, la filantropia, tenir bons sentiments, tenir bon cor, esser solidaris 
són coses molt d’alabar i en les que els cristians hem d’estar sempre en primera 
línia, però per si soles no constitueixen la religió cristiana, perquè qualsevol 
agnòstic o ateu pot tenir aquests sentiments i aquestes actituds. Passen a ser religió 
quan les seves motivacions, els seus fonaments són religiosos, és a dir, quan es 
basen en la unió amorosa amb Déu. És clar que en el cristianisme tot això va molt 
unit, perquè Jesús vol que el vegem a ell en el proïsme, però si ens oblidam d’ell, 
perquè abandonam tota pràctica religiosa, aleshores ens quedam en un pla humà, 
benèfic o social, però no religiós. Un exemple que es sol posar és que la creu, 
que és un símbol cristià per excel·lència, està formada per dos pals, el vertical, 
que mira directament a Déu, i l’horitzontal, que mira al proïsme. Ara bé, el pal 
horitzontal es sosté sobre el vertical i no al revés.

Tampoc puc entendre que qualcú que creu en Déu vegi impossible que Jesús 
fes miracles. El qui va fer l’univers, el qui va crear l’home i tantes meravelles 

EL QUE JO DEMAN ALS CATEQUISTES DELS MEUS NETS 
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que cada dia més descobrim ¿no podria fer, per exemple, que un cec recobràs 
la vista, que un paralític caminàs o que en Llàtzer tornàs a la vida? Si en els 
nostres temps l’Església, després de detinguts exàmens de científics i metges, 
ha aprovat oficialment un centenar  aproximadament de curacions miraculoses 
de Lourdes, ¿per què Jesús no podia fer curacions miraculoses? Diu l’articulista 
que una mentalitat actual no pot admetre aquestes coses. Jo crec que la mentalitat  
de la que parla és la del materialisme mecanicista del segle XIX. Una mentalitat 
decimonònica totalment superada.

El cristià practicant viu una relació personal i íntima amb un Déu amorós i 
provident. Sense això ja no es pot parlar de religió cristiana. Sense el sentit de la 
transcendència l’Església quedaria reduïda a una simple O.N.G., amb tot el meu 
reconeixement per la labor que fan moltes d’aquestes organitzacions, amb les 
quals també hi participen molts de cristians, però l’Església és qualque cosa més.  

En quant a la Bíblia, ja el Papa Pius XII va parlar dels distints gèneres literaris 
dels llibres que la formen. A l’Antic Testament hi ha llibres de caràcter poètic, 
novel·lesc, mitològic, històric, etc. També és possible que dins un mateix llibre 
hi hagi distints gèneres mesclats. En tot cas, sempre contenen un missatge de 
part de Déu, que hem d’entendre de forma intel·ligent i des de la perspectiva de 
les ensenyances de Jesús. El que no té sentit és que es demani historicitat a un 
poema o a una novel·la, per exemple. De fet, ja els Pares de l’Església, seguint el 
camí traçat per n’Origenes d’Alexandria, feien interpretacions al·legòriques del 
Pentateuc.

En canvi, pel que respecta al Nou Testament, el lector assidu dels Evangelis, 
de les cartes apostòliques i del Fets dels Apòstols es dona compte que són relats 
simples de persones que visqueren uns fets directament o, en altres casos, que 
estigueren en contacte amb testimonis directes dels fets. Cregueren en Jesús 
perquè veren els prodigis que realitzava, especialment el més decisiu: la seva 
resurrecció de entre els morts. Molts d’ells de tot això en donaren testimoni amb 
la seva vida i amb la seva mort martirial. Ningú mor per sostenir una mentida. 
Sobre la resurrecció de Crist, les paraules de Sant Pau són contundents: “I si Crist 
no ha ressuscitat, vana és la nostra predicació, vana també la vostra fe” (1 Cor. 
15-14).                                                                                                              

 No és possible esser cristià i negar la resurrecció de Crist. A pesar de tot el 
que havien viscut, els apòstols es sentien derrotats després de la mort al Calvari. 
Va esser veure a Jesús viu amb ells el que els va fer revifar, i posteriorment, quan 
es trobaven reunits en oració, la vinguda de L’Esperit Sant els va donar l’impuls 
definitiu.
        Pau Seguí Salas

                                                                                                                         

 (1) Carta oberta als catequistes dels meus nets—Guy de Longeaux – 22/10/2020— 
 https://baptises.fr/content/lettre-ouverte-aux-catechistes-mes-petits-enfants

    
Del 25 al 29 de novembre de 2018 

els Amics del Seminari viatjàrem a 
Roma. Un horabaixa, passejant per 
aquells viali de la ciutat vella, passà-
rem per Campo dei Fiori i ens aturàrem 
a San Paolo alla Regola. Dins la penom-
bra de l’església cantàrem Salve Regi-
na. Per un instant m’anegà l’emoció de 
sentir esfullar-se dins mi flors que en la 
meva joventut floriren.

 Feia fred. A la cel·la d'una antiga residència de frares franciscans, austera,  amb 
un armari, un prestatge pels llibres i una taula il·luminada per un llum que es vinclava 
obedient a la mà de l'estudiant, un lavabo i un llitet de plaça que cobrien flassades velles 
de cotó, molt semblants a aquelles amb què el meu padrí se tapava les cames quan anava 
amb el carro els dies d’hivern. Llarguera i de sòtil alt era mala d’escalfar.  De fet, no es 
va encalentir mai en tot l’hivern que va ser el meu habitacle. El padre Antonio Ghitto, 
que era l’administrador d’aquella vetusta casa, només amollava l’aigua calenta unes 
hores al dia i altres tantes quan fosquejava i el fred era molt intens. Un radiador, baix 
de la finestra, no s’abastava per mantenir una temperatura mínimament agradable. Jo 
estudiava a la taula aferrada a la paret, cara a la finestra que conservava les persianes i 
els vidres prims amb els portellons antics, però encara útils. Tenia una estora als peus 
tocant el radiador i una flassada embolcallada par damunt les espatlles. El fred entelava 
els vidres aquells dies de Nadal a la Ciutat dels Papes.

 Feia un any que havia sortit del Seminari. Vaig deixar per les vacacions de Nadal 
de 1968, després del primer trimestre de segon de Teologia. Tenia denou anys. Em vaig 
presentar a ca nostra com un aucellet a qui li han obert la porta de la gàbia i treu el 
caparrí un dia de mal temps. Duia aiximateix un certificat d’estudis que m’habilitava 
per començar el Preuniversitari a un centre d’estudis civil. Em vaig adonar de la pena 
que va envair els de ca nostra perquè deixava el Seminari on hi havia estat des dels deu 
anys. Després de tots aquells anys de treball i d’esperança, s’esvenia com un somni la 
il·lusió que ja tocaven amb la mà de tenir un fill o un germà capellà. Però també vaig 
poder apreciar  com encaixaven el cop mon pare i ma mare, el germà i la germana. Qui 
s’expressà més va ser mon pare: Si no estàs decidit... Per esser un mal capellà, val més 
deixar-ho estar... No passis ànsia, podràs estudiar una altra cosa... Ens havíem fet a la 
idea, però hi ha moltes coses a fer en el món... pots esser igual de bona persona... Era 
el qui es mostrava més preocupat pel meu avenir, i, com a mestre que era, coneixia la 
dificultat que suposava començar de bell nou en un entorn desconegut. Li preocupava la 
incertesa i la indecisió que s’havien interposat en el meu camí. Com a dificultat imminent, 
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sabia que no era fàcil envestir el Preu en el segon trimestre, amb el curs ja mig encetat. 
No puc estar de comentar-vos que no entrava en els esquemes formatius del Seminari 
encaminar els seminaristes que sortien a la nova vida que haurien d’emprendre.  No 
estava previst un seguiment i fer costat als que deixaven que, a les darreries dels seixanta, 
vàrem esser una munió. Quan te’n anaves, quedaves a l’albir de l’atzar, de la sort o, en 
el millor dels casos, de la capacitat de reacció i d’adaptació a la nova circumstància. 
Pens ara que els educadors que fins llavors m’havien guiat, en aquell moment estaven 
igualment desconcertats i cap d’ells estava preparat per afrontar el canvi de rumb i agafar 
el timó dins la desorientació, que era general. Per confirmar-vos aquest fet vos puc dir 
que en certa ocasió, ja fora del Seminari, ens trobàrem, casualment, alguns companys 
i jo amb don Vicenç Orvay, el director espiritual, de tan bon record, que tenguérem al 
Seminari Menor. Parlàrem un poc de com anaven les coses i ell reafirmà allò que ens 
havia repetit un pic i altre lo que importa es la Polar, i va afegir tot seguit, mig en broma 
mig seriosament, lo que ara, no sabem on és la Polar. Mirava al meu entorn i no hi havia 
ningú, ni director espiritual ni superior i, el pitjor de tot, ni amics, que semblava que 
havien desaparegut. Fins llavors havia estat un més del ramat, caminava amb altres. Ara 
caminava tot sol i el territori que trepitjava m'era estrany, sense fites, la mirada perduda 
en un horitzó indefinit. Sí que vaig tenir a prop la família, que m'acollí i observava amb 
ansietat com encarrilaria aquell punt i apart de la meva existència.

 Després dels Reis, me vaig matricular per fer el Preu a l’Institut Ramon Llull. 
Entrava a un món d’alumnes i professors que no em coneixien ni jo els coneixia de 
res. Amb l’esperit, encara, de seminarista de tota la vida, en aquell entorn nou, ni em 
reconeixia a mi mateix. Me sentia aixafat davant la tasca de tornar a començar i bastir 
el meu futur amb maons nous sobre els fonaments que duia dels anys de Seminari. Em 
sentia com una barqueta, pintadeta i ben armada, que havia sortit de la cala amb la vela 
encesa i, encara a la bocana, les primeres bufades de vent li feien de la vela un pelleringo 
i la deixaven  a mercè de corrents desconeguts.  Vaig començar, emperò, el curs. Anava 
bé de llatí, ben magre de grec, i el nivell d’anglès era més alt que el que jo tenia dels dos 
anys que havia estudiat amb don Bernat Julià i practicat pel meu compte amb l’Assimil. 
A poc d’iniciar el trimestre, em plantejava sèriament anar a classes particulars o fer el 
Preu el curs següent començant des del principi.

 Sacsejat per aquest desgavell mental, un bon horabaixa de diumenge es presentà 
a casa en Pedro Ramis, condeixeble i paisà meu, que havia deixat el Seminari uns 
anys abans que jo. Me plantejà, davant els meus pares, d’anar a Roma a fer la 
llicenciatura en Filosofia. M’explicà que amb un curs, en el nostre cas de 
febrer a febrer, com que ja havíem fet els tres cursos de Filosofia del 
Seminari, seríem llicenciats en Filosofia per l’Església. Per animar-
me, comentà que altres companys nostres ja havien aconseguit 
la llicenciatura i que en aquell moment estudiaven a Roma 
condeixebles que acabarien el juny vinent. Després de Roma, 
hauríem de fer les assignatures dels cursos comuns de la 
carrera de Filosofia i Lletres per convalidar els estudis 
eclesiàstics i obtenir el títol civil. Aquesta possibilitat, 
que jo desconeixia fins aquell horabaixa que en Pedro me 
la va comunicar, em trasbalsà. Emperò, ben pensat, era una 

possibilitat d’encaminar la meva vida. La Filosofia, encara que m’agradava, no era el 
meu objectiu. Volia fer Filologia Hispànica, també m’atreia Magisteri, ser mestre com 
mon pare, i mirava de coa d’ull la carrera de Medicina. Tot i això, vaig resoldre que 
amb el títol de Filosofia em podria guanyar les sopes i podria estudiar una altra cosa 
mentre treballava. Què faig? Què no faig? Els pares no s’oposaren. Entre la dificultat i 
la indecisió, que Roma era molt lluny i costava diners, veien el caire positiu del camí 
que se me podria obrir, que a Roma hi havia altres amics amb qui compartir els estudis 
i que no me n’anava tot sol; les dues famílies, la d’en Pedro i la meva, es coneixien de 
sempre i en Pedro era un bon costat i amic en l’eixida. El meu germà i la meva germana 
sí que em deien que anàs a estudiar, a Roma? A  Roma! Em vaig decidir. Vaig fer el bolic 
i partírem.

 A finals de febrer volàvem. Una hostessa ens comunicà que ens fermàssim els 
cinturons, que ja érem damunt Roma. Aterràrem a Fiumicino amb un goig especial que 
et feia pessigolles al cor tan bon punt tocava terra a la Ciutat Eterna l’aeronau d’Alitàlia. 
A l’estació  Termini, amb els braços oberts i un somriure, ens rebia el nostre condeixeble 
Tomeu Ripoll. Agafàrem un taxi per anar a San Paolo alla Regola, l’antiga residència 
de franciscans que seria la nostra posada 
el temps que faríem la llicenciatura. De 
camí, l’Urbs em captivà amb emoció: 
era a Roma, la capital de l’Imperi, el 
centre de la Cristiandat, la ciutat mare 
de la nostra civilització i de la llengua 
a l’estudi de la qual ens havíem dedicat 
tants d’anys. En venien al cap els autors 
que havíem estudiat: Virgili i l’Eneida, 
Horaci, Ciceró i les Catilinàries, Ovidi, 
Tit Livi, César i De bello Gallico, 
Sèneca...  Roma alma parens retronava 
dintre meu. No me’n podia avenir. Els 
monuments s’aixecaven al nostre pas:  Il Colosseo, Ave Cesar, I Fori, l’Altar de la 
Pàtria, grandiós. Ens endinsàrem per uns carrers estrets fins que el taxi ens deixà a San 
Paolo alla Regola. Allà ens trobàrem amb en Llorenç Coll, també condeixeble nostre, 
i tres estudiants més provinents dels Coritos de Lluc, en Sebastià Melià, de Porreres, 
en Sebastià Amengual, de Biniali, i el seu cunyat en Toni Nicolau. Ja a l’habitació, 
vaig entretenir-me mirant un mapa de la Ciutat per adonar-me que estava molt a prop 
del Tevere; el pont de més prop per travessar el riu era el ponte Sixto, allà deçà ja era 
el Trastevere; a  baix de l’edifici hi havia l’església de San Paolo alla Regola amb una 
placeta just davant el portal d’entrada; no gaire lluny de la placeta, Campo dei Fiori, una 
plaça gran, presidida per una estàtua de Giordano Bruno, on s’hi feia   mercat de fruita, 
verdures, flors... a l’aire lliure. Més enllà hi havia el Palazzo Farnese, i, un poc més 
lluny, l’ambaixada d’Espanya. Seguint el riu vora vora arribaves a Sant Angelo des d’on 
es besllumava, a tocar de mans, la cúpula de la basílica de Sant Pere.

  L’endemà d’arribar ens presentàrem, en Pedro i jo, al pare Dognin, amb qui 
haguérem  d’enraonar un poc en francès, en llatí i en italià, que era mallorquino 
malparlato en aquells moments, i ens inscrivírem el dia 28 de febrer de 1969 a la 
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Pontificia Studiorum Universitas a S.Thoma Aq. In Urbe, 
l’Angelicum o l’Angèlic, com l’anomenàvem, per fer el 
segon semestre del curs 1968/1969 de Licentia Philosophiae. 
A l’Octubre començaríem el primer semestre del curs 1969/ 
1970 i acabaríem pel febrer de l’any següent. A l’Angèlic ens 
trobàrem amb en Julià Cifre, prefecte nostre en el Seminari, 
que era resident al Col·legi Espanyol i rondinava ja feia uns 
anys per Roma estudiant Clàssiques, que també es matriculava, 
com nosaltres, de Filosofia. En Pep Arbona i en Biel Amengual 
foren altres companys que trobàrem compartint amb nosaltres 
l’aventura romana.

 Fèiem vida d’estudiant. Assistíem a classe els matins, cada 
dia, fins i tot qualque dissabte, i ens havíem d’aixecar prest, perquè les classes a l’Angèlic 
començaven  a les vuit. Preníem un caffelatte a una caffeteria, enceníem un celta curt 
i no perdíem temps per caminar els vint minuts que hi havia fins a la Universitat. El 
trànsit, a la capital  romana, corria vertiginós, com a foll, i, a aquella hora del dematí 
era molt intens. Els cotxes i altres automòbils entre els que destacava el Cinquecento, 
semblava que feien carreres. Amb tot i això, ens cridà molt l’atenció que els conductors 
respectaven els vianants quan anaven a creuar els passos de zebra, encara que fos frenant 
en sec, cosa que ens sorprenia perquè a Mallorca no en sabíem res de donar pas als 
vianants. Recorríem l’itinerari vigilats de per tot  per  l’acrònim emblemàtic de la ciutat 

S.P.Q.R., passant per Piazza Venezia i a tocar de la columna de 
Trajà, que no ens podíem aturar a mirar. Sí que ens donava temps 
a mirar, encara que sense returar-nos, la munió de ragazze que 
a aquella hora anaven al liceo. L’exhibició matinal d’aquelles 

al·lotetes italianes esdevenia un cel obert després dels anys de Seminari en què no  havia 
mirat mai una nina de prop, ni de prop ni de lluny. Començava a obrir els ulls i el desig.

 A l’Angèlic ens hi trobàvem un gran nombre d’alumnes. Hi érem els mallorquins, 
hi havia espanyols i d’altres nacionalitats que assistien a les classes. L’aula magna, 
immensa, era un hemicicle amb graons ascendents on sèiem, com els espectadors dels 
teatres clàssics, envoltant el centre del semicercle on el Dr. Mc.Nichol, alt i hieràtic, vestit 
amb l’hàbit blanc dels dominics, impartia, en llatí, la seva lliçó, tota una conferència, 
sobre la Crítica de la Raó Pura, de Kant. Mc. Nichol era un dels professors eminents 

-eminentíssim, diria el nostre Dr. Don Sebastià Garcías 
Palou-, el que més respecte imposava per la serietat que 
imprimia el seu caràcter sec, de paraules les justes, i per 
la preparació en saviesa i concisió que acompanyava 

l’explicació de la seva matèria. Era un home de parla anglesa, crec que era irlandès, 
i els que assistíem a les seves classes -l’aula magna era plena de gom a gom- agraíem 
el seu esforç per explicar, malgrat la deixa de la seva pronúncia, en un llatí clar i ben 
intel·ligible. En quedaren en el record els noms dels altres professors que vàrem tenir 
aquell any de Roma, tots ells frares dominics d’hàbit blanc, caputxa, capa i esclavina 
negra, homes d’estudi, autors d’articles i llibres i dels apunts propis de les assignatures 
que explicaven. Hi havia espanyols: el pare Abelardo Lobato, que era el degà, Del Cura, 
Morán, Chavarri, Carrasco; italians: Russó, Spiazzi, Campanile... el pare Dognin, que 
era francès. He de qualificar de nivell alt les classes que ens feien; d’algunes matèries, 
com les que donava Mc.Nichol o el pare Lobato, molt alt. No puc dir el mateix del 
nivell d’exigència a l’hora de qualificar els exàmens que, crec, a més de transmetre 
coneixements, també era objectiu de l’Angèlic la promoció professional de molts 
integrants d’aquella guarda que, com nosaltres mateixos, miraven d’obtenir un títol que  
facilitàs el futur. Amb tot això, el tracte entre  professors i alumnes era cordial i favorable. 
S’estenia un cel clar damunt el pou de saviesa de l’Angèlic, on ens hi trobàvem bé. I el 
millor de tot: havia retrobat una partida d’amics.  

 No gaire lluny de San Paolo, a Via del Moro, hi havia Mario’s, la trattoria on 
anàvem a dinar i a sopar, normalment, 
els mallorquins que habitàvem a San 
Paolo. Era una trattoria italiana típica. 
Una vidriera amb el nom Mario’s  retolat 
a sobre assenyalava la porta d’entrada. 
Ocupaven una sala rectangular tres 
fileres de taules, una a cada vorera 
tocant la paret embellida amb quadres 
de vistes de Roma i d’Itàlia, i una altra 
enmig, totes amb un mantell de quadrets 
vermells i blancs i a sobre unes setrilleres amb un saleret i un gerro petit d’on treia el 
cap una floreta de paper. La cuina i els servicis estaven al fons de la sala. Des de la taula 
estant, veies la cuina i les cuineres fent el menjar i el fum dels fogons. Quan entraves et 
senties en una estança senzilla, d’ambient familiar i acollidor.  El cambrer, que era amo 
i l’únic servidor al públic, nomia Mario Albanese, un home jove, d’una trentena d’anys. 
Com un nervi, era per tot, a la cuina, a les comandes, a servir els plats, a fer el compte, 
a cobrar i a tornar el canvi. Era bisco d’un ull, que no sé si per això hi veia més i podia 
fer més via a fer les coses. Duia calçons i sabates negres, una levita blanca, ornada 
sovint d’alguna taca, damunt una camisa del mateix color, amb butxaques grosses i un 
butxacó baix de l’espatlló on hi duia el bolígraf i un bloquet de fulles repuntades per fer 
la somma, que lliurava al client allargant el braç d’una estirada i pronunciant l’inevitable 
prego.  Quan hi havia molt de trull sortia a ajudar-li la seva dona, una italianeta petitona i 
eixerida, de nom Maximina,  que treballava a la cuina amb la mamma d’en Mario. Tenia 
Mario’s una clientela  més o manco fixa, estudiants com nosaltres, veïns dels voltants, 
i eventual com  els turistes que trescaven pel Trastevere i els capelloni que borinejaven 
per la Piazza Navona. Els preus eren econòmics. Cada menjada ens costava 500/600 
lires. Llevau-li un zero per fer el compte en pessetes d’aquell temps. El tracte d’en Mario 
era familiar envers de tothom, dels habituals, com nosaltres, i dels que estaven de pas:
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– Buon giorno, Buona sera.
 Deia quan entràvem, amb el seu accent italià.

– Sedete di qua. Va bene? E allora?
 Li fèiem la comanda. La pasta asciutta anava davant: Spaguetti al sugo con 
formaggio i de segon, una bistecca, insalata, uova... Altres vegades, Spaguetti Bolognese, 
Carbonara, Lasagna...

– Da bere?
– Acqua. Birra. Un quartino di vino?
– Bianco, rosso?
– Rosso.
– Va bene. Subito, Signori.

 El subito era un pur formulisme perquè sempre ens feia esperar. Ho deia i ho 
repetia, en veu alta, perquè el sentissin de tota la trattoria:

– Subito, Signor.
 Quan entrava qualcú i no el podia atendre:

– Un attimo, prego.
 Aquest attimo, generalment s’allargava, un quart, mitja hora.
 Qualque vegada perdia la paciència, i, quan passava per devora la nostra taula, 
ens feia arribar que el sentíssim, baixet baixet:

– Va fanculo. Porca miseria.

 Però succeïa poques vegades. Tenia bon humor i se’n desfeia de meravella com 
més gent havia d’atendre. Ens comentava en Mario que la paraulota o expressió més 
forta i ofensiva que es podia sentir dir entre italians era mortacci tuoi, una cosa així com 
me cag amb els teus morts.

 Mario’s tenia obert cada dia llevat del diumenge, quan la família anava a 
la campagna, als afores de Roma, a proveir-se de verdura fresca, ous, fruita i altres 
queviures del camp per tota la setmana. Així, doncs, els diumenges anàvem a mangiare 
a una altra trattoria o pizzeria.

 Els horabaixes, després de dinar, era el temps d’estudi, de passar apunts, de 
repassar els textos en llatí i en italià, i de llegir. Passàvem hores a la cel·la. Havíem anat 
a Roma per això, que era la nostra feina. Tot i que ens preníem un temps per l’esbarjo, 
no llegíem diaris ni perdíem temps mirant la televisió. Tampoc seguíem il calcio, la lliga 
italiana de futbol. Els diumenges, quan sopàvem  d’una pizza a Il Delfino,  podíem veure 
els gols de la jornada a un programa semblant a Estudio Estadio, que feien a aquella 
hora.
 
 La diversió era el cinema. Compràvem un giornale: Il Corriere della Sera, La 
Repubblica, Il Messaggero... i, per no canviar el costum, estudiàvem, en aquest cas,  la 
cartellera. Aprofitàvem que Itàlia era una democràcia amb més llibertats que Espanya  
i que a Roma no hi havia la censura ni la repressió que hi havia al nostre país, per triar 
una pel·lícula un poc verdeta, o que ens ho pareixia. Després de sopar, algun dissabte, 
ens ficàvem en un cine. No importava quina era la sala, de vegades un cine de mala 
mort. Aleshores, dins els cines es podia fumar i, vos ho podeu imaginar, es congriava 
un fumer dins la sala obscura que ennuvolava la pantalla. No importava el fum, ni tan 

sols l’argument ni la qualitat de la pel·lícula. Interessaven imatges noves que no havíem 
vist mai i que, si més no, ens esplaiaven. Algunes vegades aconseguíem entretenir-nos i 
passar una estona, d’altres el film resultava un avorriment, però havíem aparcat la tensió 
de l’estudi per unes hores i acabàvem el dia de tornada a San Paolo rient i fumant el 
darrer cigarret. No penseu que només vérem pel·lícules com, per exemple, Bora Bora; 
també vérem La dolce vita, de Fellini, o Roma, i del cine que vaig veure aquell any em 
vaig quedar prendat del cinema italià, dels seus directors Fellini, Passolini, Bertolucci,  
d’actors com Mastroiani i d’actrius com Anna Magnani, Sofia Loren...

 Un dissabte a vespre ens estiràrem fins a Via Veneto, a mitja horeta caminant, 
des de Mario’s. Via Veneto és una artèria de les principals de Roma. Va des de Piazza 
Barberini fins prop del parc de  Villa Borghese. Cosmopolita, molt concorreguda, hotels 
famosos voregen els seus llindars, hi ha l’ambaixada dels Estats Units, arbres, aceres 
amples, restaurants i botigues de luxe hi obren llurs portes, il·luminada, de nit, que sembla 
de dia. La Dolce Vita de Fellini la feu molt popular. Ens captivà l’explosió de llum, la 
gent passejant i el tragí del trànsit que passava fent un renouer el tub d’escapament. 
Cotxes de marca:  Lamborghinis,  Ferraris, Lancias, Alfa Romeos, qualque Porsche fent 
pets amb estrèpit i altres no tan luxosos pegaven frenada prop de la vorera i feien preu 
amb una de les dones, que s’ acostava, ametent, a la finestra oberta. Eren joves,les dones, 
elegants i guapes, pintades i ben endiumenjades, eren del carrer però no eren de barri. 
S’embarcaven en el cotxe i, al cap d’una estona, tornaven a passejar per damunt l’acera a 
la caça d’un altre parroquià. Algunes no tornaven comparèixer, que hi havia hotels d’alt 
stànding a l’abast. Dieci, quindici, venti, trenta mila lire, no ho sabérem mai. Badocàvem 
a Via Veneto contemplant gratis l’espectacle.  Jo no ho havia vist mai, aquest mercadeig. 
Acabat de sortir del claustre del Seminari era tot una prima esperienza.

 Aquestes eren les distraccions que ens entretenien i ens esplaiaven per la novetat i 
el tast d’unes vivències que no coneixíem, encara que el passatemps més corrent era pujar 
a la terrassa de San Paolo i fer una rialla fresca comentant les coses del dia, escampar la 
vista sobre els edificis del voltant fumant un cigarret i, els vespres de bon temps, admirar 
els estels de la nit romana. Els que tenien al·lota o eren casats es relaxaven escrivint 
una carta a l’estimada. D’altra banda, no férem gaire el turista. Jo vaig anar un dematí 
a veure els museus vaticans i la plaça de Sant Pere. Vaig visitar la Basílica i la Pietà 
de Michelangelo, que no me’n volia anar de Roma sense haver-la vista, com també el 
Moisès, a San Pietro in Vincoli. No record, tan sols, haver vist el Papa. Ara bé, el millor 
entreteniment era Roma, la ciutat. San Paolo alla Regola no quedava lluny dels carrers i 
places per on m’agradava caminar i que no em cansava de trepitjar. Quan estava cansat 
d’estar a la cel·la, els horabaixes, abans de sopar, o els diumenges anava caminant a 
admirar el Panteó, m’aturava a Trevi, anava, una mica més lluny, a veure l’emperador 
Marco Aurelio muntat a cavall i la Lloba al Capitoli, de vegades fins a Trinità dei Monti 
i a piazza Spagna. Però allà on més anava i m’hi quedava més estona era Piazza Navona. 
No em cansava de mirar i d’admirar aquell jovent, ells amb els cabells llargs, els vaquers 
mig romputs, les camises sense mànigues, els tatuatges... i elles amb calçons amples 
o  ben estrets, la faldeta curta o el vestit fins als peus, les bruses i camisetes de tot 
color, espardenyes a la moda índia, capellet de flors, anells als dits, polseres als canells i 
penjolls al coll, els ulls pintats, els cabells a l’aire, al·lotes que veia bellíssimes, que no 
hi valien ulls per mirar. Contemplava els dibuixos, les pintures, els objectes de bijuteria 



A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 5

8

A
M

IC
S 

D
E

L 
SE

M
IN

A
R

I  
N

úm
. 5

8

56 57

que feien amb les mans i miraven de vendre. Em quedava embadalit davant les seves 
guitarres, la música que feien i les cançons que cantaven. Aquell any Nixon visità Roma. 
Els Capelloni, elles i ells proclamaven make love not war, una de les ventades que 
sacsaren de valent els anys seixanta.

 Passat l’estiu tornàrem per fer el primer semestre del curs, que ens faltava. Aquest 
pic vaig fer el viatge amb vaixell fins a Barcelona i amb tren fins a Roma, fent aturades a 
San Remo i a Pisa, amb en Damià Llambies i i en Llorencet Coll que havien de començar 
la llicenciatura incorporant-se a la guardeta de mallorquins que pasturàvem per la gran 
Urbs. Quan arribà Nadal els estudiants mallorquins, tret d’en Julià Cifre, anaren a casa 
a passar les festes de Nadal. Jo havia d’acabar la tesina i temia que les celebracions i els 
dinars i sopars de les festes a casa no em deixassin fer feina com voldria i la tesina em 
quedàs endarrerida. Així ho vaig exposar als meus pares i, encara que a disgust seu, vaig  
romandre a Roma per les vacacions de Nadal de 1969. Vaig quedar tot sol a San Paolo a 
aquella habitació gelada acompanyat d’una màquina d’escriure que me va arrambar en 
Julià, que li havia deixat algú del Col·legi Espanyol, per preparar la tesina que vaig fer 
amb el Dr. Morán, de Psicologia, sobre la Caracterologia de Le Senne, un tema que ja 
coneixia del Seminari.

 Passava el dia entre la biblioteca de l’Angèlic, llegint i prenent notes, i San Paolo, 
escrivint a màquina el que anava recollint. Estava tot sol dins aquella habitació del gran 
edifici en un silenci que només rompia el tecleig de la màquina d’escriure. Baixava al 
carrer el matí, ben prest, a una caffeteria per prendre un capuccino i una pasta, que era el 
meu berenar. Anava a la biblioteca de l’Angèlic i al migdia tornava a San Paolo, deixava 
els llibres i els apunts i m’encaminava a dinar a Mario’s. Ara, en temps de Nadal, la 
trattoria, l’adornaven estrelles i angelets dibuixats sobre la vidriera de l’entrada amb neu 
d’esprai, ressaltant Buon Natale i Auguri amb lletres grosses i artísticament retolades. 
Adornaven la sala, penjant dels quadres i dels llums de la paret, bolles de Nadal color 
d’argent i daurades i, a l’entrada, un arbre de Nadal amb cintes de plata i una estrella 
al capcurucull. Aquest Nadal hi anava tot sol a Can Mario. Tot sol creuava el riu, tot 
sol caminava pels carrers empedrats i tot sol m’asseia a la taula. En el Seminari també 
passava molt de temps tot sol a l’habitació, a la capella, en silenci, i en el tragí de la 
gran ciutat va ser una experiència que no em costà gaire d’assumir. Mentre esperava, 
m’entretenia mirant i observant la gent que hi havia a l’interior. Enyorava els dies de 
primavera proppassats quan Roma s’inundà de capelloni. Ara, a l’hivern, havia minvat 
l’afluència d’aquell jovent, però adesiara entrava qualcuna d’aquelles jovenetes vestida, 
perquè feia fred, amb un abric fins als peus que, quan estirava els braços per posar-lo 
al penjador, la gonna curteta que duia descobria unes cuixes esculturals, i, en asseure’s, 
la brusa transparent deixava entreveure els pits, que jo imaginava esplendorosos i que 
feien estremir-me Roma in excelsis. L’horabaixa tocava màquina d’escriure i estudiar, 
fins a l’hora d’anar a sopar, per preparar l’examen de Llicència del mes de febrer. Aquest 
any, el dia de Nadal Mario’s tancava. El dia abans, en Mario, que sabia que havia quedat 
tot sol a Roma, s’acostà a la taula on dinava i em digué domani vieni qui a mangiare. 
Sei invitato. Havia perdut el costum d’anar a missa, però el dia de Nadal hi vaig anar, a 
una de les misses que el dematí deia el padre Ghitto a l’església de San Paolo on  només 
vàrem ser una dotzena de persones, en bon dia de Nadal. L’església buida, a la Ciutat 
dels Papes, un fet que m’impactà. A la una, l’hora que m’havia dit en Mario,  em vaig 

presentar a dinar, convidat, a Mario’s. Tot sol a una taula, mentre la família preparava 
l’àpat del dia de Nadal. Abans d’aixecar-me de la taula, que ja me’n anava, en Mario 
se va acostar amb una botella de Marsala, i em serví una copa d’aquell vi exquisit. Em 
digué Buon Natale, Pietro. Auguri! Jo li vaig  contestar Grazie, Mario, Buon Natale! Em 
vaig girar cap a la família que estava al fons de la sala i vaig dir Buon Natale per tutti. 
Tots respongueren Auguri! Auguri!. Vaig sortir agraït, mentre en Mario m’obria la porta 
amb un somriure.

  La nit queia molt prest damunt Roma, l’horabaixa. Cada vespre, de camí cap a 
Mario’s, em deixava abraçar per la nit romana, el córrer del riu  mentre creuava el ponte 
Sixto, la quietud dels carrers empedrats del Trastevere. I, quan sortia de la trattoria, 
gaudia un cop més del riu escoltant el remoreig de l’aigua silent, invisible, dins la fosca. 
En Julià m’acompanyà alguns vespres. Quan entràvem, que en Mario ja el conexia, en 
Julià exclamava, fort: Buona sera, Mario, come stai? Un doppio, per me, come sempre. 
En Mario el se mirava i, al cap d’una estona li duia la doble ració d’spaguetti. Quan 
sortíem, anàvem a peu passejant i xerrant, sovint amb brusquina, davall el paraigua, que 
a Roma plovia molt, camí del Col·legi Espanyol. En Julià va ser l’amic, el germà gran, 
en qui em vaig confiar aquells dies romans. M’escoltà sempre i m’animà. Caminant 
per aquelles strade de llum esmorteïda, les converses amb en Julià em donaven suport 
i me creaven esperances. A Piazza Navona ens acomiadàvem i cada u tornava a la 
seva posada. Si no era massa tard, que als carrers encara hi havia gent, passava per 
Trevi a assaborir la màgia de la llum i de l’aigua de la Fontana. Llavors la nit romana 
m’acompanyava a casa mentre caminava sobre el reflex lluminós dels carrers mullats. 
De molt lluny m’arribaven notes Salve, Salve Roma de trompetes i timbals.

 
       pere j.amengual. Nadal 2021.  

Carrer empedrat del Trastevere
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Enciclopedia. Primer grado
Uns records dels anys quaranta inopinadament recobrats.

Jaume Sancho
Dins una vella maleta de cartó −esbaldregada i gairebé podrida 
per tantíssims d’anys entre humitats, pols i teranyines− que va 
emergir, en motiu d’unes obres que férem fa un temps dins el 
sostre vell de ca nostra, hi va comparèixer tot un allau de pa-
perassa antiga i illegible, mesclada amb alguns quaderns i un 
llibre meu de quan jo era encara tan petitó que no en guardava 
cap record.
O almanco això pensava jo... 

Perquè tant prest anava obrint i fullejant els quaderns i aquell 
llibre vell d’Edelvives dels anys quaranta, notava com també 
s’anava obrint al mateix temps dins la meva memòria tot un 
seguit no sols d’imatges i records antics, sinó també una munió 
de recordances quasi tangibles, gairebé físiques, que mai més 

havia tornat sentir des que vaig deixar l’escola de les monges de la Caritat de Can Morey... 
i això farà ja prop de 80 anys ! 

Vaig tornar sentir entre els meus dits aquell bastonet llarg i prim, tenyit d’un rosat des-
veït, amb la virolla negra i aquell esburbat plomí gris que tantes closcades em va costar 
pel seu tenaç costum de fer taques de tinta tot arreu del meu quadern, que −també amb 
contumàcia obsessiva− em revisava sor Magdalena alguns pics cada setmana, fins que, o 
bé perquè vaig canviar el plomí o perquè les taques espontàniament s’esvaïren, finalment 
em deixà en pau.

Punyetera tinta! Una de les més aferrissades lluites de tota la meva vida va ser amb la 
tinta! Per a mi, el major, millor i més gran invent del segle XX no va ser la penicil·lina... 
Per a mi, sens cap mena de dubtes, el més valuós, el més preat invent del segle XX va ser 
el bolígraf ! Meravellós invent aquell que no fa taques de tinta, no ensutza els quaderns, 
ni enfurismaria avui sor Magdalena d’aquella manera tan desaforada com ho feia antany, 
quan jo era infant!

Tornant, però, al contingut d’aquella maleta, malavejaré a partir d’ara no tornar desviar la 
mirada del tema que m’havia proposat: aquella “Enciclopedia. Primer grado”, (de Editorial 
Luis Vives, S.A., Zaragoza, −amb un “Nihil obstat” inclòs del bisbe LINO d’Osca i Barbastro−1941).

És un llibre meravellós que jo vaig estudiar a Ca ses Monges, segurament els dos anys 1944 
i 1945, quan jo en tenia 6 i 7, fins que vaig fer la Primera  Comunió i vaig passar a cals Frares. 
Pel que jo ara encara puc conjecturar, la cosa degué anar així: Als tres anys vaig començar 
a l’escoleta de sor Bàrbara, i el contingut d’aprenentatge principal d’aquell primer curs 
devia consistir bàsicament en anar al bany sense embrutar-nos.  Al final en sortíem nets i 
lluïts.

Els dos anys següents (∓ als 4-5) devíem passar a càrrec de sor Margalida de Sant Bruno, i 
la càrrega pedagògica d’aquells cursos devia ser aprendre a llegir i escriure a llapis amb 
lletra entenedora i fer algun copiadet senzill i amb pocs entrebancs:  Allò essencial per tal 
que sor Magdalena ens posàs mà damunt i el món començàs a donar voltes a velocitat de 
creuer... Redall, sor Magdalena!   Als sis anys començaves a pujar l’Everest i en sorties un 
homenet.
I aquí començava la història d’aquest llibre mític que sortosament vaig recuperar de l’oblit!
En aquell temps no s’estudiava per “cursos”, sinó per “llibres”: quan sabies un “grado”, et 
passaven al següent. No hi havia cap escola o col·legi que dugués el mateix ritme: als 9 
anys tant podies estar a “primer grado” a una escola, com als 8 estar a “segundo grado” a 

l’altra. L’únic criteri anivellador d’aquell temps afectava sols a aquells alumnes privilegiats 
que, als 10 anys, havien de començar el batxillerat i abans havien d’aprovar un examen de 
“Ingrés”. Estic per dir que, en tot el procés escolar, no massa alumnes devien passar del 
primer grau.

El llibre, de tapes dures de cartó, tenia una gruixa d’un dit més o manco, i la seva extensió 
era de 175 pàgines.  Les característiques pedagògiques eren les que solien usar els siste-
mes catequètics, això és, preguntes clares i respostes curtes i precises, per exemple: “¿Qué 
es el artículo?” −“Artículo es la palabra que se antepone al nombre para indicar genero y 
número”. Il·lustracions abundants: cap foto, però molts de dibuixos il·lustratius, ben fets 
dins els cànons d’aquells temps. Jo encara ara pas gust de mirar-los i em retornen a temps 
passats. 

Només aquell sistema tan esquemàtic de pregunta clara/resposta breu pot explicar que en 
175 pàgines s’hi pogués tractar tot aquell enfilall d’assignatures o matèries que contenia: 
Doctrina cristiana, Historia Sagrada, Gramática Española, Aritmética, Geometría, Geogra-
fía, Historia de España, Higiene, Urbanidad, Conocimientos útiles (el que avui en diríem 
“Ciencias Naturales”, inclosa la Física) i Dibujo.  Jo no diré que nosaltres entenguéssim totes 
aquelles respostes que memoritzàvem, ni molt manco. Don per suposat que d’aquella pre-
gunta de Geometría, que deia així: “¿Cuántos son los poliedros regulares?”  i que nosaltres 
havíem de contestar: “Los poliedros regulares són cinco: el tetraedro, de 4 caras,; el hexae-
dro o cubo, de 6 caras; el octaedro, de 8 caras; el dodecaedro, de 12 caras, y el icosaedro, 
de 20 caras”, només els més dotats en devien treure entrellat.  Potser aquesta pregunta 
“no hi entrava”... Però segur que els fonaments bàsics de totes aquelles matèries jo els vaig 
aprendre allà. 

Segons el meu criteri de mestre vell, els continguts d’aquella “Enciclopedia. Primer gra-
do” a mi em semblen adients a aquella edat nostra i estic segur que permetien a un bon 
mestre, a partir d’aquell llibre, donar bones i clarificadores explicacions per tal de fer ben 
entenedors els seus continguts. Segurament alguns conceptes no els devíem entendre 
sense una bona explicació posterior, que alguns mestres sabrien donar i altres no tant. 
Això sempre és així.

Crec que l’equip pedagògic anònim que formava “Edelvives”, equip de l’Editorial Luís Vi-
ves, era −tant intel·lectualment com pedagògica− un col·lectiu molt competent i prepara-
díssim. Us assegur que, encara ara, en aquell llibre de l’any 1941 hi ha molt que aprendre, 
almanco pedagògicament. En Jaume Oliver l’hi hauria de pegar una ullada i comentar-lo 
seriosament.

Jo, en aquesta Enciclopedia retrobada, he pogut tornar aprendre o recordar de nou allò 
més bàsic i elemental que havia oblidat amb els anys, i moltes altres curiositats que potser 
ara ens resultin xocants i que nosaltres recitàvem als sis o set anys sense entendre-ho ni 
poc ni gens:  “¿Qué es España?”, per exemple,  o  això mateix de “los poliedros regulares” 
esmentats.

Dels “poliedros regulares”, ara que us he dat sopes, potser ho recordeu; però, per tal que 
no us quedeu tampoc amb l’endarrer de “¿Qué es España?”, vet aquí la resposta clara i 
concisa: “España es nuestra amada Patria: es el conjunto de pueblos españoles que existen y 
han existido”.  Ahí queda eso, colegas !  Els moros de Al Ándalus i els jueus de la diàspora, 
o fins i tot l’esbart de cartaginesos de Cartago Nova, es poden reputar orgullosos de ser 
paisans i compatriotes de gallecs, bascos i catalans!  Si Don Pelayo aixecava el cap... la tor-
naria armar! Perquè, com diuen a Cangas de Onís,  “España es Asturias!  Lo demàs es tierra 
conquistada !”

Ah! i no oblideu que tot això d’aquesta “Enciclopedia” que estudiàvem era “Doctrina 
tuta”: duia el “Nihil obstat” del bisbe LINO d’Osca i Barbastro... és a dir, gent seriosa i de bon 
tremp.
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En llenguatge planer el Grup Estol 
Vidalba fou un grup del que avui 
diríem, senderistes, que trescaren 
l’illa de Mallorca i altres indrets de 
fora de l’illa, en un determinat perí-
ode d’anys, concretament del 1971 
al 2002.
La seva activitat la trobareu en les 
cròniques que es feren en el seu 

moment, reunides en quatre toms, i que oferim a través del web dels Amics del Semi-
nari.
Inici del grup. Així consta en el Parlament amb motiu de la celebració del 10è ani-
versari de la creació: Cavallers, molt modestament, i sense consciència de si mateix, 
tal com neixen tots els infants, va néixer, fill de quatre pares, el 14 de gener de 1971, 
l’Estel Vidalba. Ara compleix per tant, els seus deu primers anys. Com un presagi de lo 
que seria la seva vida, va néixer caminant, per darrera sa Serra de Na Burguesa, a n’es 
Mirador de n’Alzamora, a uns 400 metres d’altura. El mateix dia del seu neixement ja 
va anar a fer es Camí de s’Escolta, a Valldemossa.
Els quatre pares foren, Francesc Adrover, Josep Estelrich, Mateu Cañellas i Llorenç 
Tous. Tres capellans i un seglar, Mateu Cañellas, cunyat de Gabriel Amengual Coll (ca-
nonge de la seu).
Així es defineix el grup, a la pàg. 3 del primer tom:  Grup de capellans, e canonges, e 
bisbes, e homens que cada quinze dies, els dilluns, es dedicaven a trescar Mallorques 
e Cabrera e Dragonera. Per si vols esser des cavallers de sa Vidauba. Joan Firella. (Tro-
bat a una antigua enciclopèdia editada l’any 2329)
Totes les sortides estan registrades, encara que no totes estan acompanyades d’una 
crònica. Es troben cròniques signades amb aquests noms. Pere de ses Falgueres, Mi-
quel Ambròs i Albertí, Sant Llorenç des Cardessar, Llorenç Tous, Pere de ses cabres, 
es Jai de sa barraqueta. És curiosa una nota que diu: Lo que no duu signatura és d’en 
Joan Rosselló, Firella.  

Primer tom de cròniques. Comprèn del 14 de gener de 1971 al  12 
de gener de 1981. 91 sortides. Conté 137 pàgines en format A4, 
escrit amb màquina d’escriure. Al principi del 2n tom hi ha una 
nota referida al primer que diu: Antany el meritíssim Santi, que, de 
fet, i perquè “ad majora natus” ja no segueix s’estol, edita el primer 
GRAN LLIBRE DE LES CRÒNIQUES. 

Segon tom de cròniques. Comprèn del 9 de febrer de 1981 al 3 de juliol de 1982. 33 
sortides. Conté 203 pàgines en format A5 (tamany quartilla), 
escrit amb màquina d’escriure. Es va acabar d’enllestir als obra-
dors d’Apòstol i Civilitzador de Petra el dia 2 d’agost de 1984, 
festa de la Mare de Déu dels Àngels i de San Eusebi de Vercel·li, 
bisbe, natural de Sardenya, de primeries del segle IV. Va patir 
molt per la fe.  

Tercer tom de cròniques. Del 3 d’agost de 1982 al 13 de setembre de 1988. 81 sor-
tides. Conté 312 pàgines en format A5, escrit amb màquina 
d’escriure. S’acabà d’enllestir als obradors de Sa Basa Nova de 
Portocolom per les vigílies de la bona memòria del Sant porter 
de Monti-sion el 30 d’octubre de 1989.  

Quart tom de cròniques. Del 26 de gener de 
1998 al gener de 2002. 60 sortides. Conté 
173 pàgines en format A4 (tamany quartilla), 

escrit ja amb ordinador. S’acabà d’escriure a Porreres dia 25 de ge-
ner de 2006, festa de la conversió del nostre patró, el gloriós Beat 
Ramon Llull, que tot ample del món corria /trescant el món envellia 
/ mes lo seu cor no envelleix.

A més de les cròniques hi trobareu pregàries i salmòdia; notes sobre la vida de Ramon 
Llull, declarat Patró del Grup Vidalba; celebracions d’aniversaris d’ençà de la creació 
del grup; sortides a terres catalanes, a l’Alguer, Peregrinació a Terra Santa; glosats i 
poesies; partitures de música; goigs i moltes coses més.

Les cròniques, escri-
tes en un llenguatge 
planer a l’estil de les 
Rondalles d’en Jordi 
d’es Racó.

Jaume Gual

https://www.amicsdelseminari.com/estol-vidalba

Trobareu aquests
quatre toms
a la nostra web:
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  Avui dimarts onze de gener de l’any, a altres saons li deien de gràcia, 2022, ca-
minen els caminants pel Camí Vell de Castellitx de la contrada d’Algaida envoltats de 
pins i garriga, aire fresc i camps de conreu en la primera eixida d’enguany, guiats per 
Pere Fullana, familiar de l’historiador del mateix nom, deixant enrere la minsa activitat 
dels últims quatre mesos per mor de la Covid, en Blas i el temporal Dana que només els 
han permès fer passejades pel Barcarès, el Toro, la Cometa dels Morts, a Lluc, i la Cova 
des Voltor, a Petra, sota el comandament del comandant Toni Colomar, el nin que de la 

Misericòrdia pegà bot al Seminari. 
Caminant caminant, conta en Toni 
que té cura de la Cooperativa agrà-
ria “Allima Cacao”, allà per terres 
peruanes en un territori  que es diu 
Chazuta, que funciona amb l’ajuda 
de Fodesba depenent del Govern 
Balear; és una cooperativa, diu, 
per fomentar l’autonomia dels tre-
balladors del cacau i promocionar 
la dona a aquells indrets, que patí 
darrerament un atac per part d’uns 
desgraciats que destrossaren apa-

rells informàtics i part de les instal·lacions, però que es refà molt bé i ja exporta a l’es-
tranger; la duen enginyers agrònoms nadius d’IDSA, Instituto de Desarrollo Sostenible 
del Amazonas, tota una satisfacció per a en Toni la feina feta a Fodesma adobant marges 
i restaurant molins i ara per la conca de l’Amazones, un reconeixement que lligam al 
nomenament de Jaume Conti com a fill il·lustre de Bunyola, al Siurell de Plata 2021 que 
li han donat a Tomeu Suau Serra i al Premi de Civisme a la Ciutadania amb què ha estat 
distingit en Jaume Santandreu que, molt al seu pesar i de l’amic el bisbe Sebastià, ha 
hagut de posar pany i clau amb el darrer vermut a Marginàlia, la nau del polígon de Can 
Valero que donava feina i un bocí de pa als pobres de la terra. Compartim alegrances i 
ens entristeix la sortida de Ferran Bellver, per decisions superiors incomprensibles, de 

Cooperativa agrària “Allima Cacao”

Sant Miquel de Campanet després dels anys dedicats 
amb il·lusió i bona feina a aquell patrimoni benau-
rat, on assistírem els Amics a escoltar en Biel Vila-
nova cantar les seves cançons i on els Caminants, 
els qui canten, ens delectaren amb un un concert les 
notes del qual ompliren de nostàlgia una nit d’estiu.

 Arriben els caminants damunt un turonet on 
s’aixeca l’esglésieta, petitona, que fou parròquia 
dels vilatans que conraven, antigament, aquesta ter-
ra. Presideix la Mare de Déu de la Pau, també pe-
titona, amb el Bonjesuset damunt els genolls. Joan 
Brunet dona el to: al·lots, Va! Silenci! Va, callau! do 
la fa, dooo, laaaa, faa, i dona l’entrada al parenostre 
de Rimski Korsakov que surt a tres veus més que 
bé, la Mare de Déu, assegudeta, no es mou,  escol-
ta, espera. Als seus peus, damunt l’altar, un santcrist 
crucificat roman en silenci, com el Santcrist dels 
Gerrers de l’església de Santa Rita, en el Socors, de Palma, que el pare Jesús ens mostrà 
el 16 d’octubre passat en una visita que es feu molt interessant i agradabilíssima, moltes 
gràcies. En Joan torna a aixecar els braços, Salve Regina canten ara a una veu els que 
allà són de la Schola que ha tornat amb força a reprendre els assajos per preparar la diada 
d’Inca, una diada eminentment musical, per la qual Tomeu Ripoll ja ha fet i fa gestions 
i que esperam dur-la a terme el proper catorze de maig, si Déu ho vol i Maria, segons 
consta a l’acta de la darrera junta directiva de l’Associació dels Amics que celebrà a Son 
Bono l’assemblea general anual el 12 de novembre iniciada amb una lliçó magistral de 
la història del Seminari a càrrec de Pere Fiol, en Macià, el Secretari, llegí la memòria 
anual i s’aprovaren pressupostos. Miquel Campaner presentà el seu 100x10 Reflexions 
en temps de pandèmia i feu entrega d’un exemplar amb dedicatòria glosada a cada un 
dels assistents. Dinàrem amb la companyonia del bisbe Sebastià i cantàrem en una so-
bretaula memorable. A Son Bono hi tenguérem també una trobada molt emotiva el vuit 

d’octubre amb Anselm Ál-
varez i la seva família, que 
preparà Cil Buele amb molt 
d’esment i estimació. Men-
tre els caminants canten, 
dins l’aire teb de la penom-
bra il·luminada per un raig 
de sol hivernenc, s'eleva una 
pregària per l'amic malalt en 

Ramon Rosselló, a la residència cas Notari de Porreres, i pels traspassats en Bernat 
Cifre, cantador de Lo Pi de Formentor, en Guillem Bonet Vidal, cuiner i custos de la 
Sapiència, i Pere Riutort Mestre, de Petra, dels missioners dels Sagrats Cors, tots ells 
estimats i de grata memòria.

 Camí avall fins al pla, caminen ara els caminants, acaronats per l’aire amable del 
migdia, petjant un camí de carro que mira dibuixada en el cel la muntanya de Ramon. 
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Miquel Monroig ens 
convida a participar via 
meeting i a aportar ide-
es, crítiques i algun es-
glai al Sínode convocat 
pel Papa Francesc. Ell 
i Guillem Ramis tenen 
cura de dur endavant la 
iniciativa. Vos hi podeu 
apuntar els qui  esteu 
interessats a revifar la 
nostra santa mare Església. Transcorre el camí entre aromes del camp que escampen 
flaires de música i glosats, paraules i cançons de bons amics. Ametllers primerencs mos-
tren flors de llibres i cants de Sibil·la i nadales, cants antics que demanen “obriu-vos 
aigües del cel”, me reviuen l’experiència solidària de Maria Duran, la dona del bon amic 
Toni Sales, que ja descansa en pau, a l’escola El Cortecito, a Puntacana, de la República 
Dominicana, ensenyant, fa més de quinze anys, a llegir i a escriure els nins i  perso-

nes adultes d’aquella illa caribe-
nya, me desperten memòries dels 
Grans Llacs al cor d’Àfrica, d’una 
nit de Nadal al Burundi i ploren la 
mort de Desmond Tutu. Compa-
reix Jaume Alemany  al davant del 
projecte Sojorn anunciant el Xaco-
beo 2022, mentre Càritas continua 
a primera línia en la lluita per als 
més necessitats.

 Els rentadors de la Font de Ran-
da assenyalen la fi de la caminada. D’allà, cap a Cal Dimoni per compartir plegats con-
versa i paelleta i restablir  forces perdudes. Asseguts a la taula algú recorda Pere Reynés, 
caminant de baixa en tractament mèdic, i Antoni Vadell, el llucmajorer, bisbe auxiliar de 
Barcelona.

       pere j. amengual   13 de gener 2022

 P.s. Si estau interessats a col·laborar en el  PROJECTE SOJORN  podeu contactar amb 
Jaume Alemany a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, en Es Rafal. El número 
de compte per a donacions: ES23 2100 8109 5813 0048 0599. N’estaran ben agraïts.

 Els qui vulguin participar via meeting en aportar idees al Sínode convocat pel papa 
Francesc es poden apuntar directament a mmonroigmestre@gmail.com. Sereu ben rebuts.

 

 

 

Maria Duran a l’escola EL CORTECITO

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.

30 Temps enrere, Manacor i Felanitx 
se duien una mica de tírria. (Ara ja no). 
Els felanitxers contàvem que els manaco-
rers a un gall no li deien res i el s’enduien. 
Conten que en certa ocasió en que també 
feien visita al nostre santuari, pujant amb 
so carro, el carreter demanà a l’ermità: 
.- I que podem deixar es trastos aquí?
.- Que venen més manacorers?
.- No.
.- Idò les-hi podeu deixar.

Tampoc era aquí on volia arribar. Al 
llarg dels meus escrits haureu pogut ende-
vinar que els felanitxers tenim una mica 
d’ironia que ens caracteritza. Un dels qui 
posaren argument i lletra a l’obra de tea-
tre Un Ciutadà a matances fou regidor a 
la primera legislatura pel partit d’AP. Era 
l’únic. També hi havia dos comunistes que 
tampoc feien cap vasa. De tant en tant se 
girava cap als comunistes dient: I tenen 
raó aquests al·lots, ara votaré amb ells. Ja 
veis quin personatge era. I enllaçant amb 
el cas del carro, direm que un dia se casà 
amb una manacorera. I ja som dins els Do-
lors davant l’altar, i el capellà, on el ritual 
ho marca que diu al nuvi: 
.- Ets anells.

Ell se posa mà dins sa butxaca, i mentre 
les posava dins la palangana que diu:
.- I les hauríem de tornar a veure.

31 Una amiga meva un dia me conta-
va la feta d’un capellà parent seu de lluny 
que duia la Comunió a sa mare impedida. 
Ell vivia amb una cosina que el cuidava 
(no sabérem mai si era de part de pare o 
de mare). Tots es capellans tenen dins la 
sagristia uns calaixos per tenir les seves 
pertinences. I cap altra persona posa mà ni 
mira que té don Tal o don Qual dins les 
seves calaixeres. El nostre protagonista 
però, hi tenia contraban. Sí, feia de contra-
bandista. Fins que els altres capellans se’n 
temeren i se va produir un escàndol. La 
mare de la meva amiga s’interessava pel 
conflicte, i ell li deia: Ho sents, no te fiïs 
mai d’un capellà perquè maldament du-
guem sotana, davall hi duim calçons.

32 Temps enrere a la Vila hi havia di-
ferents societats on es reunien els homes a 
les llargues vetlades d’hivern o per estar a 
la fresca a l’estiu. Així trobam La Protec-
tora que era un bar de pagesos i menestrals. 
Sa Recreativa que era d’amos grossos i 
gent potent i, finalment, Sa Botigueta, que 
era el casino dels senyors. Cap d’aquests 
estaments se mesclava. Si un es casava 
amb la filla d’un senyor, ja tenia entrada a 
sa Botigueta. No sempre els gendres s’han 
duit bé amb els sogres maldament visquin 
a la mateixa casa. I Això és el que passà: 
En temps de corema, els vespres, sermó. El 
jovent anava o no anava a la parròquia. Un 
dia uns quants joves que sortien del sermó 
entren dins Sa Botigueta i les demanen: I 
què ha dit anit es capellà? Ha començat a 
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dir: I on són aquests fadrins felanitxers que 
no venen an es sermó? Què fan es fadrins 
que no escolten sa paraula divina? A un 
cornaló de la sala, un casat de fresc que no 
s’avenia amb el sogre que diu:
.- 50 duros donaria, ser-ho fadrí.
El seu sogre de l’altre cornaló i sense aixe-
car els ulls del diari que diu:
.- 500 en donaria que ho fossis.

33 Tot felanitxer té un malnom i fins fa 
poc quasi a tots ens coneixien per aquest. 
Un d’ells n’és esperitsant. Idò succeí que 
un al·lot amic del meu pare, un dia en exa-
minar-se de doctrina quan anava a escola 
el mestre que li demana: I què va fer l’Es-
perit Sant? Aquell al·lot res podia respon-
dre ja que estava peix de tot allò. I el mes-
tre que insistia. I aquell nin res... Fins que 
al final se li va il·luminar la idea principal i 
respongué: Se va casar amb ma mare! 

34 Una que me passà a mi. Entre les 
coses que un dia la meva dona heretà del 
tio Macià fou un hàbit d’encapironat (ca-
perutxa) de la confraria dels Caballeros 
Cruzados. Una confraria d’homes ja grans, 
sortida de la casa teatina de la Vila. La tro-
balla dins la caixa de l’aiguavés de davant 
m’obligà a telefonar al germà major de la 
confraria per demanar noves del que havia 
de fer amb el vestit. Jo no havia freqüentat 
quasi mai la casa teatina.
-. El t’has de posar i has de venir a les pro-
cessons i actes que sa confraria organitza 
ja que ets es seu hereu.

Hi vaig anar. L’any següent l’antic ger-
mà major havia tornat gran i ho deixà anar. 
La confraria restava sense qui dugués el 
timó i en un parany entre el Superior de la 
casa i altres membres de la junta, decidi-
ren que un servidor havia de ser el proper 
Germà Major. Dues espolsades per no ser-
ho. Sí, t’ajudarem. Vaig sortir de la reu-
nió amb la collera posada. No m’ajudaren, 

però crec que un bon Germà Major no ho 
hauria fet més bé.

Un dels actes que fa encara ara la con-
fraria és un dinar de germanor el Dijous 
Sant, on anomenam «es cenacle». Res, 
me torrat amb herbes amargues, bàsica-
ment. Després del dinar. Assemblea, re-
comanacions pel recolliment durant la 
processó, pagament de quotes...

Assegut com estava ran del Superior, 
durant el dinar, aquest que me diu:
-.Tomeu, hauríem de deixar entrar dones 
a la confraria.
-.No està previst als estatuts.
-.Sí, però seríem més. Caballeros i da-
mas...
-.I que estau segur que en quedaria cap 
dels que estan aquí?
-.Però no està bé homes tots sols.
-.Aquí a la Vila n’hi ha una altra de con-
fraria només de mascles i a Campos he 
sentit a dir que n’hi ha una de només do-
nes.
-.No, però ja veuràs, jo ho explicaré i tots 
acceptaran sa meva proposta.

Explicà tot lo explicable: que si l’Es-
glésia vol donar més protagonisme a la 
dona, que si el partit socialista manà que 
a totes les llistes electorals hi havien de 
figurar un 25 per cent de dones, que no 
acaba d’estar bé la discriminació per part 
dels homes...
-.Per tant sa meva proposta és obrir ses 
portes a ses dones perquè hi puguin en-
trar...

Uns moments de silenci.
Demana la paraula el ja venerable an-

terior Germà Major, s’aixeca i diu:
-. Mirau, si deixam entrar dones, no se 
conformaran en comandar un 25 per cent 
com a cas socialistes, no les bastarà  un 
50, voldran comandar un 100 per 100. 
I si no ho creis que cadascú pensi com 
s’arregla a ca seva.
... Silenci sepulcral. Tan sols no ho 
passàrem a votació.

Pasdoble torero clerical
Mallorca - Texas - Mèxic
Fra. Gabriel Fernández - Mn. Pere Orpí

1. Precedents.
En el número anterior d’aquesta revista, 57, octubre 2021, just estrenat el nou títol 

«Amics del Seminari», a les pàgines 75-76, el primer signant de la present col·laboració 
donava compte a un article titulat «El pasdoble torero de Joan Nicolau, Antoni Mateu i 
Baltasar Coll: un affaire de dimensions internacionals» de les peripècies que possibili-
taren la composició d’un pasdoble torero per promocionar un novillero mexicà de nom 
Rolando Valle conegut de dos missioners mallorquins, Joan Nicolau i Gabriel Fernán-
dez, residents a Texas, localitat de Río Hondo, a la parròquia de St. Helen Church. La 
iniciativa fou de Joan Nicolau, la lletra de Baltasar Coll, i la música d’Antoni Mateu. Per 
evitar repeticions, i per a aquells que no es vulguin perdre cap detall d’aquest affaire, ara 
ja si, a més d’internacional, quasi detectivesc, recoman la lectura de l’article esmentat 
de l’anterior revista, pàgines 75-76. 

Precedia aquest article una llarga i interessant crònica titulada «Enrevoltant una parti-
tura» a càrrec de l’amic Bartomeu Rosselló sobre l’afició taurina a Felanitx i un altre cu-
riosíssim pasdoble torero clerical, aquesta vegada compost per Mn. Bernat Julià,  músic 
i mestre de músics, i dedicat al seu condeixeble Mn. Josep Estelrich, capellà de la plaça 
de toros de Palma. El títol era «Toros en Palma». Quines coses i quins temps!!!

A l’article de Jaume Oliver quedava aclarit, segons la correspondència Nicolau-Coll 
(que pertany ara a l’Arxiu de la Fundació Baltasar Coll) que el pasdoble es dugué a 
bon port, lletra de Baltasar Coll i música d’Antoni Mateu, que tingué prou èxit, recollit 
generosament a la premsa mexicana, i que se’n enregistrà un exitós disc. Però, malgrat 
diverses gestions, especialment a càrrec de Macià Llabrès, editor de la revista, en primer 
lloc mitjançant el mateix Joan Nicolau (que manifestà després de 52 anys no recordar ni 
tenir res) i altres camins, no es pogué localitzar ni la lletra ni la música, ni traces del disc 
ni de retalls de premsa. Es trobà, això si, notícia biogràfica de Rolando Valle per internet, 
que no aportava res a la qüestió que ens interessava.

L’assumpte quedà sense tancar com haguéssim volgut, però el donàrem per tancat.
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2. L’actual nus de la qüestió  

Aquest fou el nostre error: creure que el podíem donar per tancat. El segon signant 
d’aquesta col·laboració, Pere Orpí, no pensava el mateix. Precisament en aquell mateix 
número 57 de la nostra revista s’hi publicà una extensa i sucosa entrevista realitzada per 
Domingo Mateu a aquest polifacètic amic, poeta, músic i dinamitzador cultural. Anem, 
però, a l’assumpte del pasdoble i d’en Rolando Valle. 

Quan en Pere Orpí va veure aquell article, va recordar el text que havia fet per encàr-
rec del capellà artanenc Gabriel Fernàndez a través d’una carta, ja que no el va conèixer 
personalment perquè morí a Madrid de forma sobtada quan venia a Mallorca. Per tant 
els dos textos (en prosa i en vers), que segueixen, i que el condeixeble de Pere Orpí, 
Jaume Gual, va aportar al Consell de Direcció de la revista, són anteriors a la revista 
57 i estan publicats en el seu darrer llibre: “Versos per cantar”, (Ed. Documenta Balear, 
2018), pàgines 341 i 342.
                                                          
                                                          “Rolando Valle”

Introducció
Devers la primeria del 1970, o poc temps abans, vaig rebre una carta que de bon 

principi em va sorprendre. Em demanava, ni més ni manco, una lletra per a un pasdoble 
torero dedicat a Rolando Valle, un jove “novillero” mexicà que estava a punt de prendre 
l’alternativa. El remitent era el capellà artanenc Gabriel Fernández, exfranciscà de la 
T.O.R., que vivia a l’estat nordamericà de Texas, concretament a “St. Helen Church”, 
de Río Hondo.

Removent arxius, només he pogut localitzar una carta posterior, amb data de 28 de 
maig de 1970, on entre altres coses diu:

“Acabo en estos momentos de recibir tu carta junto con el Pasodoble [...] Me 
ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias [...] Vamos a la música. Te agradez-
co sinceramente la propuesta que me haces del Mtro Calatayud. He oído de él 
muchas veces. De veras, te agradezco le des la letra para que él ponga la música 
[…] Aprovechando estas líneas, te diré algo de Rolando. Creo te dije que, tras 
haber toreado y triunfado en la ciudad de Aguascalientes, se dirigía a México 
y el autocar sufrió un tremendo choque. Murieron 8 personas. Rolando sufrió 
un tremendo golpe. Tiene las dos piernas trituradas, mejor dicho, tenía. Suerte 
que pude encontrar un médico joven que se arriesgó a operarle y, con la ayuda 
de Dios, le habremos salvado las piernas […] Rolando tiene ahora 19 años. 
La juventud le ayuda mucho. Su ánimo no ha decaído y sólo piensa en volver a 
torear […] No dudes que nos veremos al ir de vacaciones este próximo verano. 
Pienso llegar a principios de Julio […]”

Per mala sort, no ens arribàrem a veure. Segons informacions posteriors, Gabriel 
Fernández va morir sobtadament a Madrid, fent escala cap a Mallorca. El pasdoble, 
per tant, romangué a mitges astes. Només n’he trobat, junt amb la carta esmentada, un 
esborrany desordenat que m’ha permès reproduir el text complet. De la música, res de 
res. No record haver-ne parlat amb el mestre Calatayud, i molt menys amb altres com-
positors.

La lletra, com es pot veure, té una estructura molt simple: un romanç a base de versos 
heptasíl·labs. En quant al contingut, i tractant-se d’una experiència nova, vaig procurar 
usar imatges i expressions de caràcter taurí, malgrat no haver entrat mai dins una plaça 
de toros. Des de la perspectiva actual, em cal demanar disculpes pel meu atreviment i 
declarar-me solidari amb els moviments proanimalistes.

En quant a Rolando Valle, he pogut aclarir via Internet que prengué l’alternativa com 
a torero professional dia 19 de novembre de 1972, a la plaça “Guadalupe” de Monterrey 
(Mèxic). Si s’hi estrenà qualque pasdoble, me’n rent les mans.
                                                                                                                  

ROLANDO  VALLE

Pasos firmes en la arena,
olas de grana en el aire:
luchan un hombre y un toro
cuerpo a cuerpo, sangre a sangre.

México tiene un torero
que del valor hace un arte.
El torero tiene un nombre:
Rolando, Rolando Valle.

El que jugaba a los toros 
con los niños de su calle
es el rey de los carteles: 
Rolando, Rolando Valle.

Haz que encienda los tendidos
tu nombre, Rolando Valle,
y que envuelta en tu capote
tu fama cruce los mares.

Cuando iluminas el ruedo
con las luces de tu traje,
al compás de los aplausos
muere de envidia la tarde.

Frente a ti levanta el toro
sus espejos de azabache
y su mortal media luna,
que a tus plantas va a eclipsarse.

En el ruedo de la vida
sigue tejiendo tus lances,
y al fin del último tercio
saldrás por la puerta grande.

 Pere Orpí Ferrer
 Peguera, 1970
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Fins aquí el text de Pere Orpí.

3. Com desfeim el nus?
Aquest text d’Orpí ens completa la informació que teníem però deixa moltes pre-

guntes obertes. Sembla una història paral·lela a l’anterior (pasdoble de Nicolau, Coll, 
Mateu) però amb diferents agents i en diferents moments. Té lògica això? No es varen 
coordinar en Nicolau i en Fernández? Varen posar en marxa dos camins diferents per 
si un fallava? Ambdós estaven a la mateixa parròquia, St. Helen Church de Río Hondo, 
Texas, com s’entén això? 

Les cartes de Joan Nicolau a Baltasar Coll foren escrites entre el juliol i l’octubre 
de 1969. Inicien el procés i acaben agraïnt el pasdoble, lletra de Coll i música d’Antoni 
Mateu, i dient que ha estat un èxit.

Pere Orpí parla d’una carta de Gabriel Fernández rebuda la primeria del 1970 o poc 
temps abans a la qual se li demana un pasdoble amb la mateixa finalitat, honorar i donar 
suport a Rolando Valle. No tenien ja el primer pasdoble? Orpí afegeix que ha trobat 
una segona carta de dia 28 de maig de 1970 on Fernández li diu que ha rebut la lletra 
del pasdoble que li havia encomanat i li ha agradat moltíssim; manca trobar un músic 
que escrigui la partitura (per exemple el Mestre Calatayud). Aquí acaba l’itinerari del 
segon pasdoble, per això Orpí diu que el pasdoble romangué a mitges astes. Encara que 
apareguessin més cartes o altres papers, resulta molt difícil encaixar-ho tot amb lògica, 
sobretot entendre el motiu pel qual s’obriren aquestes dues vies.

La nostra proposta és deixar el nus sense desfer del tot per si de cas.

Jaume Oliver-Pere Orpí

    
De setembre fins a 31 de desembre de 2021

S E T E M B R E
 
    Dia 1.- A primera plana: Religión islámica. De los 900 que lo solicitaron, 
150 podrán estudiar la asignatura. A l’interior: 150 alumnos cursarán 
Religión Islámica en tres centros de Mallorca. Signa A.M.

 2.- A Opinión. Article de Norberto Alcover: Quietud. De Burwitz a 
Afganistán. Emmarca: Abrimos las puertas de nuestras sociedades y cultura al 
Islam...
 A Bellver, La crítica del lector. Petit comentari sobre el darrer llibre 
de Teodor Suau: “Purificar l’aire en temps d’alarma. Homilies”. Lleonard 
Muntaner.

 7.- Cultura y Sociedad. El obispo de Solsona renuncia por su amor a 
una escritora de novela erótica. Informa Roger Junyent.

 8.- Opinión. El Maligno se apodera del obispo exorcista con autora 
erótica y satánica. Du la firma de José Jaume.

 9.- Part Forana. La justicia tumba el restaurante que impulsa el cura del 
Oratorio de Portals. Informa I. Moure.

 10.- Part Forana. Bunyola elimina la Cruz de los Caídos, el último 
símbolo franquista de la localidad. Informa Jaume Mateu. Bunyola.
 Opinión. Veritats absolutes? Signa Teresa Mollà. Una reflexió a partir de 
la dimissió del bisbe de Solsona, Xavier Novell.
 Opinión. Ni religión católica ni islàmica, laicismo en los colegios 
públicos. José Jaume.

 11.- Opinión. El “islaicismo” llega a la escuela. Matías Vallés.

 12.- A primera plana. Amb foto de Xavier Novell i del bisbe Salinas. Los 
obispos que perdieron la diócesis por una mujer. A l’interior: El caso de Xavier 
Novell. Dos obispos pierden la diócesis por el amor de una mujer. Matías 
Vallés / Enric Badiao.
 La defensa de los matrimonios. El celibato obligatorio ensancha la 
brecha entre sociedad e Iglesia. Reportatge que firma Juan Hernández.

 13.- A primera plana. Las últimas monjas de la Caridad de Sóller. A Part 
Forana: Las últimas monjas de la Caridad abandonan Sóller tras casi 160 
años de historia. J.Mora.
  Opinión. Aquesta no és la teologia que vaig aprendre. A l’origen 
del Cristianisme hi ha un home i només més tard les seves paraules es 
converteixen en teologia...Martí Àvila i Serra.
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 23.- A Bellver. Preguem. Presenta el llibre de Bartomeu Bennàssar: Els 
salms d’ahir per a gent d’avui. Lleonard Muntaner. Firma P.E. i M.

 26.- A Libertad Vigilada.Acudit sense gust ni gràcia amb el Papa 
Francesc de protagonista. PERPETRADO POR Luis Arboledas.

O C T U B R E

     Día 3.- A Mallorca: Teodor Suau es reelegido decano de la Seu y Francesc 
Ramis será su segundo. Informa Europa Press. Palma.

 5.- Cultura y Sociedad. El Any Costa i Llobera mostrará “al poeta, al 
sacerdote y al santo.” EFE. Palma.

 6.- Internacional. Al menos 216.000 menores sufrieron abusos de 
miembros de la Iglesia francesa.  Informa Enric Bonet. París.
  A la mateixa plana: Becciu, la “sonrisa” de un cardenal en el 
banquillo. Sobre la corrupció i malversació de fons en el Vaticà. Informa I. 
Savio. Roma.

 8.- Mallorca. La Iglesia y los sindicatos reivindican en Palma el empleo 
de calidad. Hi ha una foto de la gent de Caritas amb el bisbe Sebastià davant la 
porta de Santa Eulàlia. Irene R. Aguado.

 14.- Mallorca. El Papa nombra al ibicenco Vicent Ribas Prats nuevo 
obispo pitiuso. Informa José Miguel L.Romero. Mostra una foto del bisbe nou.

 21.- A bellver. Suplemento excel.lent. Treu Pere Fullana i Rafel Mas 
presentant el seu llibre: Església i guerra civil, a Sencelles. Illa edicions. Dues 
Esglésies en la guerra. Informa Joan Riera.
  La resta del Suplemento està casi tot dedicat a la persona de Josep 
Massot i Muntaner, amb articles de Antoni Marimon Riutort, Teodor Suau 
i Puig i Biel Massot i Muntaner entre altres. A destacar les fotografies i les 
portades d’alguns dels llibres que ha publicat el nostre pare Massot.

 22.- Part Forana. Son servera derriba por sorpresa la cruz franquista de 
los Caídos. Informen B. Capó / I. Moure.
  A la mateixa plana. El cura Jaume Mercant: “Recogimos 837 
firmas para que se conservara este símbolo religioso”. Informen B.C./I.M.

 27.- Tribuna. Jaume Santandreu Sureda escriu: La creu gammada del 
rector de Son Servera.

 28.- Tribuna. Jaume Mercant Simó escriu: Carta oberta al reverend 
Jaume Santandreu.

 30.- Opinión. Si Cristo Venesse! Lúcid escrit de Joan Riera. Diu 
moltes coses, ben dites. Una, de mostra: Si Cristo venesse!, retornaria 
al seu sepulcre.
  Opinión. Tribuna. Josep Miquel Bauset, monjo de Montserrat, 
escriu El Bisbe Teodor Úbeda, bell escrit sobre la figura del qui fou un bon 
pastor.

  A Part Forana: LOS DONATS DE SANT MIQUEL DE 
CAMPANET CONFIRMAN SU MARCHA DEFINITIVA DEL RECINTO. 
Informa J.F.S. Inca.

N O V E M B R E

    Día 3.- Opinión. Josep Massot: Una vida al servei de la cultura. Josep 
Miquel Bauset, monjo de Montserrat.

 4.- Part Forana. Tribuna. Jaume Santandreu i Sureda carrega altra 
vegada: L’Església de Mallorca corcada de feixisme.

 7.- Mallorca. Dos nuevos canónigos para la Seu. Es tracta de Josep 
Adrover Vallbona i Antoni Jesús Dols Salas.
 Part Forana. Biel Gomila és l’autor d’un reportatge sobre la publicació 
de Joan Miralles i Monserrat “Veus del passat”. Institut d’Estudis catalans. 
Voces del pasado custodiadas en un libro.

 9.- Part Forana. Tribuna. Jaume Santandreu: Fraternal abraçada del 
bisbe a can Gazà. Aquest pic en Jaume descarrega.

 19.- Mallorca. El Papa recibe al obispo de Mallorca para informarle 
del congreso de Ramon Llull. Informa J.F.M. Hi ha una foto del Papa parlant 
amb el bisbe Sebastià.
 Part Forana. Bunyola. Declarará hijos ilustres a Jaume Conti y Nicolau 
Colom.

 24.- Part Forana. Tribuna. Josep Miquel Bauset escriu sobre Pere 
Riutort ... va néixer a Petra l’any 1935... i va pertànyer a la Congregació dels 
Missioners dels Sagrats Cors...

 28.- Cultura y Sociedad. Reportatge sobre el Taller de Restauració 
del Bisbat de Mallorca. Restauradoras de las heridas del valioso patrimonio 
artístico. Informa Montse Terrasa. Ens fa saber que ...Su primer director fue el 
sacerdote Miquel Garau...
 Opinión. Ruedas de Molino.  La Iglesia y las administraciones deben 
pararse a reflexionar sobre la conveniencia de celebrar la figura de quienes 
han transgredido los derechos humanos más elementales. Escriu Jorge Fauró.

 30.- Mallorca. Empieza el proceso de beatificación y canonización de 
Fray Francesc Cantarellas. EFE. Palma. El biógrafo de Fray Francesc, Jesús 
Miguel Benítez...El pare Jesús és qui ens va mostrar l’església del Socors a la 
visita que hi férem els Amics del Seminari.
 Part Forana. Obituario. Fallece “mossèn” Gabriel Ferriol de Sant 
Joan.
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D E S E M B R E

 Día 19.- Tribuna. Jaume Santandreu s’esplaia: L’Evangeli de mestre 
Guillem Bonet Vidal. Va ser un vertader sant...
 A l’interior, esquela de Guillem Bonet Vidal, “l’Amo en Guillem de la 
Sapiència”.
 A Cultura y Sociedad. Navidad 2021. La Navidad se sube a las tablas. 
Conciertos y espectáculos...Gabi Rodas.

 20.- Mallorca. En un terç de columna Redacción informa: Ingresado 
muy grave el mallorquín Antoni Vadell, obispo auxiliar de Barcelona.
 Part Forana. Obituario. Fallece Guillem Bonet, custodio de la 
Sapiència, a los 99 años.  Jaume Rigo. Santanyí.

 21.- Part Forana. Obituario. Muere el “pollencí” Bernat Cifre, un gran 
estudioso de la figura del poeta Costa i Llobera. J.F.S. Pollença.

 22.- Mallorca. El obispo Vadell continua estable dentro de la gravedad. 
M.Adrover/ E.P. Palma.

 23.- Mallorca. Redacción informa: Asaja reparte diez toneladas de 
alimentos para Can Gazà. Los residentes podrán disfrutar de verduras, carne 
y pescado para estas fiestas navideñas. Mostra una foto amb Jaume Santandreu 
cobert per la xilaba just baix del camió carregat de queviures.
 Opinión. Natividad. Reivindicación de la carne. Bona reflexió de 
Norberto Alcover.
 Al Suplemento bellver. Massot: història, llibres i vida. Bernat Joan i 
Marí comenta el llibre de David Ginard i Féron: Josep Massot i Muntaner. El 
combat per la història. Lleonard Muntaner.
   
 27.- A primera plana. Sudáfrica llora la muerte del Nobel de la Paz 
Desmond Tutu.
 Internacional. Muere Desmond Tutu, el último icono de la lucha 
contra el “apartheid” sudafricano. Informa Montse Martínez. Barcelona.

 28.- Mallorca. Las llamadas al Teléfono de la Esperanza se disparan en 
2021. EFE.Palma.
 Cultura y Sociedad. La biblioteca de La Real, en la que Ramon 
Llull gestó el catalán literario, lleva cuatro años cerrada. Hi ha fotos de la 
biblioteca i del prior del monestir de la Real, Josep Amengual. Informa Raquel 
Galán.
 Cultura y Sociedad. La Seu vista des del Gòtic. Felip Munar i Munar 
comenta el llibre de Joan Bauzà “Comprendre la Seu. Una mirada gòtica a la 
Catedral de Mallorca”.

 31.- Sucesos. La mujer que ataca a sacerdotes en Palma, ingresada en 
Psiquiatría. La jueza acuerda su internamiento tras una nueva detención por 
agredir al rector de Sant Miquel. Informa M. Ollés.
 A Tribuna. El bisbe Sebastià Taltavull escriu: Diàleg, educació i treball: 
eines per a la pau.

OCTUBRE

 Dia 2.- aradiumenge. A la contraportada. La ciutat envaïda. Palma 
celebra el primer govern d’esquerres des de la segona república. Revisat per 
Jaume Obrador Soler.

 9.- aradiumenge. La ciutat envaïda. Els primers cent dies del batle 
Aguiló. Revisat per Jaume Obrador Soler. Treu una foto del balcó de Cort on 
es veu un molt jove Jaume Obrador.

 16.- cultura i oci. A tota plana, amb foto del protagonista: Poeta, 
capellà, traductor: tot el que fou Costa i Llobera.
 Costa i Llobera, més enllà de “Lo pi de Formentor”. D’aquí a un any 
en farà cent que va morir... Clàudia Darder.
 aradiumenge. Bona part d’aquest suplement està dedicat al bisbe Pere 
Casaldàliga i el seu llegat. Excel·lent reportatge acompanyat de suggestives 
fotografies. A una d’elles es pot admirar la tomba del bisbe dels pobres a la 
vora del riu Araguaia. Signa el reportatge Sònia Sánchez López. Les fotografies 
són de Ruth Marigot Murillo. El llegat de Casaldàliga.

 23.- cultura i oci. Per pa i per sal. La cuina dels ermitans. Caterina 
Gelabert, a la seva pàgina dedicada a receptes de cuina, comenta el llibre La 
cuina dels ermitans, de Miquel de Binifar, pseudònim de qui fou ermità de la 
congregació de Sant Pau i Sant Antoni. Un escrit deliciós.

NOVEMBRE

 Dia 6.- Les claus d’avui. Fora bromes. Cristina Ros escriu: Josep 
Massot i les publicacions de l’Abadia. La celebració d’una vida, com la que 
feim del pare Massot, és una acció de gratitud.
 Cultura i oci. Perfil. C.D. escriu  Josep Massot i Muntaner, una figura 
intel·lectual desbordant. L’historiador David Ginard Féron firma el llibre de 
Lleonard Muntaner dedicat al frare* i editor de Palma, que aquesta setmana 
ha fet 80 anys. *És monjo de Montserrat.

 18.- Turista de coa d’ull. Quan Lluc començà a tossir a Franco. A finals 
dels seixanta el refugi de l’espiritualitat de Mallorca es començà a imbuir 
d’aires de llibertat amb l’arribada de capellans contraris a la dictadura i 
defensors del català. Signa el reportatge Antoni Janer Torrens.
 Hi ha una columna dedicada a L’escolania avui.

 I fins aquí hem arribat. L’any qui ve serà un altre any.

       
         pere j. amengual


