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Moltes vegades tenim la impressió que aquesta revista no
l’ha dirigit mai ningú: sembla que s’ha dirigit sempre ella
sola... Ha anat fent el seu camí durant 10 anys afegint,
llevant, canviant o reestructurant-se a mesura i al pas que
les circumstancies i les persones que hi anàvem escrivint ho
anàvem fent també. Avui és dóna en ella una certa paradoxa:
és la mateixa revista que fa deu anys però gairebé ja no hi té
res a veure. Ella mateixa ha anat canviant sense quasi
adonar-se que ho feia... Ella mateixa ha anat descobrint i
transitant nous camins i nous horitzons impensables fa deu
anys. Avui el seu horitzó és ja ben distint. I ens sembla bé
que ho sigui. “E la nave va...”
A la coberta del darrer número hi inseríem una llegenda que
no era només una bravesa de part nostra, volia ser també un
compromís: “Ja fa deu anys... i encara tenim corda” posàvem
allà... i ho volem mantenir! I no volem només mantenir la
revista com és ara mateix, la volem millorar i renovar en la
mesura que puguem i en sapiguem. Amb l’ajuda de tots, com
sempre ha estat.
Com a meta immediata per aquests anys ens hem proposat a
cada número tractar d’una manera més o manco extensa
algunes temàtiques que creim que paga la pena guardar-ne
memòria viva. Els temes que tenim ja pensats per ser
tractats són, entre d’altres, els següents: La música en el
seminari, el seminari post rector Sureda, La Sapiència,
L’Institut Juniper Serra, la revista Antorcha, etc. A
aquest número ja tractam el primer d’aquests temes: La
música en el seminari. Hi trobareu articles, entrevistes i
també una Taula Rodona que tenen com a tema central
aquesta qüestió, i així ho pensam fer també amb els demés
temes subsegüents. Esperam siguin sempre del vostre
interès. I com sempre també... us agrairem de cor tota mena
d’iniciatives i suggeriments
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e triat aquest tema aprofitant que en aquest número de
la revista apareix una taula rodona sobre l'Schola
Cantorum, amb els seus principals responsables durant
la nostra etapa de seminari. I em podeu creure quan us dic que
la remembrança dels fets que narraré m'han omplert de
nostàlgia i satisfacció.
Intentaré fer explícita la importància que tenia l'activitat musical en la nostra formació
humanística. Vull començar amb una pregunta: Era el nostre moment una anella més de
la història de la música en el nostre seminari o l'hem de considerar un moment
culminant? Jo no la puc contestar perquè és ben sabut que el seminari de Mallorca
sempre ha donat bons músics a la nostra Església. Pensem amb D. Bartomeu Ballester,
D. Baltasar Samper, D. J. M. Thomàs, D. Bernat Julià, D. Toni Mateu... La llista seria
interminable si els hagués de citar tots.
Em cenyiré al nostre període de convivència (anys 54-67)
Adesiara criticam la pedagogia i criteris utilitzats per enfocar els estudis en aquella gran
casa. Algunes vegades perquè sobrevaloraven uns aspectes i d'altres perquè n'oblidaven
o menysvaloraven uns altres. Però si ens referim a la formació musical, jo li vull concedir
molts de punts favorables. No obstant això, he de mostrar la meva estranyesa davant el
fet que la gran majoria sortíssim sense saber tocar cap instrument musical. L’explicació
que jo faria podria ser que el cant i el piano anaven dirigits cap als actes litúrgics, no així
els altres instruments, al manco no en aquells moments.
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Ja des de primer de llatí poguérem començar a aprendre el llenguatge musical mitjançant
aquelles classes (de 12 a 12'30) emprant com a manual el famós “solfeo de los solfeos”,
algunes peces del qual crec que jo encara podria cantar de memòria.
Emperò no eren únicament les classes de solfeig les que ens introduïen dins el món
musical, doncs el reglament ja preveia altres mitjans en la mateixa direcció. Recordau
aquells dies que la lectura del refetor era substituïda per una audició musical? Crec que a
tots ens agradava aquesta substitució. En primer lloc perquè la música no exigeix tanta
atenció com la lectura i així, amb la substitució de la lectura per la música, podíem
assaborir millor aquelles croquetes que amb tant d'amor ens havien preparat les monges,
a més d’ajudar-nos a engolir amb més facilitat aquells aliments que no eren tan plaents al
paladar, com les faves i el pancuit, entre altres. Però també perquè així sentíem peces
clàssiques que ens feien créixer el gust per la bona música. Record que en Joan Moll,
responsable d'aquelles audicions, adesiara organitzava concursos sobre la música
escoltada. I crec que l'encert de les preguntes tenia premi.
Quan arribàrem a filosofia ja estàvem preparats per fer front al piano, utilitzant com a
manuals el Kholer i el Carpentier, amb aquells, quasi sempre desafinats, pianos que
estaven dins les classes. Lògicament no podíem tocar ni el piano de coa ni el pleyel que
estava dins la sala de professors. (Un piano d'alta gama fabricat a França amb la categoria
suficient perquè el mateix Chopin, estant a Mallorca, manàs que n'hi enviassin un de
París). Aquest piano estava reservat per als virtuosos de la música. En Mariano Cortès em
digué que a ell li tocà un any ocupar una habitació just damunt la sala de professors on hi
havia el pleyel, i ja us podeu imaginar com fruïa sentint les melodies que sortien d'aquell
piano durant aquelles dues llargues hores d'estudi diari.
A teologia deixàrem el piano, amb l'excepció d'aquells que havien descobert habilitats en
aquest art, i introduírem el cant gregorià. Per cert, a quart de teología tenguérem la sort de
poder fruir de l’ensenyament de D. Bartomeu Nigorra que, donada la seva provada
benvolença, ens qualificà amb tanta generositat que foren molts els que tengueren un
“meritíssimus cum laude” (Als profans d’aquest llenguatge eclesiàstic els diré que això
suposava una qualificació de 10). El llibre que utilitzàvem tant per a les classes com per a
la litúrgia era el famós “Liber usualis” que, juntament amb el diccionari Raimundo de
Miguel, foren els dos llibres més cars que haguérem de comprar en el seminari. Per als
actes litúrgics, a més de l’Usualis empràvem el cantoral de D. Bernat.
Però quan de veritat ens imbuírem de l'esperit del cant gregorià fou durant aquelles tres
temporades en les quals seguírem tres cursos de cant gregorià amb el P. Miquel Estradé,
monjo de Montserrat. Jo reconec que fou aleshores quan vaig començar a assaborir la
riquesa del gregorià, i no tenc cap dubte que fou el P. Miquel el responsable d'aquest
enconament. La seva forma de cantar et transportava a la vida monàstica.
Possiblement aquest monjo no degué agradar a tothom. Em consta que el rector Sureda el
culpava en certa manera d'aquelles famoses “ventades” que feien trontollar els fonaments
de l'espiritualitat “tancada” que ell pretenia que tenguéssim i que, amb aquesta finalitat,
havia fundat el famós Institut Juníper Serra.
Un altre dia ja entrarem dins aquest món fosc que el rector Sureda amb tant de fervor ens
proporcionava perquè ens hi quedàssim ben amarats. Això sí, amb molt bona intenció. I
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quanta tristesa no degué sentir en veure com aquests fonaments anaven ensorrant-se amb
una velocitat d'espant! (No convé seguir per aquest camí ara, que estam parlant de
música).
Un altre capítol a tractar són els actes culturals celebrats en el seminari, començant,
naturalment, pel certamen literari, tan desitjat per tothom perquè sempre acabava amb la
concessió d’un dia sense classes, i on mai no hi faltava la intervenció de l'Schola ni les
actuacions al piano dels músics consagrats de la casa. Durant els 13 anys d'estada en el
seminari poguérem sentir peces interpretades per en Joan Moll, Joan Vidal, Bernat Cifre,
Leoncio Garcia Mallada, Llorenç Bover, Miquel Pons, etc. A vegades les intervencions
eren a 4 mans. Aquest fou el cas de Joan Vidal i Bernat Cifre que interpretaren “Calop”
de E. Gantz, la “Marxa del convidats” de l'obra Tannhauser de Wagner i “Petit Suite” de
Debussy.
També poguérem escoltar en Cecil Buele i
en Nadal Trias tocant “Sevilla” de n'Albéniz.
(En Buele ja s'havia estrenat interpretant el
“Messies” de Häendel). I com que l'atreviment
no té límits, fins i tot jo vaig sortir per
interpretar algunes pecetes. La primera vegada
fou a la classe de D. Bartomeu Quetglas,
amb motiu d'una d'aquelles festes que li
organitzàvem. Vaig interpretar una peça al
piano i record que em vaig aturar per girar la
fulla; en veure-ho en Miquel Amengual,
sempre tan disposat a ajudar, es va aixecar per
girar-me-les, però va tenir molt poca feina
perquè la peça era prou curta com per no haverne de girar d'altra. Però,gràcies, Miquel. (La
foto corrobora això que dic) En una altra ocasió
vaig acompanyar en Tomeu Fons cantant una
cançó el títol de la qual ara no record. I en una
tercera, fou una peça a 4 mans interpretada
conjuntament amb en Sebastià Salom.
I què en direm d'aquells festivals durant les convivències d'estiu on molts exhibien les
seves qualitats teatrals o musicals. Record que un any en Miquel Nigorra interpretà
“Méjico lindo y querido” amb aquella gràcia que tant el caracteritzava. En Miquel
Ambròs ens delectà amb el “De la vila he vengut a servir de soldat...”, i en Joan Nicolau
ens deixà bocabadats cantant “Granada”. Quina veu tan portentosa que tenia! Crec que
era D. Bernat Julià que digué que veus com la d’en Joan només en sortia una cada 100
anys. La veritat és que si ell hi era no feia falta altre tenor. Però en Joan era un home
peculiar. Tenia alguna sortida inesperada. En Joan Bauçà em contà que, en topar-se amb
ell en un passadís del seminari i quasi sense conèixer-se, en Joan Nicolau l'escometé així:
”Muchacho, ¿eres feliz?” Ja podeu imaginar la sorpresa del meu amic.
Sí, la música impregnava l'ambient d'aquella casa, i quan havíem de sortir de la rutina
diària ho fèiem amb música. Per això, quan algú celebrava el seu Sant li cantàvem “Ad
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multos annos semper vivas”, i els dies de bon dinar el començàvem amb el cant del
“Benedicite”. Encara em sembla sentir en Joan Parets contestant el “Iube, Domne,
benediccere”. Amb la benedicció cantada, els àpats quedaven més beneïts.
I ara vull fer una menció especial a aquelles sortides de la capella, harmonitzades per la
música que sortia d'aquell “grundig nou” que D. Pep Sacanell exhibia des de la seva
finestra. (I que n’hi dedicàrem de cançons al·ludint al seu grundig!) Ell, que no era
precisament un virtuós de la música, també volia col·laborar solemnitzant els actes
comunitaris. Vertaderament era un bon home D. Pep.
I què em direm d'aquells compassos musicals que ens despertaven els dies que es
celebrava una gran festivitat? Aquells dies la campana d’en Pep Morell quedava muda
per donar pas a l'”Al·leluia” de Häendel o “l'Ave Maria” d’en Somma. Qui hagi tengut
aquella experiència mai no podrà dubtar de la força que té la música per tonificar els
cossos i elevar els esperits. Crec que les sensacions que em provoca sentir aquest al·leluia
provenen d'aquella experiència primerenca. Què hi començava de bé aquell dia!
Parlar de música i no recordar els
concursos nadalencs seria un gran oblit.
Tots els cursos hi participaven cantant
algunes nadales. Aleshores sí que es
demostrà que el nostre curs tenia altura
musical. Mai no deixàrem de guanyar,
fos qui fos el director que ens dirigís.
Érem un curs que nodria l'Schola,
l'Escholeta
i fins i tot fundà la
“Peregrina”.
La veritat és que era tan estrany no
manifestar habilitats musicals en el nostre curs que, quan es donava algun cas, causava
estranyesa. Per això es va fer famosa l’expressió “yo soy de aquellos” (fent al·lusió als
pocs condeixebles que no gaudien de les habilitats musicals de la majoria). Però com que
tot es contagia en aquest món, en Pep Toni Fuster, que era “de aquellos”, també s’atreví a
cantar-nos “Un carro de fustes va anar a la guerra...”
Doncs, en aquest concurs citat, l'acadèmia de llengües estrangeres (recordau que hi havia
acadèmies?) també hi volgué participar dedicant un negre-espiritual al nostre professor
d'anglès que desinteressadament venia els dijous a la tarda a fer-nos practicar el nostre
incipient coneixement de la llengua d’en Shakespeare. (D’aquesta manera reforçàvem
l’ensenyament que ens impartia el Sr. Caldentey) El professor crec que es deia Mr.
Conway. La cançó que li dedicàrem fou el “Deep River”, immortalitzada per la pel·lícula
“Lo que el viento se llevó”. La lletra de dita cançó parla de l'anhel dels esclaus que
volien escapar de la seva condició, creuant el riu profund.
I tornant a la “Peregrina”, vull dir que aquesta sí que és una iniciativa digna de ser
recordada. Foren moltes les cançons que interpretà, però es pot dir que s'especialitzà en
sardanes com “l'Ampordà”, ”l'Emigrant” i ”la sardana de les monges”. També en
cantaren d'altres, com “Fadrinet de Sant Boi”, “Boga, boga, mariñela”. (Aquesta crec
que fou proposada pel Sr. Echave).
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Tampoc faltaren músics insignes que ens visitaren i ens donaren concerts. Un d'ells fou el
que ens donà Mr. Newman, que vivia a Pollença i fundà el famós festival de Pollença i
que, com a bon violinista que era, interpretà peces de Paganini. Un altre fou un concert
d'instruments de vent (fagot, oboè i trompeta), facilitat per tres amics de D. Bernat...
I alguns més.
Digne de ser mencionada és l'actuació de l'Schola en el teatre Principal, acompanyada de
la Simfònica i cantant el “Canticum fidei” de D. Toni Sancho i el “Simon Ioannis” de
Millet. També estrenàrem, acompanyats d'orquestra, la missa “Mater Amabilis” del P.
Martorell.
Un altre fruit d'aquell ambient musical foren els conjunts que es formaren, símptoma ja
d'una certa obertura que començava a fer-se notar. Entre aquests conjunts hem de
recordar el constituït per Leoncio Garcia Mallada i en John Matas, que foren els que
obriren aquesta petita finestra, i que, entre altres cançons, interpretaren “Les fulles
mortes” (que immortalitzà Yves Montand) i “Oro negro” de Josep Guardiola (el que es
feu famós per l'emotiva cançó “Di papá”)
Però no cregueu que fóssim els darrers a obrir aquesta finestra a la música lleugera. En
Mariano Cortès ja ens va dir en el número 29 de la nostra revista que els superiors dels
teatins s’escandalitzaren perquè en una festa del seminari, i en presència dels seus
seminaristes, el mateix Mariano havia interpretat “Pequeña flor” de José Guardiola,
acompanyat al piano per en Leoncio Garcia Mallada.
També hem de mencionar el grup format per
Toni Bauçà (cantant), Andreu Obrador
(percussió), Guillem Morlà (guitarra), Biel
Vilanova (baix) i Cecili Buele (cantant i piano).
Interpretaven cançons d'aquell temps, algunes
vegades amb la lletra canviada, com és el cas
de “Nuestro Juramento” popularitzada pels
Javaloyas. El cantaren en motiu de
l'acomiadament dels primers missioners
mallorquins que partien cap al Burundi. Que hi
sonaren de sentides aquelles paraules... ”hemos
jurado amarnos hasta la muerte, y si los
muertos aman, después de muertos, amarnos
más”!
En Cecili Buele i en Toni Bauçà també formaren un duet, tocant guitarra i melòdica, i
cantant cançons del P. Duval i negre-espirituals.
Un altre grup fou el format per Bernat Sampol (bateria), Joan Brunet (cantant), Pep
Portell (teclat. En aquest cas el teclat era el d'un armonium), Tomeu Barceló (el que
actualment acaba d’arribar del Burundi, guitarra), Pasqual Ros (contrabaix) i Miquel
Puigserver (acordió). El grup es deia “Blue angels” (per la beca, que era blava). Algunes
de les cançons que interpretaren foren “Ave Maria no Morro” i “Anem a les muntanyes”,
també dels Javaloyas.
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També vull recordar la participació dels nins cantors. Primerament foren dirigits per en
Sebastià Salom i posteriorment ho foren per en Miquel Pons i en Cecil Buele. Un bon
dia, per compensar els sacrifici que suposava perdre esplais per assajar, en Miquel se’ls
endugué en barca a Portals, i durant el trajecte, mentre el mar bresolava la barca, ells
cantaven. Els que tenien més bona veu exhibien les seves qualitats musicals cantant
solos en els dies de festa. Aquest és el cas de Joan Brunet, Toni Horrach, Marc Vaquer i
Damià Ferrà que cantaren, entre altres cançons, “Arrivederci Roma”, ”O sole mio”,
“Torna Sorrento”, Nin diví, Virgen Guadalupana, Gorrioncillo pecho amarillo, etc.
En Joan Brunet em recordà que una
vegada cantà “Esta picolissima
serenata” conjuntament amb la
Peregrina, i que D. Baltasar Soler li
suggerí que quan estàs cantant no es
mogués tant, per no provocar mals
pensaments. Des d'aleshores en Joan
cantà amb les mans darrera, tal com
es veu a la foto. D'aquesta manera
evitava mals pensaments. Que n'era,
de previsor D. Baltasar. I encara n’hi
havia que el criticaven...
Aquest és el panorama musical que vàrem viure. Segur que m'he deixat moltes coses dins
el tinter, però això jo no ho veig gens negatiu perquè pot donar peu a que algú s'animi
i completi aquest recorregut en un altre article. S'anima algú ?
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P E R S O N A T G E S
del seminari

DON BARTOMEU TORRES GOST
Joan Darder

“Aquest és l’home. Aquest és el sacerdot Bartomeu
Torres. Dur i exigent, però més que amb ningú, amb sí mateix.
Privat de la gràcia d’entendre una broma, però summament
humà, cultivador de les bones amistats, atent als sentiments dels
pròxims o dels qui sofrien, home de paraula, enamorat de la
natura i de l’art. Sacerdot de sòlida i profunda pietat. Als darrers anys el podien
trobar cada horabaixa fent la visita al Santíssim a la Catedral i resant el rosari
entre els fidels. Treballador incansable fins al darrer moment. Equilibrat, que
sabia compaginar el treball intellectual amb la sortida setmanal a "Sa Garriga"
per cultivar flors o fer herba”.
Amb aquestes paraules concloïa el seu nebot mn. Pere Torres un
parlament en homenatge a Mn. Bartomeu Torres Gost el nostre professor de
Dogmàtica al Seminari (Sa Pobla, 12 de maig de 1989).
Tanmateix
els
vint-i-quatre
modèlics
recordam aquelles classes de l’horabaixa, a l’hora
fatídica, durant dos cursos, quan la digestió era a
mitjan camí i havíem de donar comptes d’unes
tesis que no ens engrescaven ni enlluernaven.
Cap dels vint-i-quatre dominàvem el llatí,
professor inclòs. El castellà de la traducció
d’Schmaus, sense ser gaire amable, era com una
bassa d’oli dins aquelles aigües tèrboles.
Els retrats sempre tenen llums i ombres.
Sense llum, no hi hauria ombres i tant en la
creació natural com en l’artística, les ombres fan
llum. Ajuden a veure la persona dins el
personatge. La imperfecció es reconeix respecte a
9

un model. És clar que el retratista, amb intenció o sense adonar-se’n,
projecta els seus propis valors i qualifica (posa nota) al seu personatge. Que
ho demanin als pintors dels reis i senyors i als cronistes! Sense anar més
enfora, fixau-vos els dos “gols” que li marcà al bisbe Teodor el pintor Joan
Miralles en el quadre de la sala dels bisbes al Palau. El pintà talment com el
podeu veure i li cobrà bé, quan ell havia pensat que es tractava d’un regal.
Són dos gols a la porteria de don Teodor Úbeda quan el bisbe ja no era el
jovenet de la seva arribada a Mallorca. Don Teodor només reconeixia el
segon gol. Però no hi ha segon sense primer.

ORIGENS I PRIMERA ETAPA
Don Guillem Torres Vadell, natural de Petra, obtingué als 28 anys
d’edat la notaria de Sa Pobla on arrelà fins a la mort, cinquanta anys
després, notari amb actiu. De la primera dona visqueren vuit fills, més dos
aubatets i de la segona, Apolònia Gost Cladera mare del nostre professor
senyor Torres-Gost, sobrevisqueren quatre fills, més dos aubatets. De la
primera dona del notari descendeixen –néts– els canonges Mn. Miquel
Gomila Torres (+) que fou abans vicari dels Dolors de Manacor i ecònom de
Pollença i Mn. Pere Torres Siquier, custos del convent de Santa Maria, rector
de Porreres, vicari episcopal i ecònom diocesà durant successius
quinquennis. Curiosament els tres germans Torres-Gost, els fills de la
segona esposa, feren retxa dins les respectives professions: don Joan,
metge i escriptor , fou director de l’Hospital del Rei, a Madrid; publicà un
llibre, que es llegeix com una novella, sobre els 50 anys que hi passà; don
Gabriel, enginyer industrial, fou Director General del INI, “Instituto Nacional
de Industria; i don Bartomeu Torres Gost, batxiller en Dret Canònic (1926),
doctor en Filosofia (1927) i doctor en Teologia (1928), títols obtinguts a
Roma, el de Teologia i Dret Canònic a la Gregoriana i el de Filosofia a Sant
Tomàs. És el que més coneixem i tant de bo aconsegueixi descobrir-vos
algun caire més amagat. La darrera germaneta de la llarga saga, na
“Dolores” que el seguia a ell i vivien junts al Port de Pollença, moria als 21
anys (1931).
Don Bartomeu nasqué al que ara és el número 5 del carrer Muntanya
de Sa Pobla el dia 17 de febrer de 1905. Estudià les primeres lletres amb els
Germans de La Salle. Influïren en la seva infantesa, a més de la família, el
rector Pujol (en conservà sempre una fotografia entre els seus papers
íntims) i el vicari Perera. Just complerts els deu anys ingressà al Seminari
diocesà de Mallorca. Quan només en tenia tretze morí son pare. La família
Torres-Gost passà a viure a la casa del carrer de l’Asalto. Fou amic d’infància
de don Toni Palou i condeixeble de Seminari de don Miquel Bonnín, “Robes”.
Quan morí don Bartomeu, el degà emèrit, tenia damunt la seva taula
escriptori un paperet amb els noms de tots els condeixebles capellans. A
baix de la llista anava afegint les baixes. La darrera anotació era: “11 han
muerto. 5 viven todavía”.
El 1925 viatja a Roma, amb don Francesc Planas Muntaner, futur bisbe
d’Eivissa, per completar els estudis eclesiàstics. El bitllet del vaixell li costa
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53 PTA. i el tren fins a Roma 120 PTA. més. A Roma els rep don Gabriel
Cabrer, de Calvià, també condeixeble seu. Allà coneix i es bon amic de Jesús
Enciso Viana que, amb el temps, serà determinant dins la seva vida.
Escriu un Diari minuciós en certs aspectes. Es retrata tant en el que
diu com en el que calla. Es ordenat prevere pel cardenal Merry del Val el dia
de sant Josep de 1928. El cardenal espanyol que havia estat secretari
d’Estat de sant Pius X i que era condeixeble i amic íntim del pollencí, servent
de Déu
Mn. Miquel Costa i Llobera. Cantà la primera Missa a l’església
parroquial de Sa Pobla el dia de Sant Jaume del mateix any.

RECTOR DE PARRÒQUIA
Encara que passà successivament per tres parròquies, se’l recorda
sobretot per la primera, la del Port de Pollença (1928-1947), on una làpida
dóna constància de la seva bona feina, extraordinària.
L’arquebisbe-bisbe Miralles no sentia predilecció –almanco inicial– pels
qui arribaven amb títols de Roma o d’altres indrets. Ell que era home de
colzes i treball sabia que molts d’aquest títols no suposaven massa hores
d’estudi ni, a vegades, de treball personal. Pius XI ,“con molta serietà e iusto
rigore”, va posar més exigències i donà més pes als títols atorgats per les
Universitats Pontifícies. Es conta que el doctor Miralles va comentar: "He vist
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aquest capellanet jove amb aspecte de turista i he pensat que aniria bé pel
Port de Pollença”. Després del seu primer sermó a Sa Pobla, el dia de la
Mare de Déu d’agost, don Bartomeu conegué el seu destí de vicari “in
capite” del Port de Pollença. Allà hi viu la seva germana Rafela i lloga un pis
devora ca seva per “un preu raonable de cinc duros al mes”.
Va ser el primer capellà destinat “au Moll”. Només hi havia una
capelleta al final de la carretera de Pollença, en front del Moll. Hi digué la
primera Missa el 19 d’agost de 1928 i poc després, el 2 de novembre, el
senyor Miquel Capllonch, propietari de Bóquer dóna el solar per a la futura
església parroquial. El 1934 es beneeix la primera pedra i el 1945 acaba la
primera fase de la construcció, tenint en compte que hi ha tres anys de
guerra civil al mig.
Visità casa per casa tots els feligresos el 1932.
Per les parròquies on passà va crear o reforçar les Rames de l’Acció
Catòlica; tingué cura especial de la catequesi i predicació i de la caritat.
L’any 1934 assistí a la 7a Setmana Social Catòlica (Madrid). Publicà una
sèrie d’articles al “Correo de Mallorca”. El 1938 la vicaria “in capite” és
elevada a parròquia. Començà a dedicar-se a l’ensenyament pels anys 40.
Una personalitat com la seva, una consciència i
sensibilitat (més fines del què puguem imaginar) no
podien perdre el temps. Coneix personalment i tracta
de prop Mn. Llorenç Riber. S’endinsa dins la vida i
obra de Mn. Miquel Costa i Llobera. Sens dubte don
Bartomeu és la persona que més l’ha conegut i
estimat
(si
això
es
pot
mesurar),
seguit
probablement de Bernat Cifre. Només la relació de la
seva producció sobre el poeta i canonge pollencí
omple una pàgina sencera del “Butlletí Oficial del
Bisbat de Mallorca” 129 (1989) pàg. 150. Aquesta
cita d’una pàgina m’excusa de parlar del que tots
coneixem millor, del que fou el gran amor de la seva
vida: Mn. Costa i Llobera, el capellà sant i el poeta sublim
“En els seus primers anys de ministeri tenia entre el clergat una
imatge de capellà modern i progressista. Efectivament, anava sempre
sense capa, tenia cotxe propi, es feia amb estrangers i artistes, escrivia a
distints periòdics. Tot això eren coses insòlites entre els capellans
(mallorquins) dels anys 30 i dels 40” (Pere Torres).
L’any 1946 es presenta a oposicions per a una canongia de la Seu de
Mallorca. Ni els germans ben situats a Madrid ni altres amistats
aconsegueixen que sigui per a ell. Li arriba un premi de consolació: el 10 de
gener de 1947 es nomenat ecònom de la Mare de Déu de la Salut (El
Terreno de Ciutat). El Secretariat de Caritat ajudava 250 famílies. Posa en
marxa una escola nocturna per adults i organitza tandes d’Exercicis
Espirituals. Crea les quatre Rames d’AC i dirigeix personalment tota la part
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masculina: homes, joves i nins. El 1947 es anomenat professor de l’Institut
de Cultura Religiosa Superior i el 1949 Viceconsiliari diocesà de les Joves
d’AC.
Don Jesús Enciso intercedeix per ell al bisbe Hervás fent-li a saber que
Mn. Torres Gost ha estat arraconat molts d’anys i que és un prevere amb
moltes qualitats. Mons. Hervás arriba a Mallorca, com a bisbe coadjutor amb
dret a successió, el primer de març de 1947 i assumeix les regnes de la
diòcesi a la mort de l’arquebisbe-bisbe Miralles el 22 de desembre del mateix
any.
Només mig any (1949) fou ecònom de Sant Nicolau de Ciutat fins que
rebé un càrrec de la màxima confiança d’un bisbe i més d’aquell temps
(molts de seminaristes) i més encara de Mons. Hervás i Benet per a qui el
Seminari era “la nineta dels seus ulls”. Tots sabem el que significà, en
aquest pontificat, el Seminari Nou i “los Cursillos de Cristiandad”.
Rebé altres encàrrecs de professor de Religió a Segona Ensenyança,
defensor del Vincle al Tribunal eclesiàstic, etc.
RECTOR DEL SEMINARI
Així com era el bisbe Hervás, si va nomenar rector del Seminari don
Bartomeu Torres no va ser només perquè li demanàs el canonge i consiliari
nacional d’AC, Enciso Viana (qui tres mesos després seria designat bisbe per
a Ciudad Rodrigo). Les relacions d’Hervás amb Torres que foren molt
cordials al començament, s’anaren deteriorant per moments.
Don Juan Hervás contà als seus íntims que, en la primera conversa
amb el flamant rector del Seminari, entengué que s’havia equivocat amb
aquest nomenament. Cap al final de l’audiència, don Bartomeu li preguntà:
“si en un caso del Seminario, el obispo me indica algo y mi conciencia me
señala otra cosa, ¿a qué debo atenerme?” “Aquí me di cuenta enseguida –
retreia el bisbe Hervás a una sobretaula del palau episcopal de Ciudad Real–
de que me había equivocado al nombrar a don Bartolomé rector del
Seminario”. Alguns bisbes espanyols estenien la “infallibilitat” a tots els
bisbes i a altres matèries que no són fe ni moral.
Varen ser anys progressivament difícils els cinc (1949-1954) del
rectorat de don Bartomeu Torres amb el bisbe Hervás a Mallorca. Costava
als seminaristes saber si una iniciativa venia del bisbe o del rector. Don Pere
Xamena va patir aquests conflictes en carn, ossos i psiquisme propis. Encara
li durava quan el tinguérem de professor al Seminari. Després l’hem conegut
com un home intelligent, obert, equànime, capellà i historiador amb una
capacitat de síntesi admirable.
Per entendre les dues personalitats contraposades, basta que recordeu
dos quadres, fotografies o realitats: bisbe Hervás al quadre que hi havia a la
sala de visites del Seminari Menor o a la sala dels bisbes del Palau i don
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Bartomeu amb la seva sotana o “gabán” negres, nets, però no nous. La seva
línia era la recta, i no tenia marxa enrere. Els dos eren piadosos, però amb
estructures i formes ben distintes.
Faig meves les apreciacions del seu nebot Mn. Pere Torres sobre el rectorat
del senyor Torres al Seminari:
- “Una sensible millora en la qualitat del menjar.
- Una certa i tímida obertura al carrer: campanya del Seminari Nou per la
‘Schola Cantorum’, sortides del Dia del Seminari, a exercicis, ‘Cursillos’,
campaments...
- Una controlada animació a la iniciativa particular (dins un ordre): les
“acadèmies”, el “Clama”,
algun acte literari-científic
a mes del
tradicional Certamen...
Una major comunicació rector-seminaristes, amb colloquis freqüents,
demanant iniciatives inclús anònimes pel sistema de bústia”.
DESTITUÏT
Aquestes dues cartes que transcriuré en la part que consider essencial,
m’han fet canviar, en bona part, la meva opinió sobre el bisbe Hervás i el
rector Torres. Per respecte als dos, em limit a reproduïr-les. Es comenten
per si mateixes.
CARTA DEL BISBE HERVÁS.- (Extensió: 2 folis) Palma, 9 de julio
de 1954. ... elegí a V.R. buscando en su persona un Rector fiel e idóneo para
tan importantísima tarea. Pero, desgraciadamente me equivoqué por
completo. Debo reconocerlo sinceramente. V.R. conoce mi desencanto y
disgusto por ello. Durante varios años, he intentado poner remedio, en lo
posible, a esta equivocación, con mis orientaciones y advertencias
paternales, con mis avisos y, a veces, con graves admoniciones; pero todo
fue ineficaz. No es necesario que le repita lo que he tenido que decirle en
otras ocasiones, siempre con honda amargura de mi corazón. V.R. lo sabe
todo.
Durante varios años he aplazado esta decisión… Pero todo ha sido en
vano… Por eso, sintiéndolo en el alma, debo decirle que he decidido
prescindir de sus servicios en nuestro Seminario Conciliar. Dios le pague los
servicios que ha podido prestar en él; y Él le perdone también todo lo que, a
causa de V.R., he tenido que sufrir. Yo le perdono muy sinceramente.
Le ruego me evite la pena de entrevistarme con V.R. en estas
circunstancias”.
RESPOSTA DE D. BARTOMEU TORRES.- (Extensió: mig foli).
“Palma 9 julio 1954. “Acabo de recibir su carta-comunicación, y acato
su contenido como venido de la mano providencial de Dios.
Es una grave tribulación a los 50 años –voy a cumplirlos en febrero
próximo y me siento viejo o envejecido–. Con todo, repito sinceramente y de
verdad: Dios sea bendito.
En espera de sus órdenes besa su a.p. suyo afmo. s..s. en J.”.
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FLORILEGI DEL NOSTRE PROFESSOR
Quan es fa la caricatura d’un enemic, un se sol passar; però malgrat
les estones no gaire encisadores a les seves classes de Dogmàtica “amb
temor, però sense arribar a tremolar” (parl per mi), he de dir sincerament
que sent un bon afecte cap a ell i que la vida ens ha duit a compartir
sentiments. Comparau-lo amb don “Bruno”, o amb el senyor Garcias Palou”, o...
Arribava a les classes primer amb un Renault 4x4, després amb la
furgoneta dels professors, collocava els llibres damunt la taula i de tant en
tant es treia les ulleres de davant els ulls amb una sola mà i amb un
moviment enèrgic.
-

La lliçó la dèiem amb el llibre obert, el propi o el del veïnat. Ara bé, si
almanco no ho havies llegit abans, era difícil sortir-se’n airós.

-

Quot sunt angeli?
La sorpresa de la pregunta, el fet que cap de nosaltres els havia
comptat i que no anàvem massa forts de llatí i el “quot” era una paraula
rara, qualcú fallà, no sabia que la resposta era: plurimi, perplures o
moltíssims. La qual cosa no resolia els problemes del cel ni de la terra,
però era la resposta que tocava dir. En tornar-hi ja ho sabreu...

-

Tenc bon record de les tesis sobre l’Eucaristia, tant en el discurs del pa
de vida (Jn. 6) com en la institució (sinòptics i 1 Cor), com també algun
consell pastoral, pròxim a l’escrúpol. I també m’ajudà dins la vida un
‘scholion’ sobre les diverses solucions a la qüestió dels nins que morien
sense batiar.

-

Tenia interès per en Theilard de Chardin.

-

Quan l’havien d’operar, amb el mal precedent del bisbe Enciso, el seu
gran amic, el vérem fràgil i temorenc. Va canviar. Es va ablanir.

ALGUNES ANÈCDOTES DEL SENYOR TORRES
-

Quan morí un seminarista pobler, cosí germà de Mn. Francesc Caimari,
telefonà a son pare i li digué d’entrada: “El teu fill és mort”. Aquell
home rompé a plorar i don Bartomeu el consolava dient: “No ploris, no
ploris... que jurídicament no és mort”.

-

En Borràs conduïa el cotxe del rector per la carretera de Palma a Sa
Pobla i el rector li diu “atura’t”. Baixà del cotxe i entrà unes passes
camp endins, ensuma una flor primerenca i li diu: “atrevida !”.

-

Sense xofer, de camí cap a Palma, pega cop a un ciclista i el toma en
terra sense fer-li gaire mal. “Perdoni, no em puc aturar, tenc un
‘dubium’ al Tribunal". Aquell home quedà més regirat amb el ‘dubium’
que amb el cop.
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-

A l’escrutini d’ordres, entrevistant a Baltasar Morey, li diu de sobte: “i
de dones, què? (m’ho contà el propi interessat).

-

Quan exhumaren les restes mortals de Mn. Costa i Llobera, don
Bartomeu –emocionat i transportat– es tragué les ulleres per mirar-lo
millor i constatà “és ell, just ell”. Els metges forenses haguessin
necessitat de laboratoris, ell el coneixia tant bé que, a primera vista,
quatre ossos del poeta-canonge li feien el mateix efecte que si el veiés
caminant pel cor de la Seu o pel camins de Formentor.

-

Quan els diaques permanents prengueren ses messions als canonges
dignitats, s’acostaven al bisbe més que aquells, vestint les millors
dalmàtiques, quan el mestre de cerimònies li digué: "don Bartomeu,
estengui sa mà i digui les paraules de la consagració", ell respon: "Que
ho faci ell, que ho faci el!" –assenyalant el diaca–.

AMB EL BISBE ENCISO, DEGÀ
L’arribada de don Jesús Enciso a Mallorca suposà una capgirada per a
la diòcesi i per don Bartomeu.
Cenyint-nos al nostre personatge, tan prest el bisbe és a Mallorca
restitueix don Francesc Planas a la vicaria general, nomena a don Joan Bta.
Munar canceller del bisbat, i ofereix a don Bartomeu Torres –per carta– la
rectoria de sant Jaume de Ciutat, càrrec que no arribà a port, però don
Bartomeu tornà a Mallorca, fou l’eminència gris i li plogueren càrrecs de
confiança del nou bisbe: Consiliari d’AC, professor d’altres indrets...
professor de Teologia dogmàtica del Seminari. El 1961 Joan XXIII el nomenà
degà de la Seu de Mallorca que exercí fins el 1986. Quan algú li preguntà al
bisbe Enciso el perquè del nomenament, a més dels valors del senyor
Torres, afegí... “y porque es mi amigo”.
TRETS SINGULARS
Don Bartomeu Torres Gost no era un segell repetit, era molt singular,
original, “molt seu”, amb trets que sortien del comú i fan que sobresurti par
damunt els altres professors i superiors que tinguérem.
No vull dividir-ho en positiu i negatiu; primer, perquè no em sent amb
autoritat i segon, perquè van mesclats: prenir-se la vida seriosament és
positiu; no tenir sentit de l’humor és una carència. Ser exigent amb un
mateix és virtut; seguir la línia recta també, encara que en la carretera i en
la vida hi ha moltes “curves”...
Com que m’he allargat molt (el personatge dóna per això i molt més),
em limitaré a algunes expressions del seu nebot, Mn. Pere Torres - aquestes
van en cursiva i entre cometes -, i a algunes apreciacions meves sintètiques.
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-

-

-

-

“Dur i exigent, però més que amb ningú, amb sí mateix”
“Com a superior o professor era dur, molt dur, jo diria que
excessivament dur a vegades”.
Era home auster i sobri, a vegades massa lacònic.
Seguia la consigna del Mestre, que una mà ignoràs el bé que feia l’altra.
Tenia el sentit sagrat de l’amistat i de la gratitud.
Home obert a la veritat, bondat i bellesa. Amb gran sensibilitat per a la
natura i la literatura.
Gran sensibilitat humana i social (atenció als pobres i malalts) a les
parròquies i, de canonge, a les “Minyones”.
“Privat de la gràcia d’entendre una broma”. “No tenia sentit de l’humor.
No sé si qualcú li haurà sentit contar mai un ‘xiste’ o fer una broma. Jo
puc dir que mai en la vida”
“La seva vida fou sempre una línia recta. Des de seminarista fins a la
mort. Era exigent amb les persones de qui es sentia responsable. Era
respectuós amb els altres”.
El coneixement de Costa i Llobera, com a vida santa i com a poeta, el
fascinà, fins a sentir una devoció profunda. Visqué per conèixer i donar
a conèixer en Costa i Llobera. La minuciosa i extensa biografia és
d’obligada consulta.
“Va treballar molt, però sempre en solitari. Morta sa mare, va viure
pràcticament tot sol. Tots els intents de convivència amb altres
familiars, fracassaren”.

Puc corroborar aquest punt. Quan s’obrí la Residència Sacerdotal a
Capiscolat, 2, que també fou provisionalment Seminari Major, vaig poder
comprovar que don Bartomeu menjava sol, a una taula collocada a un cantó
i amb la cadira mirant a la paret.
La superiora teatina em confirmà que era el seu lloc habitual.
Joan Darder Brotat
DIARI DE BARTOMEU TORRES GOST
(respectant la grafia del moment que l’escriví)

Gener 1926
18 Dilluns. No tenim classe per celebrar la festa de la Càtedra de S. Pere. El dinar d'avui com els de fa dos
mesos son molt raquítics y deixen ab fam, com avui vertaderament m'hi han deixat. Arrós espés, bollit de
patates y ciurons sense oli, un poc de greix per carn, menjat en el mateix plat de la sopa, y un plat de "espines"
de bacallà que ab la sola olor ja m'entabana y fa com vòmits. Els demés dies colflori, judías, samaritanas
(llenties), filisteos (ciurons) y aygo per llarg, alternant ab finocchio y seba ab bacallà. Mai encara havia
passat fam com en el Pont... I que n'es de bona Mallorca! No he conegut prou bé lo que valia fins que l'he
perduda... Durant la "sexta" ab el bò de Mentor y l'amic... procur calmar els nirvis. Paseig al Janícol passant
per Sant Pere a visitar la Càtedra "qua primum sedit Romae".
Al vespre me toca la visita "ad limina". El Sr. rector m'explicá com l'estómag del home es un recipient
relativament petit que no hem d'omplir, no forçar massa per tenir salut y bon temprament, que la salut no
s'obten menjant molt, etc., etc. (Pero de passar fam a morir de un empatxo hi ha trencas!) Que si sentia
debilitat per estudiar havia d'aturarme, abstenirme (no posar remei per porer seguir, que l'unic per mi es
alimentarme un poc millor). Que el sistema de "camarilles" es el més higienic y el més convenient y de mes
extensió modernament antre els col.legis, instituts rel.ligiosos...
17

L’Schola Cantorum
i la música en el Seminari
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NOTES AL VOL SOBRE

L'SCHOLA CANTORUM
DEL SEMINARI

Joan Parets i Serra

INTRODUCCIÓ
Parlar de l'Schola Cantorum, per un historiador de la Música, seria parlar de les arrels
de la litúrgia cristiana unificada i dels inicis dels modes gregorians, cap enllà el segle
VI.
En efecte. La primera l'Schola Cantorum (i la que donà nom a totes les que seguint el
seu model empraren el mateix nom, continuant la labor d`estudi de la Música
litúrgica) nasqué conseqüència de la Reforma Antifonale Canto de Gregori I el Magne
(o el Sant). Aquella primera Schola Cantorum de Letran marcà una fita important dins
la història posterior de la Música, sobretot religiosa, d`Occident.
No és emperò d`aquella llunyana Schola Cantorum de la que volem parlar ara, sinó
d'una que neix i floreix molt més a prop nostre: en el Seminari Conciliar de Sant Pere
de Mallorca.
L`ÈPOCA DEL MOTU PROPIO
Acabava el segle XIX (1899-1900), Mallorca vivia un forta polèmica musical al diari
El Ancora entre “Florindos” i companyia: Bartomeu Torres Trias (1840-1908),
deixeble de Hilarión Eslava (1807-1878) contraris al Motu Propio i els ” Lactantios” i
companyia: Antoni Noguera i Balaguer (1856-1904), deixeble de Felip Pedrell,
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(1841-1922) que juntament amb Mn. Antoni Pont i Llodrà (1858-1931) fundaren la
Capella de Manacor (1887) a favor del Motu Propio. Diríem avui en dia
Espanyolistes i Nacionalistes.
El 22 de novembre de 1903 el Papa Pius X publicà el cèlebre "Motu Propio" que tan
canviaria la normativa musical de l'Església. L'edicte papal obligà el retorn a les fonts
més pures: les fonts del gregorià.
A Mallorca, abans del "Motu Propio", ja es respirava un aire de renovació i de canvi.
Així llegim una carta de 1887 de Mn. Joan Albertí i Arbona (1850-1916), organista de
Santa Eulàlia i professor de Música del Seminari: "En nuestros deseos de que los
jóvenes que aspiran al sacerdocio se instruyan en el canto gregoriano (que tanto
contribuye a realzar la severidad del culto) llevando después a las iglesias de nuestra
diócesis la uniformidad y precisión del mismo…". Per aquestes dates trobam un grup
de seminaristes que, sota la direcció de l'esmentat Joan Albertí, augmenten les veus
d'altres cors, enriquint-los en el cants gregorians.
L'any 1895, Mn. Joan Albertí anà d`organista a Sóller i fou Mn. Miquel Parera i
Fornés (1846-1913) qui cuidava del cant al Seminari
També, pocs dies abans de la publicació del "Motu Propio" (exactament el dia 5 de
novembre de 1903) arribà a Mallorca el franciscà Eusebi Clop de Solimiers, amb la
intenció d'instruir els membres de la seva ordre en el cant gregorià. El Pare Clop,
aprofità la seva estada mallorquina per donar unes classes als seminaristes. Aquests, el
18 de gener de l'any següent, cantaren els himnes i les parts de les misses del dia,
segons els llibres del Monestir de Solesmes, sota la direcció del Pare Clop.
També, i seguint amb aquesta tasca divulgadora i docent, el franciscà, que seria
posteriorment membre de la Comissió Pontifícia encarregada de l'edició oficial del
cant gregorià, donà també una sèrie de conferències sobre la manera adequada de
cantar el gregorià. El llibret "Breve método de canto gregoriano", dedicat al bisbe
Campins, qui juntament amb els canonges pagaren la edició reuneix aquestes
conferències.
Poc a poc el gregorià anà arrelant dins la litúrgia mallorquina: el poble començà a
alternar amb el cor. S'imposaren classes obligatòries al seminari….
A l'edicte del curs 1904-1905 fou nomenat Mestre de Música Gregoriana Mn.
Francesc Esteve Blanes (1878-1965), Dr. en Teologia i Filosofia i Llicenciat en dret,
“In omni musicae genere versatum”, seguint les directrius donades pel P. Clop en el
curs anterior .
Per el curs 1908-1909 fou nomenat al Seminari, professor de Cantus liturgici Mn.
Antoni Sancho i Nebot (1884-1961).
Juntament amb Esteva, Sancho i Mn. Bartomeu Nigorra, des de 1905, foren els que
aprovaren o no, les melodies que es cantaven a les esglésies. Quants de directors
varen haver de canviar el programa musical si sabien que havien de venir els
censors.!!!
Mn. Antoni Pont i Llodrà (1858-1931), fou mestre de Capella de la Seu i director de
la Nova Capella de la Seu (1903-1909)
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L`ACTIVITAT DE L`SCHOLA
1909-1915
Mitjançant l'Edictum novi cursus academici in Seminario del 12 de setembre de
1909, el bisbe Campins creà l'Schola Cantorum del seminari. El seu primer director
(1909-1915) fou D. Antoni Sancho i Nebot (1884-1961). Just un any després (juny
1910) l'Schola arribà en peregrinació a Roma. Davant el Papa Pius X interpretà l'obra
"Oremus pro Pontifice" i entre altres activitats donà un concert al Col·legi espanyol de
Sant Josep.
Segueixen uns anys de recerca, perfecció i estudi. Els membres de l'Schola son
instruïts seriosament a la vegada que es creen unes beques per ajudar als nins
interessats en aprendre el cant i amb possibilitats vocals.
1915-1948
Arribam així a l`any 1915 quan Mn. Sancho agafa una canongia. L'Schola Cantorum
té el primer canvi de director : un jove músic felanitxer, inquiet i gran gregorianista,
agafa la batuta seguint en la bona línia del mestre Sancho.
Mentre l'Schola anava complint la tasca assignada tan en el Seminari com a La Seu, el
Rector Bartomeu Pascual i Marroig (1875-1967) començà un interessant idea:
aconseguir de grans compositors, obres musicals dedicades a l'Schola on cantassin els
passatges evangèlics que parlen de Sant Pere o que estan fortament lligats al
sacerdoci. Ell mateix, notable escripturista, les anava seleccionant, i presentant. Els
rectors posteriors continuaren demanant col·laboracions a diverses personalitats en el
camp musical especialment relacionant en Mallorca.
La comissió del III Centenari del Seminari de Mallorca (1700-2000) edità una
selecció titulada Música del Seminari Mallorca, 2000, 107 pàgs.
DOMÈNEC MAS I SERRACANT (1866-1945). Onus verbi Domini (Profecia de
Malaquies). 1916
JULIO VALDÉS GOICOCHEA (1887-1958). Canticum Eucaristicum. 1919
MIQUEL CAPLLONCH I ROTGER (1861-1935). Càntic de la Fe de Pere en la
Divinitat de Crist. 1920
JOAN BAPTISTA LAMBERTI CAMINAL (1884-1945). Càntic dels segadors
espirituals. 1922
LLUIS MILLET I PAGÈS (1867-1941). Canticum Amoris (Simon Ioannis). 1923
ANTONI SANCHO i NEBOT (1884- 1961). Canticum et oratio fidei nostrae. 1924
JOAN MARIA TOMÀS I SABATER (1896-1966). La pregària del Senyor (Pare
Nostre). 1927
PERE REBASSA I BISQUERRA (1919-1974). Ave Maris Stella. 1944
ANTONI MASSANA I BELTRAN (1890-1966). Ait autem Dominus.
BERNAT JULIÀ I ROSSELLÓ (1922). O salutaris Hostia. 1948
MIQUEL OLLERS I FULLANA (1906-1966). Jesu dulcis memoria. 1961
ANTONI MARTORELL I MIRALLES (1913-2009). Assumpta est.
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1948-1968
Mossèn Nigorra deixà la batuta al jove felanitxer Mn. Bernat Julià i Rosselló (1922)
qui ja conduí fins a l`any 1961. Tots aquets anys foren bons per la nostra Schola. Hi
havia molts de seminaristes i aquesta quantitat afavoria també la qualitat de la música
i d'interpretació. L'any 1961 Mn. Bernat Julià anà a estudiar a Roma. Passa a ser el
professor de música del Seminari i a dirigir l'Schola Cantorum de la Seu Mn. Joan
Ferrer i Ordinas (1908-1982).
L'any 1961, el seminarista i condeixeble Antoni Perelló i Nebot, fou nomenat director
de l'Schola Cantorum del Seminari pel rector Sureda, direcció que més tard deixaria
en mans de Bartomeu Barceló i Nadal.
En els cursos 1967 1968 la mancança de seminaristes va començar a fer perillar la
continuïtat d`aquesta institució històrica. Mn. Bernat Julià, de retorn de Roma,
fundava la Capella Mallorquina, l`any 1966, i tira-tira la gent de bona voluntat, que
mai ha deixat de haver-hi al voltant de la Seu reforçada per cantaires d`altres cors han
anat substituint l'antiga l'Schola cantorum del Seminari que, "de facto", havia
esdevingut l'Schola Cantorum de la Seu.
Bibliografia
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Taula rodona sobre l’Schola Cantorum a can Toni Perelló
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Taula rodona

L’SCHOLA CANTORUM
Era el dia 31 d'octubre passat, quan un grup de companys ens
reunírem a can Toni Perelló "Patró", al Port de Manacor, per
parlar de l'Schola Cantorum i reviure algunes de les seves etapes.
Els presents érem: en Mariano Cortés, membre important de
l'Schola i també primatxer al seminari; en Miquel Pons,
organista, ajudant del director i responsable dels nins cantors; en
Joan Parets, documentalista musical; en Toni Perelló, director de
l'Schola; en Jaume Sancho, director-coordinador de la nostra
revista; en Toni Bennàssar, del consell de direcció de la mateixa;
en Biel Rosselló, músic, fotògraf i que a més, de manera
totalment acurada, confecciona Modèlics i modelicons; i en
Jaume Gual, també membre del consell de direcció de la revista.
Vull aprofitar, abans de transcriure el que es digué a la trobada,
en nom dels meus companys, per agrair l'acollida de l'amfitrió,
en Toni, que a més a més ens preparà una bona vianda de la qual
donàrem bon compte, un cop acabada la conversa.
NOTA. El contingut de l'enregistrament té una durada de quasi bé una
hora i mitja. La conversa es desenvolupà sense una programació prèvia,
només en Toni Bennàssar havia preparat algunes qüestions per posar a la
consideració dels presents. La meva feina ha consistit en transcriure les
aportacions de cadascú de forma un poc ordenada. Per facilitar la seva
lectura he posat el nom del que parla; i he posat el que diu en cursiva. Per
altra part, he procurat posar, en un títol en negreta, el tema que es tracta en
aquell moment. És evident que el més interessant és el que es refereix als anys
que nosaltres vàrem viure de més a prop.
Acomodats entorn d'una taula i amb l'enregistradora a punt,
comença a parlar en Joan Parets, que fa una exposició ben
documentada del període musical anterior a l'Schola i de la
història de la mateixa; exposició que podeu llegir a l'escrit
"Notes al vol sobre l'Schola Cantorum del Seminari".
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Polèmica entre els "florindos" i els "lactancios"
En Joan Parets ens dóna aquesta explicació: "El venerable D. Miquel Maura, rector des
seminari, que no volia res de músiques, s'alineà amb els florindos, que estaven en contra
des Motu Propio del Papa Pius X; de tal manera que es que anaven de músiques se
n'havien d'anar des seminari". Entre es clergat es formaren dos grups ben distanciats en
relació al compliment de lo que manava es Motu Propio. Per una part, D. Miquel Maura,
contrari a ses directrius des Motu Propio, que era germà de D. Toni Maura, polític que
va presidir es Govern d'Espanya en diferents etapes. D. Miquel, fou vicerector des
seminari (ets anys 1887-1895) i rector (de 1895 al 1915). Amb ell s'hi agrupaven es
músics, Torres, Canyelles, Bonnín. Tots ells foren marginats pels altres, el bisbe
Campins (anys 1898-1915), Mossèn Alcover, Costa i Llobera, i el músic Antoni Noguera,
favorables a s'aplicació des Motu Propio.
Curiosament en aquells moments a Madrid havien d'editar un "Album de compositores
mallorquines", i allà comandava D. Toni Maura. En Noguera no presentà res, ho donà a
en Pedrell i en Torres a l'àlbum que es feia a Madrid. Fins i tot ses diferències com
sabem es veuen quan analitzam ses diferents músiques de sa Sibil·la (sa de floritures,
com sa de Lluc, d'en Torres i sa de Manacor d'en Noguera). Es poble vivia aquestes
lluites, n'hi ha prou en llegir l'Àncora de s'època".

La Capella de Manacor
Diu en Joan: "Mn. Antoni Pont i Llodrà fundà sa Capella de Manacor. Podem dir que
gràcies a ella tenguérem s'Schola Cantorum des Seminari. Sa polèmica entre es
partidaris des Motu Propio i es contraris era tan forta que arribava a ses tertúlies de
cafè (això està escrit)".
"En es concert que es feia aquí a Manacor es dia de Santa Cecília, varen venir n'Albéniz,
en Granados, en Pedrell. Per altra part, Mn. Costa i Llobera venia cada any,per Santa
Cecília, a predicar a Manacor"
"Mn. Antoni Pont, volia quedar a Manacor, però aquí li feien sa vida impossible. Va
tenir desavinences fortes amb el rector Rubí, un home mal de tòrcer i de gran influència.
Però, recolzat per Mn. Antoni Maria Alcover, passà a la Seu i allà funda sa Nova
Capella de la Seu, dins de ses noves pautes marcades pes Motu Propio. D'aquesta
Capella en fou es director".
De Mossèn Antoni Pont en Joan afegeix: "Era germà del que fou rector de Llucmajor i
que ha estat estudiat per en Pere Fullana. Tenia una forta amistat amb Mn. Antoni Maria
Alcover, va col·laborar amb ell a s'obra des Diccionari en tots es temes referits a sa
música".

Els censors
Com diu en Joan al seu escrit eren D. Paco Esteve, D. Toni Sancho i D. Bartomeu Nigorra i
havien d'aprovar els cants a les esglésies. "D. Paco Esteve —comenta en Joan—va ser es
primer mestre de capella o director de s'Schola Cantorum des Col·legi Espanyol a Roma.
Després també ho foren ets altres. Sa censura feia, per exemple, que si Mn. Antoni Pont
musicava un Parenostre, una Ave Maria i un Gloria Patri, li aprovaven es Gloria Patri i
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no lo demés, que no es podia cantar. Després des Motu Propio qualsevol obra havia de
passar per sa censura. Tot això va crear un ambient molt enrevessat i enrarit entre es
músics i es censors".

L'Schola es va fundar per cantar a la Seu
"S'Schola Cantorum des Seminari es va fundar per cantar a la Seu. No em quadra —diu
en Joan— i no ho he pogut esbrinar, per què treuen defora a Mn. Antoni Pont i
desapareix sa Nova Capella de la Seu que ell havia fundat, ja amb ses directrius des
Motu Propio. Sempre he pensat que el varen treure per ses desavinences que havia
tengut amb el rector Rubí". En aquest sentit en Jaume Sancho digué: "Aquest rector era
com un bisbe a sa zona de Manacor".

L'Schola cantà a molts d'indrets de Mallorca
En Joan Parets comenta: “Ja bé al final des període que D. Bartomeu Nigorra va dirigir
s’Schola Cantorum des Seminari, es va fer una campanya pro seminari nou i s’Schola
anava pes pobles cantant, jo record que vengueren a Santa Maria i jo hi vaig anar,
encara no havia fet es deu anys. Llavors D. Bartomeu Nigorra ja pintava poc, ho duien
més en Joan Mateu de Bunyola i en Toni Mateu, organista”.
En Jaume Sancho fa uns aclariments: “Aquesta anada pes pobles de s’Schola, no té res a
veure amb sa campanya que es va fer, molt més endavant quan D. Francesc Payeras era
el rector des seminari, amb unes filmines i un text, preparat per diferents seminaristes;
entre d’altres, en Fito, en Toni Pol, en Tomeu Bennàssar, en Cabrinetti. Jo me’n cuidava
de passar ses filmines; vaig recórrer, puc dir, tots es pobles de Mallorca”.

D. Bernat Julià
En Joan Parets comenta: "D. Bernat Julià pren es relleu a Mn. Bartomeu Nigorra en sa
direcció de s'Schola Cantorum des Seminari i de la Seu. Comencen uns nous aires,
llavors hi havia una bona Schola Cantorum, hi havia molts de seminaristes i podien
triar. Així i tot, molts anys després, quan jo cantava a s'Schola, D. Bernat mos deia que
noltros no podíem cantar segons què; en Torrandell, és massa difícil, passàvem a un
altre; en Capllonch, lo mateix".
En Toni Bennàssar li demana: "Saps si deia això perquè hi trobava dificultats o perquè
no s'adequava al moment?"
Intervé en Miquel Pons i diu: "Això era sa manera d'ésser i s'actitud de D. Bernat,
actitud que va mantenir fins al darrer dia que va venir a la Seu. Un exemple vos puc
posar, quan ell va deixar de venir, a sa Setmana Santa mai no havíem cantat a quatre
veus (és massa difícil, deia ell), jo vaig cridar un parell de persones i d'aleshores ençà
cantam a quatre veus bastantes peces."
Pren la paraula en Toni Perelló i diu: "Jo de D. Bernat Julià sí que sé coses".
Tots els presents convenen en què l'etapa de D. Bernat no fou la millor de l'Schola.
Creuen els presents que una de les etapes millors fou quan en Miquel Pons i en Toni
Perelló n'eren els responsables.
"Crec que en un moment donat el bisbe Enciso va estrènyer D. Bernat i en un petit
període ell ens va estrènyer a noltros", —diu en Miquel Pons, i afegeix— "del 48 al 73
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D. Bernat és mestre de Capella de la Seu, però s'Schola Cantorum des Seminari va
acabar el 67 o el 68. Llavors ell va dur a la Seu un grupet de sa capella Mallorquina que
cantava es diumenges, però ja no hi havia s'Schola".
En Toni Perelló confirma, que "era l'any 1967, jo aleshores vaig ensenyar en Tomeu
Barceló, però hi va estar només mig any".
"Quan deixa s'Schola, D. Bernat?" —demana en Jaume Gual—.
Contesta en Toni Perelló: "Vos recordau que fèiem es "Regnum Christi", hi havia ses
acadèmies. Quan vàrem acabar es curs de setè, que havíem de començar vuitè, no sé per
què ni perquè no, el rector Sureda me va nomenar director de s'Schola Cantorum des
Seminari —estam parlant de s'inici des curs 1961-62, s'Schola depenia des rector—.
Això es va fer nomenant, per part del Bisbat, un nou director de s'Schola quan anava a la
Seu.
Quan anàvem a setè hi va haver una lluita aferrissada entre n'Echave (secretari del
bisbe Enciso) i en Bernat Julià. Varen treure "entre cometes" en Bernat Julià i el varen
enviar a Roma. Llavors, a sa reunió de ses Acadèmies, que es feia a ses Convivències
d'estiu on es nomenaven tots es càrrecs des curs que començava a s'octubre, —noltros
havíem de començar vuitè— em nomenaren director de s'Schola. Però a la Seu, el Bisbat,
nomenà a D. Joan Ferrer com a professor de música i piano des Seminari i també
director de s'Schola. Oficialment era així, però jo dirigia s'Schola a la Seu i al seminari".
En Toni Bennàssar demana "en què consistia aquesta polèmica entre n'Echave i D.
Bernat Julià".
Li contesta en Toni Perelló: "N'Echave era un gran músic. Voltros sabeu que hi ha dues
tendències musicals, sa tendència rítmica i sa tendència melòdica, a més d'altres".
"Això no ho sabia jo" —diu en Jaume Sancho.
"Sa melòdica és perillosa —diu en Mariano.
Intervé en Miquel Pons, dirigint-se a en Toni Perelló: "Més que lo que dius era que
n'Echave i el Bisbe tenien molt d'interès amb sa música i D. Bernat no en tenia gens.
Tenia més interès amb sa Capella Mallorquina.
En Toni Perelló fa la següent afirmació: "N'Echave em digué, i això és ben cert, hemos
mandado a D. Bernardo a Roma porque estamos cansados de que en la catedral se cante
mal".
"Es problema era que D. Bernat no cuidava es matisos en sa interpretació de ses
partitures. Interpretava sa música com si fossin matemàtiques, sense sentiment i sense
posar-hi es cor. No li anava bé es gregorià, ni sa musica d'en Victoria, Palestrina, ni es
modernisme d'en Mozart, perquè no tenia sentiment, cor; lo que li anava bé era en Bach,
pam, pam, pam. Aquest va ser es motiu, sens dubte, de què botís. Si vos ne recordau quan
es va fer es set-cents anys des Seminari que ell va fer una peça d'orgue que va tocar en
Tomeu Veny, baix es meu punt de vista, musicalment era un desbarat. Per què, D.
Bernat, deia que una peça era difícil o no? Perquè aquests peces s'havien d'estudiar, t'hi
havies d'aferrar. Noltros amb en Miquel (Pons) mos reuníem i, junts, miràvem com
l'havíem d'interpretar, quines eren ses frases musicals i vocals, les analitzàvem totes
detengudament. Encara que jo dirigís, ell era darrera i tenia tanta responsabilitat com
jo. Mos anàvem corregint i orientant".
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El P. Miquel Estradé, monjo de Montserrat
En Miquel Pons, confirmant el que ha dit en Toni, afirma: "per això també dugueren es
monjo Miquel Estradé per fer-nos un curs de gregorià. No vos recordau que a un
certamen, que sempre venia el bisbe, en es seu parlament de cloenda de s'acte, mos va
dir: "Los cantores, —no sé si havia dirigit D. Bernat a en Bover— bien, pero cantais
como canónigos y yo quiero que canteis como monjes; estamos de acuerdo con D. Pedro
(Sureda) i vendrà un monje para enseñaros a cantar bien".
Després això va canviar —continua dient en Miquel— perquè a un acte que vàrem fer
per concloure es curs primer que mos va fer el P. Estradé —en va fer un parell—
s'Schola va cantar unes peces de gregorià, dirigida pel P. Estradé i també cantàrem dues
peces en basc dirigits per n'Echave. El bisbe, que hi era, quan va haver acabat digué:
Ahora ya cantais como monjes".

Cursets d'estiu a Salamanca
En Toni Bennàssar enceta un altre tema demanant per l'experiència a Salamanca, durant
quatre anys, d'en Toni i en Miquel
Respon en Toni Perelló: "Quan vàrem entrar noltros dos, no érem massa experts i fèiem
tot lo que podíem. Quan va venir n'Estradé, després mos varen enviar a Salamanca a
estudiar en s'estiu, es mes de juliol. No va ser el rector Sureda, sinó que hi anàrem per
indicació de n'Echave i el bisbe. Estàvem al Col·legi Major de sa Universitat Pontifícia,
estàvem interns, menjàvem i residíem allà. No vàrem tenir vacacions aquells anys. Allà
vàrem estudiar gregorià, direcció coral i polifonia. Hi anàrem quatre anys seguits.
Fèiem exàmens".
En Miquel Pons comenta: "Participàvem a sa revista "Tesoro sacro" i cada mes havíem
d'enviar uns traballs que sa revista ens indicava específics per a cada curs de distints
temes i que rebien corregits personalment per carta; per exemple, anàlisi d'una peça
gregoriana o una obra polifònica".
"Ets estudis —confirma en Toni Perelló— no solament eren en es mes de juliol. Parlant
en llenguatge modern, es cursos duraven tot l'any, ja que cada parell de dies havíem de
contestar a ses tasques que mos enviaven, ja fos de teoria o de pràctiques, sobre es
gregorià i sa direcció coral, així com ses anàlisis d'interpretació i sa forma de direcció.

De Salamanca a Montserrat
En Toni Perelló continua dient "quan acabàvem es curs a Salamanca, mos n'anàvem a
Montserrat, i convivíem allà una setmana o quinze dies amb sos monjos".
"Com a curiositat —diu en Miquel Pons— degut a què l'abat ha de tenir a sa seva taula
ets hostes, noltros sèiem devora ell en es dinar i sopar i com a n’es Seminari es veu que
es monjos es turnaven per servir, (fer de fàmulos) i un dia ens va servir el Pare Segarra
tan famós como sabeu dins es món musical. Jo record que més endavant, quan estudiava
orgue a Barcelona, també hi vaig anar i una vegada que jo havia acabat es darrer
examen, estava molt cansat, em vaig aixecar tard i no vaig anar a Laudes. Quan vaig
anar a berenar, el germà Esteva l’hospeder que ja coneixia de lss estades amb en Toni,
em digué: El Miquel ha tengut son avui, no s'ha aixecat a pregar".
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"Allà —diu en Toni Perelló— és on vàrem aprendre es mètode de vocalització amb el P.
Ireneu Segarra i també sa forma de dirigir i interpretar; jo vaig comprar setze discos de
vocalització".
"Record una anècdota —diu en Miquel Pons— escoltant ses explicacions del P. Estradé
vaig aprendre com s'havia d'acompanyar es gregorià. Ara, fa poc, vaig estar a Silos i
vaig veure que per acompanyar heu fan de manera similar a sa de Montserrat; consisteix
en donar només un suport perquè es cantaires puguin aguantar es to".

Es produïren fortes ventades al Seminari
"Ara vos contaré una altra història —diu en Toni Perelló— que també té a veure amb sa
música. Vos ne recordau que quan es va morir el bisbe Enciso i va venir un altre bisbe,
al cap d'un any va deixar de venir el P. Estradé, i mos va reuní es rector, parlant de ses
cèlebres ventades de sa Domus. Ses cèlebres ventades de sa Domus provenen del P.
Estradé. Mos va fer alguns retiros que varen originar ses ventades (eren els anys 66 i
67)".
En Joan Parets recorda una frase d'aquells retiros i diu: "Recordau que mos digué,
parlant de mortificacions i cilicis, ascesis per ascesis, és un pecat d'orgull."
En Mariano demana aclariments en relació a les ventades perquè diu que ell era a Perú,
aleshores, i allà no hi feia tant de vent.
En Joan Parets diu: "A sa Domus hi havia uns cruis a sa paret, això és cert, i se mesclà
amb ses ventades".
Intervé en Toni Bennàssar dient: "però això des cruis no era lo que preocupava al rector
Sureda".
En Toni Perelló comenta: "Noltros havíem estudiat teologia —catecisme, li diu en Jaume
Sancho—estàvem en època post conciliar. S'havien donat a conèixer alguns teòlegs
importants en es concili i que tenien es seus llibres prohibits i no els podíem llegir, en
Rahner, Hans Küng , de Luback, Teilhard de Chardin. I noltros bastava que estassin
prohibits per tenir més interès en llegir-los; els teníem a tots i els amagàvem davall es
matalàs. Molts de cops posàvem en apuros es professors te teologia amb ses nostres
preguntes, per exemple a D. Llorenç Pérez en relació a la Història de l'Església (i D.
Llorenç era una persona molt oberta en els temes de la Història de l'Església)".
En Joan Parets, confirmant el que es parla, diu: "Es professors mos cuaven al rector
Sureda sobre ses preguntes que els hi fèiem i lo que els hi qüestionàvem. Per això un dia
mos reuní i mos digué: molt bé que es curs de davant voltros causi problemes als
professors, però mai no m'ho hauria pensat de voltros que sou es modèlics. Hi havia
hagut problemes a ses classes de moral del P. Munar".
Tallam un poc el tema i tornam a l'Schola. Quin any va desapèixer?
Tots convenen en què fou a l'any 1968. En Toni Perelló l'any 1967 se n'anà a Burundi i va
dirigir l'Schola un any en Tomeu Barceló.

D. Pere Sureda, rector del Seminari
En Toni Bennàssar presenta una nova qüestió i diu: "Hem exaltat alguns personatges, el
bisbe Enciso, n'Echave, el P. Miquel Estradé, en canvi hem deixat en mala posició D.
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Bernat Julià. Jo introduiré un altre personatge i vull que em doneu sa vostra opinió
sobre sa seva incidència en s'Schola, en Pere Sureda. Afavoria s'Schola, vos donava
consignes, volia que anàs bé?"
Pren la paraula en Toni Perelló: "En Pere Sureda, mentre hi havia el bisbe Enciso i
n'Echave, no podia fer res. Lo que si vull dir que, per lo que a mi se refereix, mai no va
posar cap obstacle al funcionament de s'Schola. Lo únic que volia, i jo ho feia sempre,
era conèixer ses peces que havíem de cantar".
"Vos ne va vetar alguna?" —demana en Toni Bennàssar—.
"Més que vetar en va canviar alguna" —diu en Toni Perelló—. I afegeix en Miquel Pons
"més que vetar lo que ell tenia eren certes preferències, qualque vegada noltros en
teníem unes altres. Quan sortíem des seu despatx en Toni a vegades deia "contents i
fotuts".
"No rebéreu qualque renyada?" —insisteix en Toni Bennàssar—. Tots dos afirmen "no,
però sí que en rebérem de D. Bernat Julià". I en Toni Perelló diu que ses notes més
baixes que tenia eren ses de música que li posava D. Bernat, i en Miquel Pons també diu
que un any de gregorià li va posar un cinc.
Himne a la Verge Assumpta
Sorgeix un tema relacionat amb aquells temps i amb la música: l'himne a la Mare de Déu
Assumpta. Després de moltes opinions sobre si el rector Sureda va influir i modificar
coses de l'himne, amb lletra d'en Domingo Mateu i música d'en Garcia Mallada, tots
convenim en què de la lletra segur que hi va fer algunes modificacions. Però els que ens ho
poden aclarir són en Domingo i en Garcia Mallada.

Tornam a l'Schola
Seguint amb el tema de l'Schola, en Toni Bennàssar demana: "A voltros dirigir s'Schola
vos alliberava d'altres actes de sa comunitat?"
"No, a s'enrevés —diu en Miquel Pons— te llevava temps d'estudi; no teníem cap
privilegi. Jo, que es dos darrers anys vaig ensenyar es nins, anava ben escopetejat".
"Record —diu en Toni Perelló— que venia en Toni Mateu a donar-nos classe d'orgue.
Un dia a les dues i mitja, que després teníem en Torres, vaig anar a tocar l'orgue, una
peça que mos havia dit en Mateu que havíem d'assajar. Quan va tocar sa campana per
anar a classe, vaig davallar i a baix vaig trobar en Torres. Vaig a classe i em demanà sa
lliçó. Només record, si això es pot considerar un privilegi, que alguns dissabtes, a sa
darrera classe, que solia ser una maria, no hi anàvem perquè havíem de preparar
s'assaig que teníem després".
En Jaume Sancho diu que en Sebastià Salom sempre conta que ell es va animar a anar a
Comillas per estudiar teologia, perquè intuïa que si quedava al seminari tenia molts de
números perquè li encarregassin tasques de música, bé organista, bé ensenyar els nins,
com ja ho feia, i hauria de dedicar-hi hores d'estudi, perquè no es trobava preparat.
En relació a quan actuava l'Schola a la Seu, en Toni Perelló diu: "A la Seu només hi
anàvem a ses festes grosses, Corpus, Immaculada, etc. també en Setmana Santa i Nadal".
Intervé en Mariano i diu: "En es meu temps hi havia s'escoleta i anàvem a la Seu per
Advent i Corema i altres festes. Això mos feia perdre es partit de fulbol des diumenges
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matí, que era es millor partit de sa setmana, de les 10 fins a les 12". Els altres ho
confirmen i diuen que se n'anaven es diumenges amb la furgoneta del seminari.
En Toni Perelló, referint-se a actuacions de l'Schola, recorda: "Crec que era l'any 63, 64
que amb s'Schola vàrem anar a donar tres o quatre concerts a n'es Teatre Prinicipal.
Noltros abans hi anàvem a sentir es concerts de sa simfònica, dirigida per n'Ekitai Ahn,
perquè hi havia una bona gent que mos cedia un o dos palcos i mos turnàvem per anarhi. Després n'Ekitai Ahn mos va sentir cantar i mos varen convidar per anar a fer tres o
quatre concerts. Cantàvem a sa primera part gregorià i a sa segona polifonia".
En Toni Bennàssar també recorda: "anàrem a cantar a una missa de ritus oriental a una
possessió d'Orient que es deia s'Ermitatge".

Sa Peregrina
En Toni Bennàssar enceta el tema de la creació de sa Peregrina, i demana a veure si el
rector Sureda hi va intervenir?
"Crec —diu en Jaume Gual— que podem cercar s'origen de sa Peregrina en es
concursos de nadales que fèiem per cursos i que noltros quasi bé sempre guanyàvem".
En Toni Perelló afegeix: "Varen llevar es concursos perquè sempre guanyàvem noltros.
Pareix que a rel d'aquestes intervencions, en Salom, en Rossinyol, en Guiem Ramon i
altres formàrem sa Peregrina. Hem de convenir que es nostre curs tenia es principals
puntals de s'Schola d'aleshores. Amb sa Peregrina cantàvem l'Empordà, sa Sardana de
ses Monges, Dolça Catalunya, Jovenívola i moltes altres".
En Miquel Pons conta una altra anècdota referida a sa Peregrina i diu: "En Baltasar Coll,
un dia que vos va sentir, digué això és lo més gran, ho feis molt bé, vos he de dur a n'es
Circulo Mallorquí, perquè això és fenomenal, és fenomenal."

Altres persones en el record
"Una de ses coses que record és sa persona d'en Samper —diu en Toni Perelló— que va
fer una missa a veus i la cantàvem. Anàvem a ca seva i ell mos deia com l'havíem
d'interpretar". "Sí —diu en Miquel Pons— ell, en Samper, es va erigir com es nostre
protector, mos convidava. Era un bon músic. Quan vaig anar a la Seu, me va acollir molt
bé, amb sos braços ben oberts i vaig poder comprovar com improvisava, en sabia molt".
En Joan Parets treu a rotlo la persona d'en Toni Mateu, "va ser un bon músic, llàstima
que morís tan jove. Va ser una eminència en tot Europa".
En Miquel Pons, recordant en Toni Mateu, conta "jo vaig anar, amb en Gomila de
Montuïri, un estiu, a ca seva i estudiàrem un poc d'harmonia, coneixements que em
serviren molt quan em vaig haver d'examinar d'orgue. Quan jo vaig anar a la Seu, que
necessitava reforçar es meus coneixements, em va propiciar que anàs a classe amb
Montserrat Torrent. Quan mos trobàvem ell em deia: com t'ho ensenya na Montserrat, i
això com ho fas?"
En Mariano diu "que en Toni Mateu venia a ses convivènvies d'estiu al seminari, a mi ell
em va ensenyar a acompanyar es gregorià".
En Toni Bennàssar demana a en Mariano sobre l'època d'en Jaume Conti i d'en Llorenç
Bover. En Mariano li repon i conta el següent: "Jo a en Conti no el vaig veure dirigir mai
s'Schola Cantorum. Ell era primatxer amb en Moranta que eren des mateix curs, i jo els
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vaig succeir en aquesta tasca. Noltros, es primatxers, posàvem es cants de cada dia en es
tauló d'anuncis amb ses pàgines corresponents, bé de s'Usualis, del llibre de D. Bernat o
d'altres llocs; encara avui en Tomeu Moll em diu tu sabies de memòria totes ses pàgines
des cants des llibre de D. Bernat. Sí que vaig cantar amb ells dos a s'Schola, en Conti
cantava de baix primer i en Moranta de tenor segon. S'època d'en Bover sí que l'he
viscuda, ell anava un curs darrera jo. Hem continuat sa nostra amistat. Ara ha estat un
mes a ca nostra, li vaig deixar sa casa perquè noltros estàvem a Portals. Va venir
d'Alemanya perquè vol tornar a Mallorca. Ell està incardinat aquí; ha estat quaranta
anys a Alemanya i vol tornar. Crec que ell era ajudant des director de s'Schola. Era més
organista que director. Per cert que aquest temps que ha estat a ca nostra tot lo dia
tocava es piano; fins i tot es veïnats de d'alt es queixaren perquè els molestava; mos
digueren que aquest senyor toca es piano tot lo dia i també a vegades de nit.

Arxiu musical del Seminari
En Toni Bennàssar s'interessa per l'arxiu musical del Seminari i demana a en Joan Parets:
"Joan, i què s'ha fet de s'arxiu musical des Seminari?"
En Joan li contesta: "En Joan Puigrós ho tenia amb gran respecte. Tot lo que hi havia en
es seminari ho va estudiar en Diego Leon. D'allà sembla que ho passaren al Seminari
vell i després tot lo de música ho passaren a la Seu".
En Mariano ho confirma dient "jo vaig anar a consultar una cosa d'en Pedro Rebassa i
ho vaig trobar a la Seu".

Nins cantors
En Jaume Sancho s'interessa per la feina d'en Jaume Muntaner i tots coincideixen en dir
que en Muntaner va dirigir i ensenyar els nins cantors. "Per cert —diu en Jaume
Sancho— en es video que ha fet en Miquel Perales des Seminari en ets anys seixanta,
surten es nins cantors i les dirigeix en Muntaner". Després d'ell se n'encarregaren en
Sebastià Salom i en Biel Rosselló. Els nins cantors eren part de l'Schola però també
cantaven tots sols cançonetes a dues o tres veus blanques.
En Jaume Sancho, parlant dels nins cantors, diu: "He rebut una fotografia d'en Rafel
Servera on està ell, amb un grup de nins cantors, quan encara estava en es Socors es
darrer any que va estar allà es seminari menor, abans d'anar a Son Gibert. A sa foto n'hi
ha setze i els dirigia en Francesc Bonnín de Sa Pobla".
"Per cert —diu en Joan Parets— que en Bonnín
encara és viu, està jubilat.
En Miquel Pons, parlant també dels nins cantors,
diu que "en Joan Company, director de sa Coral de
la Universitat de les Illes Balears, sempre que em
veu em retreu es fet de què ell va ser nin cantor
quan jo els ensenyava, i com a ses festes des pares
des seminari menor jo els ensenyava una o dues
pecetes a dues veus, no massa complicades, perquè
les cantassin. Es dia des pares jo feia dirigir a un
des nins i li va tocar a en Joan Company que n'està
encara ara tot orgullós".
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En Toni Bennàssar s'interessa per altres nins cantors, en Toni Horrach, en Marc Vaquer,
en Joan Brunet i demana a en Miquel Pons si eren de la seva època. "No —diu en
Miquel— aquests eren ja d'una època anterior, corresponen a s'època d'en Jaume
Muntaner".
En Joan Parets parla des vermellets de la Seu (actualment hi ha el grup de vermellets que
solen cantar els diumenges a la missa de 12 a la Seu i els compara amb els nins cantors des
Seminari). Per part d'en Miquel Pons es fan els següents aclariments: "ses veus des nins
cantors eren ses veus blanques de s'Schola Cantorum, llavors no tenien res a veure amb
es vermellets de la Seu. Cal tenir en compte que ses dones no podien cantar a ses
esglésies per això ses veus des nins rebien es nom de Tiples primer o segon, Altus i
Cantus; només posteriorment ses veus de ses dones es diuen soprans o contralts".

Escolania Vermells de la Seu
En relació a l'Escolania Vermells de la Seu he pogut esbrinar el següent: L'Escolania va
néixer en el segle XIV, i després d'etapes interrompudes va perdurar fins l'any 1934. Va
cantar a l'Escolania D. Francesc Payeras, que fou rector del Seminari i Vicari General. Els
membres de l'escolania estaven becats i la majoria estudiaven al Seminari, si bé no tots.
Es va recuperar l'any 2000, per iniciativa del canonge Sebastià Arrom i el recolzament
del Capítol de la Seu, per potenciar l'animació amb cants litúrgics de les celebracions de
la Seu. Dirigeix l'escolania, d'ençà de la seva recuperació, en Toni J. Salvà. Tots els seus
membres (nins i nines) són alumnes del col·legi Sant Josep Obrer de Palma.
Jaume Gual i Móra
Nota: Si qualcú està interessat en sentir el document sonor de la trobada, està a la vostra
disposició.

32

Domingo Mateu

ENTREVISTA
A

Miquel Pons Melià
L’HARMONIA CONTAGIOSA DE VIURE LA MÚSICA PER AMOR
Montuïri, 1942. Prevere, organista de grau superior, professor de Conservatori i
Mestre de Capella de la Seu. Des de 1953 i fins el 1966, estudiant i condeixeble al
Seminari de Mallorca. Durant aquesta etapa de formació, es dóna amb intensitat al
conreu de l’aprenentatge musical en les especialitats de piano, orgue, cant gregorià i
cant coral. Mentre cursa els estudis de teologia, se li encarrega d’exercir com a mestre i
director dels nins que formen part de l’Schola Cantorum del Seminari. El 22 de
setembre de 1963 el bisbe Jesús Enciso presideix la benedicció del nou l’orgue de la
capella del Seminari que acabava de bastir i muntar la Casa Amézua de Sant Sebastià.
En aquest acte solemne, Mn. Bartomeu Ballester estrena l’orgue amb la interpretació
d’algunes composicions pròpies, de
J.S.Bach i d’altres autors clàssics. A partir
d’aquesta data, Miquel Pons exerceix com
a primer i habitual organista del Seminari
tant per a les nombroses funcions
litúrgiques com per a l’acompanyament
musical de les actuacions i concerts de
l’Schola Cantorum. A l’estiu abans de
l’any 1962, juntament amb Antoni Perelló,
director de l’Schola Cantorum, inicien els
quatre cursos successius d’ensenyaments
musicals de la reconeguda Escola de
Salamanca en la qual, des de 1962 i fins
al 1965 cursen, a distància durant l’any i
presencialment en els mesos d’estiu,
estudis de cant gregorià, harmonia,
contrapunt, orgue i polifonia sagrada,
amb professorat de reconegut prestigi en
el món musical espanyol, com és ara el
Pare Samuel Rubio, Luís Urteaga i Tomás
de Manzárraga entre d’altres. El setembre
del 1966, finalitzats els quatre cursos
d’especialització musical i després de
33

superar els exàmens pertinents a Madrid, obtenen la titulació atorgada per l’Escola de
Salamanca i reconeguda oficialment per l’Institut Gregorià de París. Els dos esmentats
seminaristes assistiren també durant aquest període a cursets de formació musical
religiosa organitzats per l’Abadia de Montserrat i completaren els estudis amb cursets
de solfeig i piano elemental impartits pel Conservatori de Palma.
Ordenat de prevere el juny de 1966, Miquel Pons presta serveis ministerials
primerament com a vicari de la Parròquia de Sant Magí de Palma i a partir del juny de
1970, reclamat per Mn. Jaume Cabre , aleshores rector de la Parròquia de Sant Nicolau,
accepta el càrrec de vicari d’aquesta parròquia amb la comesa principal de ser-ne
l’organista i tenir cura de la conservació de l’orgue que acabava de ser restaurat.
Per Pasqua de 1975, el bisbe Teodor Úbeda, atesa l’avançada edat dels antics
organistes i xantres de la Seu, nomena conjuntament, després de superar el preceptiu
concurs oposició, Antoni Mateu, nou organista i Miquel Pons, Mestre de Capella de la
Seu, càrrec que continua exercint diligentment a dia d’avui. Compaginant la tasca de
Mestre de Capella i amb l’objectiu de perfeccionar els coneixements d’orgue, per espai
de 10 anys, sota la direcció de la prestigiosa organista Montserrat Torrent i Serra,
catedràtica d’orgue del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, cursa
els estudis pertinents d’orgue fins a obtenir la titulació superior d’organista.
Des del mes de gener de 1980 i fins al setembre de 2007, data en què es jubila de la
docència, exerceix com a professor de cant coral del Conservatori Professional de
Música de les Illes Balears.
Unes alumnes del Conservatori ho detectaren de seguida: es coneix que a vostè li
agrada allò que fa, li agrada la música. Es nota molt bé. Ell mateix, Miquel Pons, ens ho
confirma amb claredat als pocs instants d’iniciar l’afable, espontània i planera conversa
convinguda a casa seva: “Sempre he considerat que la música és una activitat que has
d’estimar, afirma convincent. Si no l’estimes, no l’has de fer.” I mentre explica amb
placidesa allò que li demanes sobre el procés de formació musical i sobre les diverses
activitats professionals realitzades al llarg de molts anys com a organista, com a
ensenyant i com a Mestre de Capella et contagia l’energia ferma i harmoniosa de la
seva noble i intensa dedicació a la música per amor i al marge de les grans virtualitats
de les tècniques musicals apreses.
Ara viu sol al tercer pis d’un edifici del carrer Nunó Sanz de Palma, tot i que durant
molts i molts d’anys ha compartit la tebior de la llar amb l’amorosa presència de son
pare i sa mare. I això també es nota de seguida, tot just recórrer les estances de la
casa: retrats dels pares que destillen amor i enyorança en els indrets més nobles del
pis, el seu dormitori matrimonial intacte, l’antic llit amb capçalera de columnes
entorcillades, preparat i a punt, la cuina endreçada d’acord amb les preferències de la
mare.
Basta, però, entrar i asseure’s còmodament a l’estudi de Miquel, on ell hi passa mitja
vida i on els dos hi mantenim la plaent conversa, per veure i palpar allò que anima,
fonamenta i dóna sentit i benestar a la reeixida vida de Miquel Pons: l’orgue electrònic
on hi aprèn encara i s’hi delecta sempre, l’ordinador d’altes i complicades prestacions
musicals que li resolen els enrevessats problemes d’acords i partitures i els atapeïts
prestatges amb tota la saviesa enquadernada dels grans coneixements musicals de
Miquel. Un deliciós cafetó que fumeja les set aromes del món ens disposa a començar
la conversa.
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1. La música, solfeig, piano, gregorià, cant coral, era impartida i apresa en el
Seminari com a matèria bàsica de la formació acadèmica dels aspirants a
prevere. A més d’aquest aprenentatge bàsic i reglat per a tothom, ¿què us
aportà el Seminari com a formació musical específica als qui, com tu, teníeu
aptituds i capacitats per arribar a ser grans organistes o pianistes de renom?
Jo pens que allò que més va aportar el Seminari va ser la possibilitat de poder practicar
molt tota aquella classe de música. Com sabem, aprendre música és bàsicament estudiarla i practicar. És el que vaig poder fer al llarg de la carrera durant moltes hores de
dedicació: primer amb el piano i l’harmònium que usàvem abans d’instal·lar l’orgue nou
a la capella recentment construïda; aleshores, quan es va inaugurar l’orgue el setembre de
1963, García Mallada ja havia deixat la institució i em va tocar a mi de ser el primer
organista del Seminari Nou. Va ser una fita important, que em va obligar a practicar
molt l’aprenentatge musical, i no únicament amb l’orgue, sinó també amb la direcció i
sobretot amb l’ensenyament del cant coral. Durant dos o tres anys, vaig ser el director
dels nins cantors, la qual cosa em va permetre de començar a aprendre i a ensenyar com
educar la veu. Record que el primer que en el Seminari va començar la tasca d’educació
de la veu als seminaristes cantors va ser el pare Miquel Estradé, de Montserrat. Jo mateix
vaig tenir l’ocasió de practicar per primera vegada les tècniques apreses d’educació de la
veu als nins de l’Schola Cantorum. Per cert que Joan Company, l’actual i molt prestigiós
director de la Coral Universitat de les Illes Balears, va ser un d’aquells nins que jo
dirigia en el Seminari. En les festes en què venien els pares, per fer créixer l’interès i la
il·lusió dels nins pel cant, preparàvem dues o tres peces que jo feia dirigir a un d’ells. Un
any, l’elegit per dirigir les peces preparades va ser el nin Joan Company. Per això, quan
ens trobam ara em sol dir: “Tu ets el meu primer mestre, el qui me vares descobrir com a
director de coral” Jo li contest que ell és el deixeble que ha superat el mestre. M’està
molt agraït.
2. Aquest número de “Modèlics i modelicons” es dedica quasi monogràficament
a la creació, formació i actuacions de l’Schola Cantorum i a la música del
Seminari. Com a organista i, en general, com a expert musical, ¿quina fou la
teva aportació personal a la tan coneguda formació de cantaires?
Bé, he de dir en primer lloc que varen ser uns anys en què crec que molts de nosaltres i
sobretot els qui vàrem ser més responsables d’aquella època musical, en Toni Perelló i jo
mateix, vàrem “disfrutar” molt musicalment perquè es veia l’interès no només en allò que
fèiem perquè teníem obligació de fer-ho, com les participacions a la Seu en qualitat
d’Schola Cantorum, sinó més bé en allò que fèiem en el Seminari de manera lliure i
voluntària, com és ara la formació de la vostra anomenada “Escola peregrina” o el
sorgiment de moltes altres activitats, com aquella temporada en què no hi havia don
Bernat Julià i el va suplir el senyor Echave. Amb ell, fins i tot vàrem cantar peces en
basc, cosa que agradà enormement i va fer molt content el bisbe Enciso.
Vull dir que, en aquell temps, a més de gaudir i divertir-nos molt amb la música coral,
vàrem fer molt bona feina, no només nosaltres dos, sinó tots els qui en aquella època hi
participàrem cantant. Ho fèiem amb molta il·lusió. Record molt bé que hi havia en la
corda de tenors en Tomeu Fons, en Tomeu Moll, en Joan Parets i altres i, en la colla de
baixos, hi eres tu mateix, Domingo, en Guillem Miralles, Guillem Ramon i tota una altra
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sèrie que no me ve ara a la memòria. Tots plegats cantàvem amb molta d’il·lusió peces
noves, peces que cercàvem per aquí i per allà, tan profanes com religioses, perquè les
obres profanes també ens servien per divertir-nos i per aprendre.
Varen ser uns anys en els quals jo vaig “disfrutar” molt i en què jo vaig aprendre a
estimar la música. De tal manera, que de llavors ençà sempre he considerat que la música
és una activitat que has d’estimar. Si no l’estimes, no l’has de fer. I fins i tot quan
realitzes una acció musical concreta, has de voler gaudir d’aquesta acció; si no en
gaudeixes, no sortirà bé. Et contaré una anècdota del meu pas pel Conservatori. Tenia un
grupet de gent ja majoreta, de 18, 19 anys. Una vegada vingueren dues o tres nines del
grup i em varen dir: es coneix que a vostè li agrada allò que fa, li agrada la música. Es
nota molt bé. Havien observat aquestes jovenetes que el que jo feia com a professor no
era només complir amb l’obligació de les classes sinó que passava gust, que gaudia de fer
música. I aquest gust i gaudi per la música, comentaven elles, és el que ens passa a
nosaltres.
3.- Després del Seminari, ¿quins estudis i amb quins mestres vares completar
i perfeccionar la teva carrera musical?
Potser hauria de ressaltar que jo, tot just després dels anys de Seminari, vaig ser destinat
com a vicari a la Parròquia de Sant Magí de Palma, on hi ha un orgue electrònic que jo,
com aficionat a la música, tocava i acompanyava musicalment les funcions litúrgiques
de la Parròquia.
A la Parròquia de Sant Nicolau de Palma, el rector de la qual era aleshores don Jaume
Cabrer, en el mes de juny de 1970 estaven a punt d’acabar les obres de restauració de
l’antic orgue parroquial. Don Toni Mateu, que encara es trobava bé de salut, va ser
l’organista en la cerimònia d’inauguració de
l’orgue restaurat. Don Jaume Cabrer, amb la
idea que pogués fer-me càrrec de tocar l’orgue
i mantenir-ne la conservació, va demanar al
bisbat que em destinassin, com a vicari, a la
seva Parròquia. I li ho varen concedir. Crec
que els darrers dies de la restauració, jo ja era a
Sant Nicolau i de llavors ençà practicava
sovint amb l’orgue, sempre com a aficionat i
sense estudis oficials, però tocant i estudiant
noves peces, el que solen fer habitualment els
músics aficionats.
Per Pasqua de 1975 vaig ser destinat a la Seu per exercir el càrrec de Mestre de Capella.
Don Bernat Julià havia vingut abans a ca nostra per dir-me que havia d’anar a veure el
bisbe Teodor perquè a ell l’havien fet canonge i necessitaven un nou Mestre de Capella a
la Seu. Després de superar el preceptiu concurs oposició, vàrem ser nomenats
conjuntament i entràrem a formar part de l’equip catedralici de la Seu, jo com a Mestre
de Capella i don Toni Mateu, com a nou organista. Va ser arran d’aquest fet que vaig
pensar: no tenc cap titulació oficial de música, he de fer qualque cosa per consolidar i
perfeccionar els meus coneixements musicals. Va ser precisament don Toni Mateu qui
me va recomanar de seguir els cursos de la prestigiosa catedràtica d’orgue del
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Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, Montserrat Torrent i Serra.
Així ho vaig fer: per espai de deu anys, vaig seguir el mestratge de la senyora Torrent
fins a obtenir primer el títol professional i després el títol superior d’organista.
4.- Explica’ns de quina manera accedires a formar part del grup privilegiat
d’organistes i mestres de capella de la Seu i quines varen ser les tasques
principals que realitzares durant aquest període.
Mai no m’havia imaginat de poder entrar a fer servei a la Seu. Però hi va haver unes
circumstàncies especials que obligaren a fer una renovació de certes persones. Els
beneficiats i xantres havien tornat majors; els organistes, també. Per aquesta raó,
poguérem entrar com a membres musicals de la Seu, en Toni Mateu com a organista, jo
com a Mestre de Capella i en Tomeu Moll com a xantre. Pràcticament els tres entràrem
junts. Me feren fer oposicions. Vaig dir al bisbe: jo no sé si estic preparat per fer
oposicions. Me contesta: jo no sabia que haguéssiu de fer oposicions. Abans, don
Teodor, quan el vaig visitar al principi de la seva incorporació a Mallorca, ja m’havia
dit: jo no sabia que tu eres músic. Li vaig contestar: ni jo tampoc. Me diu ara: tu fes
oposicions i no et preocupis.
De fet, es presentà amb mi un de fora; però ja no va venir a fer els exercicis. Jo sí vaig
fer un exercici sobre cant gregorià i sobre una sèrie de temes de caire religiós musical.
També vaig haver de fer un exercici pràctic que consistia a dirigir un grupet de cantors
que me varen presentar allà mateix per interpretar una peça polifònica, que era tota de
contrapunt, i que havia de dirigir a primera vista; després vaig haver de dirigir una peça
gregoriana, també a primera vista. Com a tribunal vaig tenir, don Bernat Julià, el pare
Palou de Lluc i el mestre Ribelles, que era aleshores el director de la Simfònica.
A la Seu hi havia de xantres en actiu, don Joan Ferrer i don Pedro Julià. Era norma de
sempre que els xantres havien de ser quatre. Per això, ara n’entrava un de nou: don Joan
Grua, encara que aquest,de fet, no feia res.
Ela altres dos xantres ens acolliren molt bé. Don Joan Ferrer, que havia vingut molt
sovint pel Seminari, estava molt content. Fins i tot me va regalar dos roquets i un parell
de llibres de música. Don Pedro Julià, també ens acceptà de molt bon grat. Quant als
organistes, eren encara titulars de la Seu, don Bartomeu Ballester i don Julià Samper. Al
senyor Ballester no li va caure molt bé que s’incorporassin nous organistes; ens va fer un
poc l’esmús. En cavi del senyor Samper, que també era una mica rar, tenc una anècdota
molt positiva. Després d’haver pres possessió, cosa que férem junts en Toni Mateu i jo,
ens va agafar a part i ens va dir: Toni i Miquel, sa cadira de l’orgue és molt ampla i n’hi
poden seure dos, i tres i quatre, si és necessari. Així és que jo estaré sempre al vostre
costat per ajudar-vos.
En relació amb la bona acollida, me’n record també d’una altra anècdota curiosa. Com
sabeu, Samper tenia el seu germà, Baltasar, que era músic, compositor i estudiós de la
música popular i que, vivint exiliat a Mèxic, exercí càrrecs importants a l’Institut de
Cultura Catalana de Mèxic i tasques de traductor. Cada mes, li enviava un sobre amb
diners. Es veu que com a músic, com a traductor i en concepte de drets d’autor, devia
guanyar molts de diners. Mort el germà, va quedar sense sobre i es veu que estava avesat
a anar un poc gros. Llavors, com que jo era el Mestre de Capella encarregat d’organitzar
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les tasques musicals de la Seu, me deia: Miquel, si hi ha bodes i vols que jo les faci,
m’ho dius i així podré cobrar una mica més. Per part meva li oferia les bodes, encantat,
atès que jo quedava més lliure. Me va tractar molt bé el senyor Samper i a don Toni
Mateu fins i tot li volia deixar tota la seva música, encara que sorgiren després alguns
problemes amb els hereus.
5.- Conta’ns breument com va ser el teu pas com a professor del
Conservatori de Música de les Illes Balears.
Jo estava fent el darrer curs d’orgue professional a Barcelona i el dissabte de Nadal
d’aquell curs en Toni Mateu va patir una lesió cerebral i va quedar amb el cos paralitzat.
Don Bernat Julià ja feia anys que havia instaurat a Palma el Conservatori Professional ara
ja totalment deslligat del de València del qual depenia abans.
Don Toni Mateu, en el Conservatori, era el professor que feia tot allò que els altres no
volien fer: classes de piano, de cant coral, que és una assignatura obligatòria per tots els
alumnes, harmonia, història de la música, estètica i, en alguna temporada, solfeig. Com
era un músic professional molt complet, podia donar qualsevol matèria.
Don Bernat, aleshores director del Conservatori, em cridà per dir-me: ens trobam amb la
impossibilitat de reincorporació de don Toni per l’accident cerebral i el dilluns dels Reis
vindrà la tropa d’alumnes de cant coral i no tindrem professor. Hauries de venir a fer
aquesta classe. Li responc: d’acord, ja vindré.
Com sol fer aquesta gent que té aptitud per organitzar les coses, don Bernat primer
m’havia proposat únicament de fer cant coral; però l’endemà ja em va avisar: don Toni
també feia història de la música. Te’n vas a ca seva ,- tenia el cos mig paralitzat, però el
cap ben clar -, i li demanes que t’expliqui com ho fa i que et deixi els llibres que empra
per preparar la classe. I afegeix: també hauràs de fer l’assignatura de formes musicals
(analitzar l’estructura de les peces, com és una fuga, què és una sonata, una suite, etc.).
Però, don Bernat, li responc, jo no estic molt preparat per fer tot això. I ell me diu, cosa
seva ja que acostumava a tallar “por lo sano”: T’espaviles. No em va quedar altre remei.
El dilluns dels Reis vaig començar a fer classes als alumnes de cant coral, d’història de la
música i de les formes musicals. La sort va ser que una de les coses que donen a
conèixer els professors importants, com és el cas de Montserrat Torrent, és no només a
tocar les peces i la manera d’expressar-les, sinó a analitzar-ne l’estructura abans
d’interpretar-les.
Els músics barrocs espanyols solien escriure en les partitures comentaris, versos que en
deien ells, sobre peces musicals, per exemple, sobre cants gregorians coneguts, com és
ara, el “Tantum ergo”. La professora Torrent volia que els alumnes entenguessin bé el
significat d’allò que volia dir el text de l’autor i quan es tractava d’un text en llatí solia
dir: Demà vindrà el Miquel Pons i ens traduirà el text llatí perquè heu de saber
exactament què vol dir el text de la música per poder interpretar correctament la peça.
Això mateix ho fèiem quan interpretàvem Bach. Davall les notes dels corals de Bach hi
escrivíem la lletra traduïda del text alemany. Tots els grans músics, d’acord amb el sentit
del text, fan una música diferent, segons es tracti d’una lletra de Resurrecció o de Calvari.
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Aquests exercicis d’anàlisi de l’estructura musical em van anar molt bé per a
l’ensenyament de les formes musicals als alumnes del Conservatori. La base d’aquesta
assignatura era la fuga, la sonata i altres modalitats musicals. Record que amb na
Montserrat vàrem estudiar i analitzar una sonata de Paul Hindermith, que era super
moderna. Aquestes anàlisis eren també matèria dels exàmens finals.
Amb això i els llibres d’en Toni Mateu anava preparant les classes. Al principi estava
dues o tres hores preparant la classe d’història i redactava apunts que encara conserv i els
completava cada any afegint noves dades.
Quan vaig començar en el Conservatori, als voltants de 1980, érem uns 25 professors,
una petita família. Quan em vaig jubilar el 2007 érem més de 100 professors en el nou
Conservatori, un 80% dels quals havien estat alumnes meus de cant coral o d’història,
perquè tot l’alumnat havia de passar per aquestes assignatures.
Sobretot els darrers anys em vaig sentir sempre molt bé. Tant amb els al·lots, amb qui
me duia molt bé, com amb els professors, la majoria dels quals havien estat alumnes
meus. Tots em tenien molta consideració.
6.- ¿Continues exercint a dia d’avui la tasca d’organista o de Mestre de
Capella?
Bé, hi ha una cosa de la qual jo en tenc la culpa i és que, una vegada acabada la carrera
d’organista, va resultar que a la Seu era i exercia de Mestre de Capella. En Toni Mateu i
jo mateix vàrem ser els qui promocionàrem la reforma de l’orgue de la Seu o sia que es
va dur a terme la reforma per mor de nosaltres dos. Record que, en ocasió de la vinguda
de l’organista del Vaticà a donar un concert a l’església de Santa Eulàlia, don Bernat,
dins la sagristia de la Seu, em va comentar a mi, que punyia perquè reformassin l’orgue:
ha vingut l’organista del Vaticà a provar l’orgue de la Seu i m’ha dit que l’orgue està bé.
Jo li vaig respondre: li digui, doncs, que doni aquí el concert que va donar a Santa
Eulàlia. Evidentment, la petició va quedar sense resposta.
Una vegada feta la reforma de l’orgue, els primers temps em vaig dedicar bastant a tocarlo; però després els cantaires de la Seu s’estimaven més que fos jo qui els dirigís. I
d’aquesta manera, tant en el Conservatori fent la tasca de professor de cant coral com a
la Seu dirigint el cor com a Mestre de Capella, no tocava l’orgue oficialment quasi mai i
poc a poc ho vaig anar deixant. Aposta solc dir que ara que sí tenc el títol superior
d’orgue, estic rovellat perquè he deixat de practicar i les corrioles no van.
No obstant això, he de dir que l’orgue m’agrada molt i, de tant en tant, si m’ho demanen,
toc allà on sigui. He anat a l’orgue de Sant Nicolau algunes vegades que m’ho han
demanat.
Com a Mestre de Capella de la Seu continuu igual com sempre i, si Déu ho vol, seguiré
fins als 75 anys, edat en què, com tu saps, ens jubilam.
A mi m’agradaria, i de fet ho estam proposant , renovar un poc el cor de cantaires de la
Seu que fins ara ha funcionat notablement bé. Ara, però, tots els components són majors
que jo, tenen més de 70 anys i alguns de 80 i més anys, i els que eren els millors s’han
mort. Per això, el cor necessita una renovació. I amb aquesta finalitat, encara que jo no
me retiri, miram de trobar algú, tenim pensat algun nom, que pugui incorporar-se i
començar a actuar com a Mestre de Capella a fi de garantir la continuïtat del cor de la Seu.
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Dels nostres arxius...
(Arxius de Rafel Servera i Joan Brunet)
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PUERI CANTORES (curs 1952-1953)
Noms dels qui formàvem aquest grup des "Pueri cantores" del curs 1952-1953.
El responsable d´aquest grup que cantàvem a la Schola Cantorum i prefecte també del 1 Curs era Don Francesc Bonnín, de Sa
Pobla. Els altres, d’esquerra a dreta començant per la primera fila són: Rafel Servera, Nofre Flexas, en Cabot de Bunyola,
n´Arrom i en Morro també de Bunyola. A segona fila: en Joan Florit, en Miquel Deya, en Pericas, en Tomeu Veny i en Barceló
de Cas Concos, o d’un poble d’aquells de devers Felanitx. A la darrera fila hi ha don Francesc Bonnín i en Ramis de Llubí.
Rafel Servera

PUERI CANTORES (curs 1960 o 1961)
Drets:
Noguera, Pep Jaume, Biel Vilanova, Guillem Morlà, Joan Aumatell, Toni rebassa, (?), Reynés, Biel Ferrando,
Pasqual Ros, Toni Amengual, (?), Pau Socias, Rosselló
Acotats:
Faust Truyols, Miquel Estarellas, Joan Brunet, Pere Siquier, Tomeu Rosselló, Honorat Puerto, Josep Portell.
Joan Brunet
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El nostre convidat

José Leoncio
García Mallada
A
Annttoonnii B
Beennnnaassaarr
El personatge que hem triat per a la secció
“el nostre convidat” és una persona ben
coneguda i valorada per tots nosaltres. Qui
dubta que el músic per excel·lència del
seminari durant l’època que nosaltres érem
filòsofs era en Leoncio Garcia Mallada?
Mitjançant aquesta entrevista ens hi
acostarem per descobrir com va viure
aquella etapa i com ha projectat la seva vida
posterior.
Leoncio, parla’ns de la teva vida anterior a l’entrada al seminari. Per què hi
entrares? Algú t’influí?
Mon pare era militar i aleshores era normal que els destinassin d'un indret a l'altre amb
freqüència, tant es així que nosaltres érem quatre germans (dic érem perquè una ja és
morta) i tots nasquérem a províncies diferents: jo, a Pola de Lena (Astúries), i les altres a
Osca, Valladolid i la petita a Mallorca, l'any següent d'arribar a l'illa, l'any 1949:
aleshores jo tenia 8 anys. El primer destí de mon pare va esser la bateria de costa “Punta
Llobera” (Llucmajor). Allà venia cada diumenge a celebrar l'eucaristia D. Miquel Amer
Quetglas, professor de 2on. Curs de Llatí del Seminari i allà vaig rebre la primera
comunió. Ja es pot endevinar perquè vaig entrar al Seminari: D. Miquel Amer em va
preparar per fer l'ingrés i així ho vaig fer a l'octubre de 1951 quan encara no havia
complert els 11 anys. Anys desprès, la família es traslladà a Inca, perquè mon pare fou
destinat al polvorí del Puig de Santa Magdalena, on aleshores hi havia ermitans. D'Inca
era D. Miquel Amer i seguírem amb la relació amb ell i amb els altres seminaristes:
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Tomeu Mateu, Pere Llabrés (ambdós ja morts), Pere Fiol, Toni Pizà, Pere Dolç. Era
inevitable el comentari que els seminaristes d'Inca estàvem “enxufats” amb D. Miquel
Amer, fent un joc de paraules dient-nos que professaven l'”amer-Inca-nisme”.
Com vares viure l’etapa del seminari?
Les formes i disciplina del Seminari avui no serien acceptades, però aleshores era el que
hi havia i no seré jo el que critiqui ara el sistema de 50 anys enrere. Sempre he defensat la
formació i educació rebuda perquè ha estat fonamental per a la meva vida i crec que de
no ser així jo hagués estat un tarambana. Els dos primers cursos els vaig fer al Col·legi
dels Agustins al Carrer del Socors amb D. Miquel Moncades de Rector (que després seria
Bisbe) al qual teníem un respecte o tal volta temor reverencial. Ja al Seminari Nou de Son
Gibert record les ires dels Professors D. Toni Esteva (ens pegava amb un regle) i D.
Francesc Suàrez (se li encenia la vena del front), de 1er. i 3er. curs de Llatí: les classes
eren terrorífiques i jo anava amb vertader pànic. Ara entenc que els professors feien el
que els comandaven.
Fèiem un trio amb Mateu Gili i Jordi Cerdó (els superiors ens deien el trio calaveras);
record els assajos de l'schola cantorum amb D. Bernat Julià: “esto suena feroz”, ens
deia”. Les clases de francès amb D. Francesc Batle cantant “Sant Ursule, la Patrone” Les
vetllades literari-musicals; la clase de sociologia de D. Bartomeu Quetglas, que li
xiulàvem baix i li fèiem creure que eren ocells que cantaven, perquè era sord. La famosa
classe de D. Francesc Planas de Sagrada Escriptura, interrompuda a les 12 hores, en la
qual ens va dir solemnement: “ara ja ho puc anunciar: teniu un professor Bisbe”. D.
Bruno Morey de Dret Canònic que parlant de Sodoma i Gomorra neologitzava: “no hay
que sodomatizar ni gomorrear demasiado”. Els partits de futbol entre filòsofs i teòlegs en
que jo jugava de defensa i aturava la pilota o el jugador, m'era igual.
Durant un parell d'anys vaig esser
cronista del Seminari. Feia un
borrador a un quadern amb els
esdeveniments més impor-tants de
cada dia, que després passava per la
censura del Rector, aleshores D.
Francesc Payeras. Quan hi havia
actes festius, feia una descripció de
cada actuació amb els noms dels
seminaristes que actuaven: si jo
sortia, m’esborrava de la crònica.
Record que projectaren la pel·lícula
italiana “El Maestro”, que tenia una música aferradissa que vaig retenir dins la meva
memòria i després d'haver acabat de veure-la hi havia Exposició del Santíssim presidida
per D. Pep Sacanell i a l'entrada del celebrant vaig tocar la música de la pel·lícula, mentre
tots reien i es donaven colzades. Don Pep Sacanell em va donar una repolsa monumental,
amb els morros que li tremolaven: “d'on has tret aqueixa música?, això no es toca a
l'Església”. A l'estiu de l'any 1962, acabat el tercer curs de teologia, no vaig tornar al
Seminari.
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Com valores ara aquesta etapa?
Tot aixó és anecdòtic, però mai agrairé suficientment ni oblidaré els coneixements rebuts,
la vivència de la fe a la seva manera, la disciplina, el tracte amb els co-deixebles, la
rigidesa de l'horari, l’obediència i submissió exigida, el silenci imposat i tantes i tantes
coses positives, i també negatives des del punt de vista actual, però que eren les normes
que aleshores s'havien de seguir. Tot allò em va modular: un dia el Bisbe Enciso vingué
al Seminari, es va topar amb un seminarista de 15 anys i li va dir: “estás en la edad en que
cristalizas”. És clar, jo vaig sortir amb 21 anys i el motlle estava fet.
Només una cosa he de retreure als Superiors del Seminari: que coneixent les meves
inquietuds i qualitats musicals, mai no m'orientaren cap una Escola o Conservatori de
Música, classes particulars o ensenyança de cap tipus. Això no ho podré oblidar, perquè
be els agradava que tocàs l'orgue a la Capella o el piano als actes festius, però pensaven
que això era ciència infusa. Tot l'aprenentatge de música ho vaig haver de fer pel meu
compte, després d'haver sortit del Seminari.
Parla’ns de la teva sortida del seminari
Allò va esser traumàtic: quan ho vaig dir als meus pares tingueren un disgust de mort.
Me’n vaig anar a Astúries un mes amb mon pare per tallar l'ambient que s'havia creat al
meu voltant: em considerava un fracassat, avergonyit, amb un sentiment de culpabilitat i
frustració que no me’l podia llevar de damunt, quasi demonitzat: ja anava amb sotana i
coroneta per Inca (havia rebut ordres menors) i vaig haver de tornar del Seminari sense
sotana. Ma mare em va escriure una carta quan era a Asturies (encara la tenc) i deia:
“vuelve, hijo mío, al buen camino”. Quantes llàgrimes va vessar ella per la meva fugida
del Seminari! Anys després rectificaria: “Dios permitió que salieras del Seminario para
salvar una família” (es referia a la família de la meva dona).
Record la conversa amb el Rector del Seminari, el manacorí D. Pedro Sureda el dia que
em vaig acomiadar: “tu series un bon capellà amb una dona i uns infants”.
Una premonició del desitjat celibat opcional dels preveres 50 anys enrere?
El viatge a Astúries va esser terapèutic. Em vaig refugiar en la música, tocant 8 hores
diàries per examinar-me al Conservatori: vaig fer quatre cursos d'un cop fins a aconseguír
el Títol de Professor de Piano del Pla d'Estudis de 1942, posteriorment homologat com a
llicenciatura Universitària.
Tocant el piano vaig conèixer na Margalida, la meva dona (no es cert que la sortida del
Seminari fos per ella, perquè la vaig conèixer desprès), però els estudis i el festeig
s'interromperen perquè em cridaren a files: dos anys a marineria, un a Cartagena i un altre
a l'Ajudantia de Marina d'Alcúdia. També vaig intentar estudiar Filosofia i Lletres a
Barcelona, però no fructificà, perquè la música m'estirava massa i vaig montar “interim”
el conjunt músic-vocal “Los Cromàticos” amb els que tocaria 5 anys.
L'any 1962 es va crear la Parròquia de Sant Domingo d'Inca amb D. Guillem Julià com a
primer Rector i jo com a primer organista. Enguany s'ha complert el 50è aniversari
d'aquella constitució i ens trobarem tot dos de bell nou on ell va donar una conferència i
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jo un concert d'orgue, que està penjat al meu compte de Youtube. Moments de molta
emoció.
Ens casam a l'abril de 1966 i a l'octubre del mateix any mor el sogre. Deixa viuda i dues
filles: na Margalida, la meva dona, embarassada i una altra de 14 anys. Es torna girar la
truita, les meves expectatives musicals es trencaren, perquè em vaig fer càrrec dels
negocis familiars, ja que jo era l'únic mascle de la família (aleshores les dones no
participaven gaire del mercat laboral). Aquesta era l'explicació de la suposada sortida
providencial del Seminari que consolava ma mare. Negocis, família, música, era massa.
Allò forçà poc temps després l'abandó “temporal” de la música.
Quin paper ha jugat la música dins la teva vida?
Poques coses en aquest món m'han donat tants de
moments de satisfacció com la música. He plorat
escoltant peces com el Concert per oboe i orquestra
d'Alexandro Marcello, o les Cantates de Bach i
també amb temes de cantautors moderns.
Quan estudiava el tercer curs al Seminari mon pare,
amb grans sacrificis i pagaments a termini, em
comprà un acordió petit “Guardini”. El superiors ho
toleraven però amb la boca petita, perque assajava
els temps d’esplai o d'estudi i a vegades molestava el
seu so sobreagut: “ja sona el porquet”, deien amb un
to entre irònic i despectiu.
Els meus ídols aleshores eren D. Julià Samper,
organista de la Seu, que visitàrem un dia a ca seva i em vaig seure al piano per intentar
improvisar a l'estil de la música impressionista francesa, com ell ho feia, i al final em va
dir: “vas per bon camí”. Antoni Mateu, que improvisava a l'orgue i tocava amb la mateixa
facilitat el teclat de les mans com el dels peus. Moltes hores vaig passar devora el piano
amb Joan Moll, balarrasa, mentre tocaca “Sevilla” d'Albeniz, el 1er. Concert per piano i
orquestra de Chopin o Noches en los Jardines de España de Falla. Joan Vidal de
Santanyi i Bernat Cifre de Pollensa que tocaven a 4 mans la Dansa Hongaresa núm. 2 de
Listz. Jo tocava també a 4 mans amb Llorenç Bover, codeixeble, una Sonata d'Alban
Berg.
Vaig succeí a Joan Vidal com a organista del Seminari i també a la Seu quan els
diumenges anàvem amb l'schola Cantorum a cantar l'ofici i ens dirigia D. Bernat Julià. La
primera composició que vaig fer, diríem pública, va esser un Himne a Santa Catalina,
Patrona dels Filòsofs. No li agradà a D. Bernat Julià que amollà sense contemplacions:
“aixó es un querer i no poder”. Em va caure com una poalada d'aigua freda, perquè eren
els meus inicis com a compositor. Però arribà la revenja: no record qui m'encomanà
l'Himne a la Verge Assumpta del Seminari amb lletra de Domingo Mateu Conti, però
l'èxit i l'acceptació va esser general. Don Bernat no va piular i això que cada diumenge
dirigia l'schola que ho cantava i em tenia davant tocant l'orgue. Mai no li va sortir una
paraula de lloança de l'himne. Tal volta per gelosia? Sé que l'himne es va seguir cantant
algun temps després de jo haver sortit.
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L'estiu de 1962, quan ja havia sortir definitivament del Seminari, vaig rebre l’invitació
del Rector D. Pedro Sureda per anar a tocar el nou Orgue de la Capella. Insistí diverses
vegades, per escrit i mitjançant altres persones, però mai no vaig gosar anar-hi. La
timidesa i el sentiment de frustració em guanyaven. Tanta sort que aquest sentiment de
frustració giraria en rodó amb els anys, com després veurem.
Amb el conjunt “Los Cromáticos” em vaig iniciar amb la música moderna, tocant a la
Sales de Festes “El Cisne” de Campanet i a l'Hotel Jaume I del Passeig de Mallorca a
Palma. Verbenes, “dobletes” (de 9 a 12 a una sala i de 12.30 a 3 a una altra), i arribàrem a
gravar un disc amb quatre cançons, una composició meva dedicada a la meva dona
“Margarita” i tres temes més.
Darrerament intent ordenar els meus apunts musicals que ja començaren al Seminari amb
peces per harmònium. El que actualment tenc arranjat és: una Suite Litúrgica (Entrada,
Pregària, Himne (A la Verge Assumpta), Ofertori, Comunió i Sortida-Toccatina) i una
Suite de Dances per Orgue. 2 Suites de Dances de 6 peces cada una, 10 Preludis, 1 Suite
de 6 peces sobre temes populars mallorquins, 1 Suite de 7 temes dels anys 60, i altres
peces soltes, tot aixó per piano. He gravat, a més dels disc de los Cromáticos, 1 disc
anomenat “Tons Solidaris” amb 10 temes per petit conjunt d'orquestra i un altre gravat
amb l'Orgue de Santanyi (salvat de la desamortització del Convent dels Dominics de
Palma) amb les Suits Litúrgica i de Dances que he dit abans. També hi ha petites peces
vocals religioses i comercials, Ave Maries, etc. que cantaven al Seminari amb Joan
Mates.
L'amistat amb Joan Mates va néixer de l'afició comú a la música. Aleshores havia sortit a
França el Pare Aimè Duval, S.J. que feia furor amb la guitarra i en Joan Matas l'imitava
perfectament: fins i tot amb l'alè dels silencis. Jo tocava la guitarra i ell cantava, encara
que jo també feia duos amb ell. L'estiu que vaig sortir vàrem voler perpetuar la nostra
amistat musical gravant una cinta magnetofònica que encara tenc i no la puc reproduir
per manca d'aparell. Fa 50 anys!!. No tenguerem massa problemes amb els superiors,
encara que allò era una novetat que a vegades fregava l'heterodòxia, perquè la música
comercial o moderna era quasi “pecaminosa”. El Concili Vaticà II estava en marxa i els
canvis en la litúrgia s’endevinaven: allò era imparable.
Com va néixer l'Alberg de Transeünts?
Els primers anys del nostre matrimoni els vaig viure totalment entregat a la família (tres
fills) i als negocis. Tant es així que la fe en Jesús estava dormida però no morta: el que es
diu “el corquet hi era”. Aleshores ja ens havíem traslladat a Manacor i amb motiu del
25è aniversari de Noces esdevingué un punt d'inflexió: coneguérem el dominic manacorí
Toni Miró que amb altres creients havia creat l'Associació Privada de Fidels “Casal de la
Pau”. Ens integràrem i allà vaig descobrir que l’important de la fe cristiana era el
seguiment de Jesús i l'experiència viscuda en relació amb Ell, que el punt de partida era
la filiació divina amb el baptisme com a sagrament d'iniciació i l'amor a Déu i als
germans com a precepte bàsic. L'orde sacerdotal que jo havia rebutjat quedava a un pla
secundari.
Aquella experiència de fracàs i frustració de la meva vocació (entre cometes) sacerdotal
me pareixia haver devingut providencial. El Seminaris, Convents, Monestirs i Esglésies
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es buidaven escandalosament amb ple coneixement de la Jerarquia Eclesiàstica que
contemplava impassible una debacle imparable. Si qualque moment vaig tenir
remordiments per haver rebutjat la crida al sacerdoci, ara assistia al fracàs del model
sacerdotal vigent que, admès per la gran majoria dels mateixos preveres, està totalment
esgotat. Qui era doncs el frustrat?, Qui era el fracassat? Jo, que m'havia negat a participar
d'aquest enfonsament general del model o els seus responsables que es negaven i es
neguen a canviar-lo?.
Però hem de parlar de l'Alberg. La meva posició com a empresari amb un cert nivell
econòmic i l'aprofundiment en el seguiment de Jesús em dugueren a plantejar-me crear
un servei d'assistència al més necessitats. Consultats els serveis socials de distints
Ajuntaments i Institucions Públiques, arribàrem a la conclusió que a la part forana de
Mallorca mancava un servei d’acolliment de persones sense sostre. Constituírem amb la
meva dona i els fills la Fundació Trobada amb l'objectiu principal de satisfer necessitats
bàsiques, com aliments, vestit i habitació. Així va néixer l'any 1992 l'Alberg amb 30
places: com a compromís cristià d'ajuda als pobres, aquells que eren els preferits de Jesús
(Mt. 25). El projecte no ha estat un camí de roses:, indiferències, crítiques, diferències i
incomprensions de les Administracions Públiques, escasseses econòmiques,
desagraïments, evolucions del servei imprevistes, etc. etc Actualment estam en procés
d'integració en la xarxa social de llars d'acolliment com un servei d'inclusió social baix la
tutela del Consell de Mallorca.
I el Parc de l'Auba?
Una petita empresa funerària era un dels negocis que havia heretat la meva dona a la mort
de son pare. L'evolució de la societat, la competència i les mateixes lleis sanitàries ens
empenyien a crear una infraestructa a l'altura de les altres empreses. Així va néixer “Parc
de l'Auba”, nom comercial del complexa funerari que consta de tanatori, crematori i
cementeri que inauguràrem al Novembre de 2007. Unes instal·lacions que han estat
reconegudes amb certificats de qualitat per entitats públiques i privades i la premsa
especialitzada qualifica com les millors i més completes de Balears d'iniciativa privada i
unes de les millors de l'estat Espanyol. Es pot consultar la web “parcdelauba.com”.
Em consider un empresari afortunat, perquè he tingut capacitat de risc i visió de futur. I
no sort, com alguns diuen. No es pot considerar tenir sort quan per construir aquest
projecte he invertit més de 4 milions d'euros: han estat necessaris 4 projectes, els tres
primers denegats o frustrats per problemes urbanístics, 2 canvis de normes urbanístiques
del planejament de Manacor, 2 contenciosos-administratius davant els Tribunals de
Justícia (una curiositat: entre 1984 i 1989 vaig estudiar la carrera de Dret i em vaig
estrenar com Advocat amb els meus propis plets) i el que es més important han estat
necessaris 20 anys de la meva vida (1987 el primer projecte i inauguració el 2007). Això
es diu sort?.
També tens la Corredoria d'Assegurances Gomila
Un altre negoci heretat per la meva dona va ser una agència d'assegurances. La Mediació
en Assegurances te dues modalitats: la d'agent, que suposa la vinculació amb una
assegurada determinada, i la de corredoria que ostenta la representació dels assegurats per
col·locar l'assegurança necessària amb la companyia que es vulgui. Jo vaig treballar per
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fer aquesta transició d'agent a corredor, adquirint les acciones de la Corredoria
d'Assegurances Gomila de Manacor, prestigiosa firma mallorquina amb diverses
sucursals. Durant molts anys vaig sortir al carrer a “picar portes” con es diu a l'”argot”,
visitant famílies per oferir-los assegurances. Allò va permetre que engreixàs la cartera de
pòlices suficientment per mantenir un estructura de personal, administratius i comercials
que fessin innecessària la meva presència i intervenció directa, que era la meva aspiració
com empresari. (També té web)
Crec que també treballes en Mitjans de Comunicació
Una altra de les activitats de la Fundació Trobada, a més de l'alberg, és la producció de
programes per a la televisió. L'any 2004 vaig crear una petita productora amb càmeres i
ordenadors (vaig invertir quasi tots els meus plans de pensions), com a mitjà actual
d'evangelització. Es a dir, passar de la trona a la pantalla. Faig de guionista, presentador i
director d'un programa que es diu “Sal i Llum” emprant el passatge evangèlic “vosaltres
heu d'esser la llum del món i la sal de la terra” (Mt. 5). Presentam programes de caire
social, cultural, religiosos i musicals i hem treballat per Televisió Manacor i per la
Secretaria de Comunicació Del Bisbat de Mallorca. (Es poden veure al Canal de Youtube
amb les paraules Sal i Llum)
Conclusió
Puc dir sense pecar d'immodèstia que som una persona feliç. Gaudesc de bona salut, amb
les xacres pròpies de l'edat (72 anys) que accept amb realisme. He estat feliç amb la
família: la dona ha estat i és una bona companya de fatigues, existeix l'amor, la
comprensió i tolerància mútua del primer dia. Feliç amb els negocis: els fills han estat
modèlics i han assumit la direcció de les empreses familiars, cosa que ens dóna la
tranquil·litat de la vellesa que tothom desitjaria. Feliç amb la música que m'ha donat
moments molt agradables. I el que es més important, feliç perquè tot això ha estat amarat
per la presència dins les nostres vides del Déu de Jesús de Nazareth. Aquesta presència
que va començar i evolucionar de mil maneres quan D. Miquel Amer em va dir: “anem
amb jo al Seminari”.
.......................

Efectivament, Leoncio, estic amb tu que no ha estat la sort la que ha conduït la
teva vida, sinó el treball i la perseverança. Què ho és d’admirable poder dir als 72
anys: ”som una persona feliç” Sí, hi podia estar ben consolada la teva mare en
contemplar tants de fruits aconseguits.
M’ha agradat constatar la valoració positiva que fas dels anys de seminari,
malgrat la renyada de D. Pep per atrevir-te a tocar una peça poc litúrgica o la
possible gelosia de D. Bernat davant l’èxit indiscutible de l’himne a la Verge del
seminari. Però el que més em satisfà és saber que D. Pedro Sureda ja insinuàs el
celibat opcional i et convidàs a tocar l’orgue nou. Quines sorpreses me’n duc des
que fèim aquesta revista!
Gràcies, Leoncio, per la teva inestimable col·laboració.
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Benvinguda al Bisbe Salinas
Mallorca estima la Seu

1

Joan Bauzà i Bauzà
Mallorca estima la Seu. Perquè la considera el
monument més valuós de l’illa i el que més la
identifica. Vostè, monsenyor Salinas, ve a
ocupar avui aquesta Seu estimada pel poble
mallorquí.
Mallorca estima la seva Seu, i dic ara “seva”,
don Xavier, perquè seva és ara la cadira, el
seient litúrgic per antonomàsia, la càtedra.
L’any vinent es compliran 100 anys de la
finalització de la reforma de Gaudí en aquest
temple. Ell ennoblí la càtedra des de la que el
bisbe de cada moment havia de presidir
l’assemblea, a la vegada que l’emmarcava en
un mur de ceràmica en el que hi posà els escuts
de tots els bisbes des del primer, Ramon de
Torrella, el 1238. Sempre que us vegem, bisbe
Xavier, assegut a la càtedra, vos veurem com
formant part del nostre episcopologi, com la
darrera anella en la successió apostòlica.
Mallorca ha tingut bons pastors que l’han regida. També ha donat bons pastors a
altres diòcesis i a aquesta mateixa. Malgrat a hores d’ara no us sigui possible
l’abraçada a germans mallorquins dins l’episcopat espanyol, segur que vindran a
abraçar-vos dos cristians batejats a la nostra església i que són avui bisbes: un, en
el cor de les missions, als Andes peruans; l’altre, en el cor de la doctrina, a la cúria
romana.
Tan ampla com vos pugui parèixer aquesta Seu és l’acollida nostra a Vós, tan clara
com acostuma a mostrar-se la rosassa de la nau central és la nostra disponibilitat.
Sàpiga que quan a les misses de tots els dies preguem pel que anomenarem “el
nostre bisbe Xavier”, ho farem afectuosa i sincerament.

1

Text que pronuncià el degà-president del Capítol de la Seu a la missa d’inici del pontificat del
bisbe Salinas
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Cronicó
Jaume Gual

TROBADA DE CONDEIXEBLES A LA PARRÒQUIA DE SAN ALONSO
DE PALMA
El passat dia 28 de desembre tenguérem la nostra trobada d'hivern a la Parròquia de San
Alonso Rodríguez de Palma, de la qual n'és el rector el nostre condeixeble Joan Darder.
Quan vaig arribar allà, amb en Joan Partes i en Miquel Amengual, ja hi trobàrem en
Tomeu Tauler i en Toni Perelló.
Poc a poc varen anar arribant els altres companys. En total fórem 16. A més d'en
Pere Orpí, ingressat a l'hospital de Manacor, però ja recuperat, en Mateu Buades i en
Joan A. Pol, per malaltia, tampoc hi pogueren assistir els que es troben fora de la
roqueta en Toni Mateu, en Joan Suñer i en Sebastià Salom. Sí que hi va venir en
Guiem Ramón. En aquestes trobades sempre tenc present el record dels condeixebles que ens han deixat, en Pep Toni Fuster, en Miquel Nigorra i en Biel Rossinyol.
En Joan Parets em va fer arribar un retall de la UH, de data 16 de desembre de 2012,
on hi ha una referència al nostre condeixeble, Mateu Galmés , amb motiu del 10è
aniversari dels seu traspàs (hi ha la ressenya a aquest mateix cronicó).
Abans de posar-nos a taula, la xerrameca té com a tema els escrits d'en Joan Parets i d'en
Jaume Gual, sobre la trobada que va tenir lloc a can Toni Perelló el passat dia 31
d'octubre, en la qual es va parlar, per espai de més de una hora i mitja, sobre l'Schola
Cantorum del seminari. En Toni Perelló havia recollit una seguit d'aclariments als escrits
i va esmenar la plana a en Joan Parets. Finalment es va clarificar si es parlava de l'Schola
Cantorum del Seminari o de la de la Seu —sembla que això no estava prou clar a l'escrit—.
Passàrem a posar peu davall taula, i mentre donàvem bon compte de la vianda que
en Joan ens havia preparat, continuàrem parlant.
Davant la manca d'uniformitat en la interpretació del que era el "Regnum Christi" i les
"Acadèmies", en Tomeu Moll, que té una memòria prodigiosa, va sentenciar: "El
"Regnum Christi", que es feia en temps del rector Payeras, es dedicava a un aspecte
monogràfic per a tot el curs (per exemple Acció Catòlica) i s'explicava a una reunió,
molt ben dirigida pel rector i sense perdre temps. En canvi les "Acadèmies" es feien en
temps del rector Sureda amb molta més durada, quasi bé tot un matí i en temps de les
convivències d'estiu. A la reunió es nomenaven tots els càrrecs, fins i tot els "prefectos"
dels diferents cursos. Cadascuna de les acadèmies tenia una responsabilitat
determinada i estava dirigida per un responsable. San Pius X, Música, Art, etc.
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Parlant de música i del bisbe Enciso, en Miquel Amengual, que "era de aquellos", va
contar que un dia el bisbe Enciso va dir "los que no saben música, sólo tienen media
carrera". Això el va fer pensar molt i li va crear un vertader problema cara al seu
futur.
En Tomeu Català i en Guiem Ramon, malgrat arribar tard, donaren bon compte del
codillo que ens havien preparat.
Qualcú va demanar a en Rafel Umbert com l'hi havia caigut el reconeixement que va
rebre de part de la Santa Seu, a proposta del bisbe Jesús Murgui. Ell contestà: "Em va
caure com una pedrada; però segur que D. Jesús haurà quedat content".
Parlant dels professors de teologia, en Toni Perelló va contar com D. Bartomeu
Torres li va demanar la lliçó després de veure'l que havia tocat l'orgue abans de la
seva classe. En Tomeu Moll també va parlar de l'anada dels condeixebles a Son Petit,
una finqueta que tenia devora l'hospital Joan March, D. Rafel Caldentey.
En Jaume Sancho va repartir el calendari de l'any 2013, que és una passada, amb
fotografies i text del col·laborador de Modèlics i modelicons, en Domingo Mateu. El
disseny i composició és obra d'en Biel Rosselló. En Domingo, al revers de la primera
pàgina que porta la fotografia de la Clastra i cisterna amb el brocal de pedra viva de
la possessió de Pastoritx, ens presenta el calendari sota aquest títol: “Calendari del
2013 ideat per exercitar l'esperit a envellir sàviament”. Acaba la presentació amb
les paraules Ramon Llull del llibre d'Amic e Amat: "en aitans verses com ha dies en
l'any. E cascú vers basta a tot un dia a contemplar Déu".
Amb el calendari en Jaume ens adjuntà dos escrits del nostre company Sebastià
Salom que ens ha enviat des de Burundi. "La paraula es va fer home (Jn 1, 14), Obsequi
als condeixebles" i "Homilia-pregària en el dia de Nadal 2012 (Rabiro-Burundi)". Gràcies,
Sebastià.
També en Jaume Sancho ens comunica que en Joan Pla, probablement farà una
novel·la sobre els modèlics i dóna la paraula, perquè ho expliqui, a en Toni
Bennàssar. Efectivament, diu ell, el passat dia 21 convocats juntament amb en
Llorenç Tous a sa fonda de Sóller on hi érem a més d'en Joan Pla i en Tous,
n'Alenyar, en Domingo Mateu, en Jaume Sancho i jo. Allà en parlàrem i en Joan Pla
sembla que està per tirar endavant, sempre amb el beneplàcit nostre. La seva dona li
digué que sempre que ha novel·lat capellans ho ha fet en negatiu i ara ho podràs fer
en positiu d'un col·lectiu de capellans.
En Toni Bennàssar ens informe de què en Joan Pol està amb uns familiars, però de
dia està a la Residencia SARquavitae, devora la clínica Planas, però va a dormir a
casa dels familiars. Se'l pot visitar quan està a la residència, però convé avisar els
seus familiars que ho comunicaran a la direcció de la residència. El mateix Toni ens
pot posar en contacte.
Surt a rotlle també l'obra que representàvem al Seminari, D. Martín Tacón, aquell
que "de un golpe mato cuatro i baldo ocho", evocant la persona del nostre company
en Mateu Galmés. En Rafel Umbert, carrioner com ell, ens digué que va celebrar una
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missa a Sant Llorenç, amb motiu de complir-se els 10 anys del seu traspàs, on hi era
la seva família.
En Joan Darder ens parla de l'escrit que està preparant sobre D. Bartomeu Torres i fa
incidència en el conflicte personal d'en Torres amb el bisbe Hervás. Comenta una
frase de D. Toni Sancho, pronunciada l'any 1955 quan havia estat nomenat bisbe de
Mallorca D. Jesús Enciso, " Ahora Mallorca tendrá un obispo". La qual cosa vol dir
que el bisbe Hervás no era tengut no només com a bon bisbe sinó ni tan sols com a
bisbe.
En Joan Darder comenta que quan va ser nomenat bisbe de Mallorca D. Teodor, tres
capellans, reunits a la rectoria de San Alonso Rodríguez, analitzaven i criticaven el
nou bisbe. Un d'ells havia estat un aferrissat defensor de: "In manu prelatorum
paratus ad omnia". "Nihil sine episcopo", però ara es convertia en "omnia contra
episcopum".
Darrerament va sorgir el tema de les Ventades al Seminari. No en parlaré aquí
perquè el tema surt al número de Modèlics i modelicons quan es parla de l'Schola
Cantorum i la seva desaparició.
En Joan Darder ens parla de les dues joves que resideixen a la casa, acollides a la
parròquia. Una és de Perú i estava molt malalta i l'altra nigeriana. A més de servirnos, tengueren el detall, amb els seus minsos recursos, d'obsequiar-nos amb unes
taronges que havien comprat "para los padres que vendran a comer".
Demanam a en Joan que les faci sortir. Els agraírem el detall i la seva companyia.
Abans d'acomiadar-nos, decidírem que la trobada del mes de juny serà a Santa
Llúcia de Mancor. La data es concretarà en saber quan es trobaran a Mallorca els
nostres companys de fora. En Jaume Sancho ens ho comunicarà.
Cantàrem "Ad multos annos", desitjant-nos pau, serenor i que l'any 2013 ens aporti
salut i que la nostra amistat mai no s'acabi.

CONFIDENCIALITAT
MODÈLICS i modelicons és una revisteta privada i els escrits que conté no
suposen mai manifestacions públiques dels seus autors: són tan sols
comentaris espontanis, amistosos i confidencials entre amics i per a amics,
sempre de caràcter privat.
Demanam, per tant, que se respecti aquest caràcter privat i confidencial.

***
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50è ANIVERSARI DE LA SEVA ORDENACIÓ SACERDOTAL
El passat dia 21 de novembre de 2012 es reuniren els condeixebles que foren ordenats
el dia 22 de desembre de 1962, per celebrar el seu 50è aniversari de la seva ordenació.
Dinaren plegats el restaurant Mavi de Palma i ens feren arribar la fotografia que
s'adjunta.
De bon grat volem reproduir l'esdeveniment a la nostra revista, amb el desig de què
puguin reunir-se molts anys i que Déu els conservi la salut.
Els noms dels assistents,
d'esquerra a dreta, són:
Jaume Bennàssar, Juan Pla
(que no s'ordenà però era
del
mateix curs), Pep
Noguera, Toni Pericàs, Joan
Horrach, Mariano Cortés,
Baltasar Amengual, Llorenç
Sastre, Bernat Pou, Jaume
Muntaner i Tomeu Pascual.
Tengueren un record pels
seus
companys:
Joan
Rosselló,
Biel
Tomàs,
Tomeu Forteza, Sebastià
Franch i Jaume Barceló,
que ens han deixat.

IN MEMORIAM
MATEU GALMÉS, LA MALLORCA AUTÈNTICA
“El 16 de desembre de 2002, fa ara deu anys, moria a Palma, als
63 anys d'edat, Mateu Galmés Umbert, folklorista i investigador de
les tradicions, costums i treballs del camp mallorquí.
Mateu Galmés, conegut a Sant Llorenç com "es guia", era un
home molt popular i molt apreciat per la seva bonhomia, sempre
disposat a donar un cop de mà als que més ho necessitaven.
Galmés, que va estudiar en el seminari, es va dedicar al món del
turisme des de principis dels anys seixanta. Dominava l'anglès,
l'alemany, l'italià, el francès, el portuguès, el suec, el català, el
castellà i el llatí, idioma aquest que havia après durant la seva
estada al seminari. A més, tenia coneixements de rus i txec, entre
d'altres.
La tasca més important que va portar a terme va ser la recuperació, mitjançant la imatge,
de la vida i la cultura del camp, en un moment en què ja gairebé, estaven desapareixent,
gràcies a l'edició de la trilogia Mallorca Illa Mediterrània, en la qual recollia totes les feines
del camp, tradicions i costums de l'illa, mostrant als nostres visitants una Mallorca inèdita,
diferent i fins i tot desconeguda per a molts mallorquins.
Posteriorment també va editar el videodocument Mallorca, el paradís del sol, en el qual
mostrava la bellesa de l'illa fugint de la imatge tòpica de les platges i que va ser traduït a la
majoria dels idiomes europeus.”

Ultima hora 16 de desembre de 2012
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REUNIÓ I DINAR D'AMICS A SA FONDA DE SÓLLER
El passat dia 21 de desembre de 2012
es reuniren, peu davall taula, a Sa
Fonda de Sóller, aquest grup d’amics
per parlar de coses relacionades amb la
nostra revista i d’un projecte d’en Joan
Pla sobre el nostre col·lectiu. Fou una
reunió, alhora que ben plaent, ben
profitosa també i es tractaren coses ben
interessants.
Els comensals foren els següents: Joan
Pla, Mariano Cortès, Jaume Sancho,
Llorenç Tous, Toni Bennàssar,
Domingo Mateu i Miquel Alenyar.

DINAR D'ANTICS SEMINARISTES A BINICOMPRAT (Algaida)
En Miquel Perales ens ha fet arribar la fotografia i els noms dels assistents a la trobada del passat
dia 29 de desembre de 2013, que tengueren, com acostumen a fer cada any entre Nadal i Cap
d'Any, un grup nombrós de persones que foren seminaristes, a Binicomprat d'Algaida. En realitat
sembla que l'organitzador és en Joan Bonet, del grup que va iniciar el seu pas pel seminari en el
curs 1959-60; però s'hi arrepleguen altres que són d'altres cursos o que, sense començar en el
curs 1959-60, varen conviure amb el grup. Des d'aquestes pàgines els desitjam un Bon Any i que
es puguin reunir moltes vegades amb germanor i alegria, segur que els records del seu pas pel
seminari es revifen i es fan present en aquestes trobades.
Aquests són, ordenats de dalt a baix i d’esquerra a dreta.
1a fila dalt: Joan Caballero,
Toni Planas, Rafel Ramis,
Joan Canyelles, Joan
Aumatell, Jaume Mas,
Tomeu Ripoll, Toni Galmés,
Víctor López, Tomeu Isern i
Pep Català.
2a fila: Eduardo Covas, Pau
Seguí, Biel Bennàssar, Paco
Díez, Biel Vilanova, Pep
Isern, Salvador Payeras, Toni
Salas, Juan Mesquida, Rafel
Mayol, Tomeu Mas, Toni
Bassa, Jaume Lliteres i Joan
Mas.
3a fila: Miquel Mulet, Mateu Bauzà, Norat Puerto, Toni Vidal, Xisco Bauzà, Tomeu Rosselló,
Maties Llabrés i Joan Barceló.
4a fila: Pep Portell, Pere Polo, Llorenç Ferragut, Pere Amengual, Tià Coll, Miquel Perales,
Miquel Jaume, Miquel Riera i Joan Bonet. (els noms en negreta i cursiva, fan referència a les persones que,
o bé començaren o s'hi afegiren després, en el curs 1959-60)
Jaume Gual i Móra
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Mossèn Pere Sureda i Rosselló
(21.02.1910 - 02.02.1984)

En el Seminari de Mallorca 1)
2

Pere Fiol i Tornila
Joan Parets i Serra
El pas de Mn. P. Sureda pel Seminari l’hem d’agrupar en
tres estadis:
1.- Seminarista (1921-1933)
2.- Director Espiritual (1948-1951)
3.- Rector (1960-1968)
PRIMER ESTADI. 1921-1933. Seminarista. Engloba els pontificats de
Rigobert Domenech i Valls (1916-1925)
Gabriel Llompart i Jaume (1925-1928)
Josep Miralles i Sbert
(1929-1947)
Tots aquests anys foren en temps del llarg Rectorat (1915-1939) de Mn. Bartomeu
Pascual i Marroig, (1875-1967) qui succeí a Mn. Miquel Maura l’any 1915 i restarà al
Seminari fins que, acabada la guerra, podrà anar a Menorca com a Bisbe.
Seguirà el Pla d’Estudis, que des de 25.08.1917 havia establert el Dr. Domenech,
volent enfortir els estudis filosòfics i teològics. Posa moltes matèries de ciències naturals i
matemàtiques en els anys d’Humanitats.
A Filosofia hi afegeix la Història d’aquesta matèria, ampliant els estudis sobre
Criteriologia i Ontologia. El professor Nicolau Sagesse Senisse 1888-1962, graduat a la
Gregoriana i arribat a Mallorca l’any 1912, professor de 1917 a 1922, deixarà sa plaça per
agregar-se al clergat Castrense i Mn. Josep Rosell i Santomà, de duradores relacions
manacorines, serà son substitut.
El mateix any 1921 entraran com Majordom Mn. Llorenç Lliteres i Lliteres (18931973); Secretari Mn. Jaume Sampol i Antich (1895-1961), qui des de 1917 ja estava
vinculat a la Casa com Prefecte de Disciplina i Professor d’Humanitats; Prefecte de
Disciplina el capellà Manacorí Mn. Mateu Bosch i Caldentey 1895-1969, ordenat l’any
1920, qui, després d’una curta experiència pastoral al Port de Sóller, passa al Seminari i es
vincula al Rector Pascual de tal manera, que amb ell passarà a Menorca. Aquí serà
professor de Física i Química (1925), majordom (1931).
Veurà el caramull de gestions que farà el Sr. Bisbe per tal d’ampliar el Seminari amb
una part de l’edifici de Montision, ara sense jesuïtes i que dia 30.09.1922 s’inaugurarà el
túnel que uneix els dos edificis i que donarà més espai als nombrosos alumnes de l’antic
Seminari.
Viurà amb goig el que els arriba referent al Primer Congrés d’Educació Catòlica
celebrat a Madrid en el mes d’Abril l’any 1924, ja que el nostre Seminari hi presentà “un
albún, folio mayor, conteniendo treinta y nueve fotografias del edificio, museo bíblico y de
Historia Natural, gabinete de Física, instalación radio-telefónica, observatori astronómico,
biblioteca, etc. Además fueron enviadas al Congreso dos Memorias redactadas por
2

1) Aquest article fou escrit i presentat a l'acte d'homatge que la parròquia de Santa Creu féu a Sureda dia 28.02.2010.
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Profesores, una sobre Bibliografia del Clero mallorquín por el Rdo. Don Francisco Frontera
y otra sobre Reglamentación de las Vacaciones veraniegas de los seminaristas por el Rdo.
Don Jaime Sampol”. Els diaris insulars bé van fer saber l’altura que hi mostrà el nostre
Seminari, cosa que omplia de goig el cor de tots els seminaristes, i sens dubte de Mn.
Sureda. Així ho escrivia el Dr. Francesc Sureda i Blanes, enb un article publicat a la
Almudaina en el mes d’Abril del mateix 1924: “Entre el fárrago de instalciones ostentosas y
no siempre dignas de alabanza, aparece la modestísima de nuestro “Seminario”,
constituïda por una interesante colección de fotografias de sus gabinetes, de su
Observatorio perfectisimo y de su incomparable “Museo Bíblico”, institución “única” y
atrevida que ha llamado la atención de los hombres estudiosos, y en especial de los
dedicados a los estudios escriturísticos; las colecciones que sabia y pacientemente ha
sabido reunir el M.I. señor Pascual, después de recorrer los principales centros de cultura
escriturística y los principales Museos Bíblicos de Europa, dan a conocer que el Seminario
de Mallorca, aún cuando no haya llegado a contituirse en Universidad, como pretendiera el
sabio Obispo Campins, compite clamorosamente con las principales Universidades
Pontificias de Espanya, “ninguna” de las cuales puede presentar el maravilloso Museo
Bíblico de Palma. Ilustres personalidades, aunque ajenas al presente Congreso, me instan
a que proponga al virtuoso señor Pascual, la divulgación de tan sabia institución
mallorquina “que quiere ser copiada” por otros seminarios y Universidades Pontificias; y
como amante de este Seminario y de la cultura isleña, invito publicamente a los discretos
profesores del Seminario Conciliar de San Pedro a publicar los trabajos de hermenéutica y
de exégesis bíblica realizados en nuestro Seminario, con una Exposición pràctica de su
Museo, con la seguridad de qué, con ello, ha de ganar mucho así el crédito cultural de
nuestra Patria como la cultura general de la nación”
Aquests fets l’entroncaren sens dubte en la Història de l’Església que fa camí per
Mallorca i en el gran pontificat del Bisbe Campins, que obrí una estela religiosa, cultural i
científica que aquells anys volien enfosquir i oblidar.
He de dir que mai va presentar cap treball al Certamen Científic i Literari que també
havia fundat el Bisbe Campins, i que el professorat de la Casa mirava que fos la palestra,
on els futurs sacerdots mallorquins s’anassin entrenant, tant en la investigació, com en la
divulgació de la ciència i de la religió.
SEGON ESTADI. Director Espiritual 1948-1951
És el començament del pontificat del Dr. Joan Hervàs i Benet 1947-1955 i són anys
de poca estabilitat al Seminari i de molts i ràpids canvis:
Mn. Jaume Sampol i Antic 1895-1961
Secretari d’estudis de 1923 a 1948 substituït ara per Mn. Josep Sacanell i Garí
Mn. Josep Rosell i Santomà
Rector del Seminari de 1940 a 1948 passa a Vicari General Substitut
Mn. Bartomeu Torres i Gost
Rector de 20.07.1949, substituït en el curs 1953/54, quedant el Sr. Bisbe Hervàs com
Rector.
En el curs 1947/48 comença l’experiència de dur els tres primers cursos de llatí a un tros
del Convent dels PP. Agustins, en el carrer del Socors i allà hi ha més estabilitat. Miquel
Moncades i Noguera n’és el rector, ajudat de Mn. Joan Capó com Director Espiritual.
Referent als Directors espirituals en el curs 1948/49 el P. Boix S.J. es substituït per
Sureda en el Seminari Major i en el curs 1949/50 Mn. Guillem Payeras i Bujosa és nomenat

56

Dtor. Espiritual del S. Menor i Mn. Pere Amorós i Esteve és el Dtor Espiritual pels teòlegs, i
penso si Sureda, aquest curs, quedaria com Dtor Espiritual de Filòsofs
En els prefectes de disciplina cessen:
Francesc Batlle i Oliver
Josep Ollers i Bujosa
Entren:
Jaume Cabrer i Lliteres
Guillem Fiol i Colom
Miquel Ramon i Font
Sens dubte la situació d’inestabilitat i de forta embranzida d’una nova i diferent
manera de fer que es notava en l’Església de Mallorca, degut a l’entrada en escena de
cares noves i joves, va propiciar que Sureda es retiràs més i més en la tasca parroquial,
que bé li anava en la parròquia de Santa Creu. Va fomentar també petites cel·lules,
formades de seminaristes, perquè fossin llevat de renovació espiritual dins el Seminari,
cosa que es veurà millor en la següent etapa.
És el moment de tota la campanya de les obres del Nou Seminari i d’un augment
progressiu d’alumnes al Seminari. Dia 06.11.1953 és beneïda una part del nou edifici de
Son Gibert i allà Moncades, Payeras i Ramon duran tota la vida interna del Seminari, i a
mesura que les obres vagin avançant, hi aniran arribant els altres seminaristes, que
deixaran l’antic edifici i ocupant el nou, arribant amb llurs respectius Superiors i Professors.
En el mes de Març de 1955 el Bisbe Hervàs sortia de Mallorca per fer-se càrrec de
la diòcesi de Ciudad Real, i dia 25 de Setembre arribava el nou Bisbe Mns. Jesús Encisa i
Viana (Vitòria 14.01.1906- Palma 21.09.1964), bisbe de Mallorca de 1955 fins a sa mort,
arribada que va dur un grapat de canvis al Seminari, ja que el Dr. Enciso venia del camp de
les lletres, havia estat professor als Seminaris de Vitòria i de Logroño, Rector del Seminari
de Vergara i ja havia estat bisbe de Ciudad Rodrigo durant 6 anys. El curs 1956/57 ja va
donar una nova estructura al Seminari amb un nou pla d’estudis i posant un Rector al
Seminari, qui ho serà tant del Seminari Major, com del menor, ja que Mn. Miquel Moncades
i Noguera (1921-1989) deixarà (1956) el Seminari, i Mn. Francesc Payeras i Mulet 19031966 serà el cap visible de la insitució fins l’any 1960. Són els anys del trasllat definitiu a
Son Gibert.
TERCER ESTADI 1960-1968
La tercera etapa de Pere Sureda al Seminari fou motivada perquè Mn. Francesc
Planes i Muntaner, Vicari General de Mallorca, fou nomenat Bisbe d’Eivissa, havent de
deixar el càrrec que tenia a Mallorca, càrrec que fou ocupat pel Rector del Seminari, i és el
moment que Mn. Pere Sureda ha de deixar la Rectoria de Santa Creu i passar al Seminari.
Té 50 anys. He de dir que hi ha una novetat que cal remarcar. Normalment el Rector del
Seminari era escollit entre els professors de la Casa, i Sureda no hi estava vinculat. Son
Rectorat fou començat acompanyat per aquest grup de formadors i professors:
En el Convictori sacerdotal Mn. Pere Amorós i Esteve
El majordom era Mn. Antoni Esteve, i com professors hi havia: Antoni Sancho (homilètica)
Bartomeu Torres (Acció catòlica); Bartomeu Jaume (Pastoral) Llorenç Escales
(Comptabilitat)
Diputats de disciplina:

Mn. Antoni Sancho i Nebot
Mn. José Rodríguez González

Diputats d’Hisenda:

Mn. Joan Quetglas i Prats
Mn. Miquel Borràs i Ramis
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Prefecte d’estudis:

Mn. José Rodríguez i González

Secretari d’estudis:

Mn. Josep Sacanell i Garí

Prefectes de disciplina:

Mn. Guillem Fiol i Colom
Mn. Gabriel Reus i Mas
Mn. Baltasar Soler i Serra

Directors espirituals:

Mn. Miquel Amer i Quetgles
Mn. Guillem Payeras i Bujosa

Majordom:

Mn. Antoni Esteve i Tous

Professors de Teologia: Mn. Francesc Payeras i Mulet
Mn. Antoni Sancho i Nebot
Mn. Bru Morei i Fiol
P. Llorenç Garí i Jaume T.O.R.
Mn. Josep Rosell i Santomà
Mn. Bartomeu Nigorra i Gayà
P. Gaspar Munar i Oliver
Mn. Bartomeu Jaume i Muntaner
Mn. Josep Sacanell i Garí
Mn. Bernat Julià i Rosselló
Mn. Bartomeu Torres i Gost
Mn. Llorenç Pérez Martínez
Professors de Filosofia: Mn. Francesc Payeras i Mulet
Mn. Bru Morey i Fiol
Mn. Pere Amorós i Bestard
Mn. Josep Sacanell i Garí
Mn. Bartomeu Guetgles i Gayà
Mn. Pere Xamena i Fiol
Mn. Guillem Fiol i Colom
Professors de Llatí i Humanitats:

Mn. José Rodríguez González
Mn. Miquel Amer i Quetgles
Mn. Pere Amorós i Bestard
Mn. Francesc Batlle i Oliver
Mn. Llorenç Escales i Florit
Mn. Pere Xamena i Fiol
Mn. Josep Ollers i Bujosa
Mn. Antoni Esteve i Tous
Mn. Guillem Fiol i Colom
Mn. Llorenç Pérez i Martínez
Mn. Baltasar Soler i Serra
Mn. Gabriel Reus i Mas

Mn. Sureda tira tira posarà un nou equip directiu que l’acompanyi en la tasca formadora i
educadora que havia de dur endavant: Mn. Miquel Amer serà substituït per Mn. Jaume
Cabrer com Director espiritual i Mn. Gabriel Reus passarà de Rector a Sant Francesc de
Paula (Palma) sent reemplaçat pel novell sacerdot, acabat de graduar en Filosofia en la
Universitat gregoriana de Roma, Mn. Joan Soler i Planes. El canvi de professorat ja són
temes d’altre índole: Garcias Palou a Teologia Fonamental; Rafel Caldentei a Teologia
Dogmàtica, Llorenç Tous a Sda. Escriptura.
Francesc de Borja Moll a Llengua i Literatura Catalana (el rector no s’hi oposà i els dijous
capvespre venia i hi anaven els seminaristes majors que volien).
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APORTACIONS DEL RECTOR SUREDA A LA VIDA DEL SEMINARI
BENEDICCIÓ I ORNAMENTACIÓ DEL NOU TEMPLE.
El Rector Payeras, juntament amb el Sr. Bisbe, anaven bastint, passa a passa
l’edifici nou del Seminari. A ell li pertocà l’obra de la capella. Hi havia unes sales destinades
a capella, una pel seminari menor, i una altra pel major. La del seminari menor hi persistí
tot el temps, era la sala que hi ha entrant a l’esquerra, i la del seminari major era l’edificació
homònima, que després fou destinada a biblioteca, ja que els seminaristes majors, una
vegada edificada “la capella” passaren a emprar-la cada dia per a totes les celebracions i
pregàries que anaven fent. En el mes de Juny de 1960 s’acomiadà Payeras i entrà Sureda,
i aquest va tenir tot l’estiu per preparar la solemne benedicció, que es féu dia 15.10.1960.
Sureda organitzà la cosa d’aquesta manera:
Dissabte 15, a la tarda la Benedicció feta pel Dr. Enciso.
Dia 16 Diumenge, dia dedicat als seminaristes, es consagrà l’altar.
Dia 17 Dilluns, dia dedicat al Benefactors de la casa.
Dia 18 Dimarts, dia dedicat als malalts.
Dia 19 Dimecres, dia dedicat al Papa i al Sr. Bisbe.
Dia 20 Dijous, dia dedicat als Capellans.
Dia 21 Divendres, dia dedicat als Missioners.
Dia 22 Dissabte, jornada mariana.
Dia 23 Diumenge, dia dedicat als pares.
La mateixa setmana, dia 12, Mn. Guillem Puigserver i Munar (1881-1961), qui havia
tingut la desgràcia de la mort de son jove nebot, Mn. Miquel Puigserver i Pou (1912-1946),
regalà al Seminari tot un seguit d’objectes de culte: Lignum Crucis, reliquiari, unes casulles
blanques, una de les quals és de tissú, un calze i molts altres objectes litúrgics, sobresortint
el que, a partir d’aquest moment, es dirà la Capella Rectoral: Retaule, treballat per
l’escultor Tomàs Vila, on tot estava primorosament realitzat i del qual el Dr. Pascual, antic
Rector del Seminari i aleshores Bisbe de Menorca, l’any 1937 n’havia fet una descripció
bíblica i litúrgica: “Glosa al Cristo Davídico del salmo 21”, on tot era estudiat, meditat... i
que a Sureda li omplia el cor de bona manera. Allà es recollirà en meditació, allà celebrarà
la missa cada dia, allà farà la Visita al Santíssim i allà serà sempre que vulgui anar a la
capella i no hagi de presidir la celebració. A la mort del Dr. Pascual, que tingué lloc a
Ciutadella, dia 17.03.1967, com homenatge a son antic Rector, va fer publicar, en la revista
Antorcha número 35, (Juny 1967), pàgines 11-14, aquest estudi del Dr. Pascual sobre el
Sant Crist. També aquesta família obsequià al Seminari amb l’estàtua del Beat Ramon
Llull, que fou col·locada en el pati dels teòlegs i d’una manera solemne fou entronitzada el
dia de la festa del Beat, dia 25.01.1961.
El mateix any 1961, el dia de la festa de la Càtedra de Sant Pere, que fins llavors
havia estat el dia de la festa del Seminari, ja que tira tira Sureda anirà potenciant molt dia
15 d’Agost, diada que són molts els pobles que celebren la festa patronal. En la festa de la
Càtedra de 1961 convidarà al Sr. Vicari General perquè vengui a dir la Missa al Seminari i
rebi l’obsequi d’uns breviaris nous on Sureda hi féu inscriure aquesta dedicatòria:
“Seminarium Maioricense Ilmo. Dno. Francisco Payeras Mulet, olim Rectori, libenti
concordique animo amoris et gratitudinis ergo”.
La data del 15 d’Octubre és força significativa donada la enorme influència que
Santa Teresa de Jesús tenia en el tarannà del Rector Sureda, caldria analitzar-ho en un
altre treball.
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L’any 1961, dia 15 d’Octubre, primer aniversari de la consagració del temple, gaudí
de beneir el Sagrari i la magnífica Creu processional.
L’any 1963 es beneí el Via Crucis, una obra de terracota, moderna i molt expressiva,
feta pel Sr. Damiàn Villar, a Salamanca, donació de la Sra. Concepció Rubí, arribada al
seminari mitjançant les gestions que féu el capellà inquer Mn. Joan Bisellach.
Aquest mateix any 1963 tinguèrem dos esdeveniments musicals de primera
magnitud, En el mes de Febrer vingué el benedictí de Montserrat, P. Miquel Estradé i ens
donà un curs de Cant gregorià. L’altre esdeveniment musical fou la benedicció de l’Orgue,
obrat en els tallers bascos de Amezcua. El P. Estradé retornà en el mes de febrer de 1964.
L’INSTITUT JUNÍPER SERRA
La creació de l’Institut Apostòlic Juníper Serra per part del Bisbe Enciso dia
08.12.1959 oferí a Sureda, quan fou Rector, una de les curolles que sempre li agradaven:
tenir un grapat d’alumnes al seu voltant, per anar dinamitzant les coses que volia. Aquests,
en teoria, eren els qui havien d’anar a les missions diocesanes al Perú i Burundi. Tot era
molt secret, encara ara no han sortit els llistats dels alumnes que hi partanyien, però la
realitat missionera de l’Església de Mallorca no s’ha escrit per aquesta elit.
La creació d’una elit dins un internat, el secretisme que l’envoltava tot feia olor de
fascisme. Sí, dins una societat és bo crear elits que dinamitzin la vida de la societat, però
dins un internat, a molts semblava demencial, ja que nasqueren un esbart dels que eren
coneguts com “vermell d’ou”, que tot quan feien estava ben fet, que el Rector no podia fer
res sense que les tingués al voltant; que no deixaven d’organitzar festes i actes on, ajudats
d’altres, havien de fer coses, com es deia llavors i de forma ben gràfica, “in splendoribus”.
Podia semblar una cosa intranscendent la creació d’aquest grup “selecte” però he de dir
que penso que fou calamitós, sobretot pels membres de la secta secreta, però hi ha qui
n’ha de parlar de manera més directa i oferint les normes i els graons que Sureda va anar
posant. De fet alguns anaren a Missions quan acabaren els estudis, perllongant a Burundi
la vida de seminari i conservant un infantilisme que resultà suïcida, ja que molts, retornats
de Burundi, no se saberen integrar a la vida pastoral de Mallorca i abandonaren el
ministeri. Altres mai han volgut anar a Missions, ni a Burundi ni a Amèrica, per tant les
promeses que feren i les firmes que posaren sols serviren per tenir content al rector i
passar els anys de seminari dins un perillós infantilisme i molt allunyats de la realitat que
els esperava en la vida parroquial.
Li donà forma en la publicació “Instituto Apostólico Junípero Serra” “Coenaculum
Christus Dominus” 1961 que serà un capítol d’aquesta publicació.
ANTORCHA
La revista “Antorcha” creada en el Seminari en temps del Rector Payeras, com
“organo de la Obra Pontificia de las Vocaciones sacerdotales” en el mes de desembre de
1957, fou continuada pel Rector Sureda; durà tot el temps de son Rectorat, sortint-ne 37
números. Acabà amb el número 37, pertanyent al mes de març de 1968, anunciant el
traspàs de l’antic professor del Seminari, Mn. Bartomeu Nigorra i Barceló (1891-1968),
programant la publicació d’un article en sa memòria, article que ja mai va sortir.
SCHOLA CANTORUM
L’Eschola del Seminari és una fundació del Bisbe Campins de dia 12.09.1909 i que
tanta importància ha tingut en la formació musical del clergat i de les parròquies, no de
bades Campins era fill de músic i ell mateix gaudia de tocar l’orgue, acompanyar i
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solemnitzar les celebracions litúrgiques. Si a tot això hi posam el Motu Proprio de Sant Pius
X de dia 22.11.1903 tindrem un resultat pletòric en el camp de la música, tant el la
polifonia, com en el gregorià, tant bellament ennoblit en aquest moment de la història de
l’Església. Campins va treure profit de l’estada a Mallorca del framenor P. Eusebi Clop, qui
havent arribat a l’Illa per instruir en el cant gregorià als germans franciscans de la TOR,
donà diferents classes al Seminari, a la Seu i en altres indrets que el Sr. Bisbe preparava i
així arranca a Mallorca la presència del gregorià en les nostres parròquies, en els
nombrosos aplecs religiosos que hi havia en aquells moments, tant a Lluc, com en altres
peregrinatges que a nivell diocesà s’anaren fent. Cuidà Campins de pagar el llibre “Breve
Método de Canto Gregoriano”, editat en la Desclée, Bèlgica, l’any 1904. Preparació musical
que Sureda va reviure l’any 1963 fent venir de Montserrat un monjo, P. Miquel Estradé,
perquè perfeccionàs i engrandís la cultura gregoriana dels sacerdots. Vingué dos anys.
Aquest ressorgir musical es va veure acompanyat, per la recerca d’un seguit de
composicions musicals dedicades al Seminari. Fonamentalment és obra del Rector
Pascual com ens ho indica la simple cronologia. Pascual es posà en contacte amb els
Mestres més eximis que en aquell moment hi havia en el nostre ambient cultural, els oferia
inclús el text bíblic, i així la cosa resultava arrodonida. Cronològicament podem presentar
aquestes:
1916. Mestre Mas i Serracant (1866-1945): Profecia de la Missa. Onus Verbi Domini
1917. Mestre Mas i Serracant (1866-1945): Preces pro Pontifice.
1919. Mestre Julio Valdés (1877-1958): Canticum Eucharisticum
1920. Mestre Miquel Capllonch (1861-1935): Responsorio a la memoria de nuestro
querido Prelado Dr. Campins.
1920. Mestre Miquel Capllonch (1861-1935): Canticum Fidei
1922. Mestre Joan Baptista Lambert (1884-1945): Càntic dels segadors espirituals
1923. Mestre Lluís Millet (1867-1941): Canticum Amoris
1924. Mestre Antoni Sancho (1884-1961): Canticum et Oratio fidei nostrae.
1928. Mestre Joan Mª Thomàs (1896-1966): Padre nuestro
El Rector Josep Rosell aconseguí:
1944. Mestre Pere Rebassa i Bisquerra (1919-1974): Ave Maris Stella
El Rector Sureda aconseguí per a la Casa:
1961. Mestre Miquel Ollers M.SS.CC. (1906-1966): Jesus dulcis memoria
1961. Mestre Antoni Massana S.J. (1890-1966): Ait autem Dominus
1964. Mestre Antoni Martorell i Miralles T.O.R. (1913-2009): Assumpta est
1965. Mestre Pere Rebassa i Bisquerra (1919-1974): Improperium
1965. Mestre Bernat Julià i Rosselló (*1922): O Salutaris Hostia
A cap Rector de parròquia li escapa la importància que té la música en la vida
parroquial. Un bon organista sap omplir de belles melodies tota una celebració. Una Coral
dignifica la celebració i eleva l’esperit. No parlem ja d’una veu ben trempada del celebrant
que gaudeix d’alabar Déu amb les melodies simples i clares que ofereix el Missal Romà.
Mn. Sureda n’era ben conscient i bé ho havia demostrat en les activitats pastorals que li
havien encarregat. La missa parroquial, nom que rebia ara l’antic “Ofici solemne parroquial”
de Santa Creu era ben coneguda i valorada en la Palma dels anys 50. Sureda ho vivia i
curava meticulosament tota celebració que s’haguera de fer al Seminari.
A més de l’esdeveniment, ja consignat, de la benedicció de l’Orgue de 1963 no
mancaren altres esdeveniments musicals en la vida del Seminari. Així en el curs 1959/60
reuní els tres Directors, que havia tingut l’Schola, per celebrar el 50è aniversari de la seva
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fundació. La Vetllada de santa Cecília sempre es va celebrar i no poques vegades
vingueren músics de fora casa perquè fos enaltida adientment, així l’any 1961 venia Philip
Newman, afamat violinista resident a Pollença. Aquest dia també s’estrenà l’obra del P.
Massana Ait autem Dominus, que Sureda havia aconseguit gràcies als bons oficis de son
antic amic manacorí P. Guillem Nadal S.J.
Crec que s’hauria de mirar documentar la importància que va tenir en tot el món
musical del Seminari de Sureda, la presència de Mossèn José Ramon Echave Zubizarreta,
sacerdot basc, nascut a Escoriaza el 16.03.1929, ordenat el 23.05.1954 i que arribà a
Mallorca com Secretari particular del Bisbe Enciso. Era molt amant de la música i crec que
va incidir de bona manera en la formació musical dels seminaristes i de no pocs capellans.
CANVIS
El Concili Vaticà II (1963-1965) representa, sobretot a Espanya, un canvi
impressionant, no albirat ni desitjat per la Jerarquia Catòlica, i això es reflectí en el
Seminari i en la vida de tota la diòcesis, El Seminari s’anava buidant i no pocs sacerdots,
sobretot dels sortits en les fornades que Mn. Sureda era el Rector, s’anaren secularitzant.
Durant el curs de 1967-1968 Sureda presentà la dimissió i ja s’anà establint un nou
personal per a la nova realitat que anava sortint, així pel curs 1968-1969 hi trobam:
Mn. Pau Oliver i Ferrer seria el Rector del Seminari, ajudat per
Mn. Manel Bauçà i Ochogavia que seria Superior de Teòlegs i Secretari del Seminari
Mn. Joan Caldentey i Barceló que seria Superior de Filòsofs.
Mn. Jaume Cabrer passava de Rector a Sant Nicolau
Mn. Antoni Esteve passava de Director de la Casa del Sacerdot
Nou Professorat:
Mn. Josep Roig i Ferrer, professor de Sociologia
Mn. Llorenç Alcina i Rosselló: Ontologia i Psicologia racional
P.Jaume Obrador C.R.: Teologia Moral fonamental
P. Sebastià Taberner T.O.R. Teologia Moral especial.
Sureda es retira a casa seva. Té 58 anys.

L’any 1959 havia publicat: Santa Cruz. Estampas y notas de una vieja parroquia.
Publicación de la Acción Católica de Santa Cruz. Imprenta Mossèn Alcover. Ciudad de Palma de
Mallorca 1959 (190 pàgines)
Ara, en aquest daurat recés ¿volgut? ¿imposat? ¿despreocupat? Escriu, sota el pseudònim
de E.S. GIBERT:
San José. un hombre para Dios. Ed. Balmes. Barcelona 1972
Sobre las cumbres del gran sasso. Historia y valores de una vida (San Gabriel de la
Dolorosa) Editorial Studium. Madrid 1973
Un solo Señor: Certeza y valores de una presencia. Editorial Balmes. Barcelona 1974
Cinco episodios de la pasión. Reflexiones para nuestro tiempo.
Imprenta Mossèn Alcover. Palma de Mallorca 1978. (368 pàgines).
Encuentro y diálogo frente a la angustia de nuestro tiempo. Recordatorio del centenario
teresiano. Emegé. Barcelona 1983. Nihil obstat de Jaume Cabrer i Imprimatur del Bisbe Teodor.
(313 pàgines)
Alegría de vivir ante el drama de nuestro tiempo.
Novo Gràfic. Palma de Mallorca 1986. Nihil obstat de Gaspar Munar i Imprimatur del Bisbe
Teodor (552 pàgines)
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Una experiència ben singular:

Prefectes del Seminari Menor
R
Raaffeell U
Um
mbbeerrtt

Moltes vegades li havia comentat a en Jaume Sancho i altres companys de redacció,
davant la seva insistència a escriure alguna cosa per a la revista, que jo ja no sabia què
havia de contar, que sa meva memòria ja no arribava tan lluny per a esbrinar amb detalls
aquells temps de Seminari. Ell, però, com és habitual, no es rendí gens ni mica i un dia
em va suggerir un possible tema. “Per què no parles de la teva experiència com a prefecte
del Seminari Menor ?” Ben pensat no era una mala proposta, però a l’hora de posar-me a
recordar tampoc em venien massa coses al cap i pensava, a més, que hi hagué
condeixebles il·lustres com En Joan Bauçà o En Jaume Gual, prefectes també en la
mateixa època, que podrien aportar més coses que no jo. Però, bé. Ja ho veurem, vaig
pensar. Escriuré el que em sortirà. I ells ja matisaran o completaran el que els sembli oportú.
Que els prefectes eren figures importants dins el
Seminari Menor, ningú ho pot posar en dubte.
Encara record la tranquil·litat en que la meva mare
em deixà al Seminari aquell primer dia després
d’haver parlat i rebut tots els consells oportuns del
qui seria el meu prefecte, o sia, el germà major en
els inicis de la travessia que iniciava. Entre els
superiors i els petits seminaristes hi romania
aquesta figura intermèdia que tenia una funció tan
important com acompanyar, consolar, animar,
dirigir, corregir i castigar si fos el cas. Sempre,
però, una figura propera. Al prefecte li tocava
trempar la relació entre el seminarista i el superior.
No sempre ho aconseguia, ja que estava a les
ordres d’un règim disciplinari absolut i
summament estricte que calia observar sí o sí.
Jo record que, en acabar el darrer any de filosofia,
em cridà D. Joan Soler per dir-me que a partir del
pròxim curs seria prefecte de primer de llatí, juntament amb En Jaume Gual. Jo, que era
un al·lot molt tímid, vaig quedar impressionat i prou esverat, per no dir paraules més
gruixudes. Mai m’ho hagués imaginat. Influïren segurament els tres “cum laude” que
havia obtingut a vuitè ? No ho sé. La veritat és que hi vaig allargar es coll, entre altres
coses, perquè no em quedava més remei. Tampoc vivíem un temps en que la pròpia
opinió es tingués massa en compte.
Així que, vaig fer es boliquet i altra vegada cap al Seminari Menor. Això sí, ara era
prefecte. Es tractava de posar-se a les ordes de D. Baltasar Soler i ser, a partir d’aquell
moment, els seus ulls, les seves orelles... Ell, arribat el cas, ja se’n cuidaria de “posar-hi
les mans” per tal de corregir els qui es passaven de xerradors, impuntuals, poc estudiosos
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o altres coses (“varios”). Aquesta era la nostra missió: vetllar per la disciplina, que
ningú sortís de botador, files ben dretes, boca ben closa i el “bonete” ben col·locat i no
haver d’escoltar aquell advertiment tan recordat de “Suau, massa front!”. Tots els detalls
comptaven a l’hora d’aconseguir una uniformitat i una disciplina que eren si més no
l’objectiu principal.
Els prefectes havíem de portar una llibreta amb els noms de tot el curs i allà apuntar-hi
amb detall tot el que feia cada un, incloent-hi el nombre de faltes de silenci, puntualitat,
estudi i “varios”. Això darrer incloïa tot el que no estava catalogat en els anteriors.
Suposava el màxim de sanció. Ui, un “varios”! Perill greu!
Aquesta era la part dura de la nostra tasca. No era fàcil ja que un es sentia més policia i
jutge que germà gran i acompanyant d’uns infants que, en aquest cas, acabaven d’arribar
de ca seva i tenien més enyorança que ganes d’estudiar o complir normes.
La part més humana, però, consistia en consolar els qui estaven trists perquè pensaven
molt en “sa mamà” i se’n volien tornar a casa. Els dies més durs eren sobretot els
primers després de les vacances de Nadal, o els dies de visita quan les mares ploroses
abandonaven altra vegada els seus fillets dins aquella gran nau industrial que els faria
capellanets. I aquí es tractava d’emprar tots els recursos per a consolar i donar ànims.
Aquí sí que un es sentia germà i li vessava la tendresa.
Record que el que més em va costar amb diferència, degut a la meva timidesa, fou el fet
d’haver de predicar molts matins la mitja hora de meditació als infants. Aquest fou el
meu gran martiri. Tant en Jaume Gual com en Joan Bauçà recordaran les vegades que els
vaig demanar si em volien substituir. A ells no els costava tant com a mi. Tenien més
“xètxera”. Sovint hi accedien. Per a mi suposava una alegria quan el vespre abans o el
mateix matí abans de baixar a la capella se’ns notificava que D. Guillem Payeras o D.
Pep Sacanell predicarien la meditació. Me llevaven un pes immens i lo que tenia preparat
servia per un altra dia. Perquè es tractava d’entretenir amb historietes aquella tribu que el
que manco desitjava era sentir sermons a aquella hora del matí, abans de la missa. Mitja
hora! Sabeu que suposa això per un al·lotell com jo que li costava dir dues paraules
seguides? Amb el temps, però, hi vaig anar posant call i uns dies millor i altres pitjor,
anava fent... el que podia i el que els al·lots em deixaven. He de dir certament que aquesta
experiència, tan dura per a mi, em feu molt de bé i m’ajudà a deixondir-me.
Parlant amb En Toni Cano sobre el tema de la “prefectoria” (amb ell també hi vaig
coincidir uns anys) em comentava que D. Baltasar volia que els seus prefectes tinguessin
alguna d’aquestes qualitats que li ajudaven a suplir les seves mancances: algú esportista,
algú músic i algú prou llest. Em deia que ell mateix - Cano - anava sovint a Inca, després
que D. Baltasar hagué deixat ja el Seminari, per ajudar-li a preparar les classes d’Història
de la Filosofia que donava a l’Institut d’Inca. Això sí, ell era conscient de les seves
limitacions i no tenia cap problema a l’hora de demanar ajuda. De músic i esportista en
tenia poc. Tots recordarem les llargues hores dedicades, amb l’ajuda del prefecte músic,
a preparar el cant del prefaci; es tractava de repetir una i altra vegada fins a l’extenuació.
A l’hora de cantar, el seu cap imitava el moviment de pujada i baixada segons la nota
hagués de ser més alta o més baixa. Un exemple de voluntat ferma.
Vull remarcar que, si bé D. Baltasar amb els al·lots era prou dur i exigent, amb els
prefectes era més condescendent i humà. Jo crec que ens estimava de debò i arribàvem a
tenir una certa confiança amb ell. Però, no ens agradava que ens trobàs “in fraganti” quan
organitzàvem d’amagat les nostres petites bauxes a l’habitació d’algun prefecte.
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Aquestes arribaren a ser molt -massa?- freqüents. Érem jovenots que teníem necessitat
de sortir de l’ambient infantil. Per això, organitzàvem alguna bauxeta els vespres, quan
els al·lots ja dormien - o ens ho creiem - tenint sempre esment a no fer renou i assegurarnos que D. Baltasar ja havia resat Completes i s’havia colgat al llit. En una ocasió, però,
ens hi trobà. Toc, toc. Tots quedàrem petrificats, gelats. Ens miràrem aturant la respiració
i llegint-nos el pensament “Don Baltasar”. Se sentí la seva veu “Que passa res? És que
he sentit renou!”. “Tot està en ordre, D. Baltasar” responia l’amo de l’habitació. “Ah,
bé!”. I seguirem, però baixant ostentosament els decibels. Se’n donà compte o no?
Encara ara no ho sabem. El que és segur és que a partir d’aquell dia prenguérem encara
més precaucions.
També posàrem en marxa un costum: Un prefecte - ho consideràvem suficient, supòs per
conveniència - quedava de guàrdia durant el recreo de després de dinar mentre els altres,
alliberats, pujàvem corrent a l’habitació de costum (normalment la gran entre els dos
dormitoris dels menuts) per a fumar un cigarret i jugar una partida de parxís. Ja ens
enteníem. En sortir de la capella després de l’acció de gràcies, algú ja donava l’avís
imitant amb la mà el gest de remenar el botet. I ja érem partits escala per amunt fins al
segon pis. Aquí he de dir que les males companyies em pervertiren. I vaig començar a
pegar caladetes al cigarret que m’oferia En Toni Cano. Li vaig trobar es gust. Gust que
durà fins que ho vaig poder deixar quan ja feia uns anys que era rector d’Artà. Mos ho
passàvem molt bé, ja que a més de passar gust, ens sentíem una mica transgressors, i
això, al gust sempre hi afegeix un plus.
Cada dijous D. Baltasar feia una “fuita” a Inca. Noltros aprofitàvem - ell ho sabia - per
anar a dutxar-nos a la banyera de la seva habitació.
L’agraïment que sentia D. Baltasar
per tots els qui l’ajudàvem a
controlar la situació disciplinar el
mostrava cada estiu convidant-nos
a tots els prefectes a passar una
setmana a la casa que tenien els
seus pares a Can Picafort. Tot just
començava el turisme i l’ambient
era encara molt familiar. Eren dies
d’esbarjo i de convivència. Hi
havia els seus pares que eren
sempre molt atents amb tots i la
seva padrina jove que exercia les
seves qualitats de bona cuinera.
Fèiem un bon cap de taula,
especialment en Julià Cifre que no
tenia manies a l’hora d’enfornar.
També solia venir D. Jaume Cabrer i qualque dia Mn. Llorenç Vanrell, rector de la
parròquia, a la que acudíem cada dia a missa. El plat fort consistia en anar a banyar-nos.
D. Baltasar i D. Jaume, magres a l’hora de nedar, anaven amb capellet de paumes a un
lloc discret de la platja i noltros preferíem tirar-nos de les roques i nedar a gust a la mar
gran. Era una setmana molt agradosa on la convivència, la germanor i la bona
alimentació compensaven les enrabiades del fet d’haver de guardar al·lots durant tot el curs.
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I mentre exercíem el nostre servei al Seminari Menor seguíem els nostres estudis de
Teologia, Sagrada Escriptura, Moral, etc. I els professors no feien distinció entre els qui
érem prefectes i els qui no. Havíem de compartir l’atenció als infants amb l’estudi de les
complicades tesis teològiques de D. Bartomeu Torres aquella primera i difícil hora del
capvespre. El “dicas Umbert” sonava amb la mateixa freqüència que el “dicas N.” que el
Sr. Torres dirigia als qui havien disposat de més temps i sobretot més sossec per a
preparar la lliçó. Així mateix, vull dir que D. Sebastià Garcias Palou, durant alguna de les
seves classes, adesiara pegava un bel dirigint-se a algú que feia la becada: “tu, tu dormis?
Est-ne prefectus?” Qualsevol que fes la becadeta havia de respondre que sí, malgrat...
Pens que la pregunta devia amagar una certa consideració envers el nostre col·lectiu.
O sia que la nostra vida transcorria eixancada entre el Major i el Menor. Moltes coses del
Major ens passaven per alt. No podíem tenir el cap a dues bandes. D’aquí que tot
“l’afaire dels tords”, al manco a mi, em va passar gairebé desapercebut. El drama el
visquérem des de lluny, com si no anàs amb noltros. Després, amb el temps, m’he adonat
de la passada que els férem als nostres amics del curs anterior.
Ben segur que solament he esmentat una petita part de les moltes vivències d’aquell
temps. Crec que altres podran completar la meva experiència i aportar més dades que ens
ajudin a tots a activar els records. El que jo ara record amb més o manco precisió és que
el curs 62-63 (1º de teologia) vaig ser prefecte de primer amb en Jaume Gual, el curs
següent 63-64 (2º teologia) ho vaig ser amb en Joan Bauçà. Ell va començar aquest curs.
El curs 64-65 (3º teologia) vaig ser prefecte de 3º i crèim, en J. Gual i jo, que ho fórem
plegats, però no ho sé amb tota seguretat. Jo pensava que havia seguit de prefecte al curs
65-66 (4º teologia), però tampoc n’estic segur.
Els prefectes d’aquell temps, a més dels que ja he anomenat, foren: Guillem Rigo, Julià
Cifre, Joan Guiscafrè, Miquel Gual, Toni Cano, Biel Gelabert (Fil), Biel Gomila, Pere
Vallès, Pere Barceló (Mendai)... No sé si n’he oblidat algun més. Coses de la memòria.
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Viure, parlar, escriure, manifestar…
Bartomeu Català

Són quatre verbs però què diferents. Estic convençut que el
primer marca totalment els altres tres. Cada vegada més, veig
clar que el viure d’una determinada manera ens empeny,
conscient o inconscientment, a dir, amb paraules o amb
signes, allò que està d’acord amb lo profund de la meva vida,
amb les motivacions, arrels, eixos, que me guien; i si feim el contrari, més prest o
més tard mostram la contradicció.
Posaré alguns casos, situacions, col·lectius, en que pens que és palesa aquesta
afirmació.
I començaré per el grup que tenc més a prop i amb els quals visc. Les persones
amb problemes d’addiccions. És un col·lectiu que té una capacitat de mentir, de
vestir qualsevol realitat de tot lo contrari del que és, d’aparentar; i a partir d’aquí
manipular per al propi interès. Els altres, família, amics, fills, inclús la pròpia vida,
queden en segon lloc, per tal d’aconseguir el que vol en aquell moment. I és clar
que la veritat importa menys. Què és això de la veritat o de l’honestedat?
Un altre grup amb el qual me trob a vegades, normalment en el cafè, és el dels
“forofos” d’un equip esportiu. I jo també ho he estat, i encara ho som a moments.
Aquella falta o aquell penal o aquella tarja, són justs o injusts depèn de l’equip que
som, no de lo que realment va passar.
I no sols com a grup esportiu, sinó això es pot referir també a molts de grupscol·lectius, p.e., de signe polític o professional. Són impressionants certes
postures i com es defensen. Si és dels meus, el que fa i diu té sentit, si és dels
altres… I així és molt difícil per no dir impossible arribar a un acord. I no me
queda més remei que repetir el que deia abans “què és això de la veritat o de la
honestedat?”
És clar que quan som petits solem dir mentides, moltes, pel motius que siguin,
però així com ens tornam grans, adults i madurs, cada cop més la coherència entre
el que feim i deim és més gran. Més difícil és que hi hagi aquesta coherència
també amb lo que sentim, ja sigui perquè no ho reconeixem, per què no ho sabem,
per què ens deixam dur…
Jo sé que un drogoaddicte no es recupera si sols deixa la droga, és important que
aprengui a esser honest i coherent. I tots sabem que aquest procés no sols és llarg,
sinó ben dur. Però també sé de l’alegria que suposa. En el fons es dóna quan hi ha
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creixement personal. I sé també de l´infern que suposa viure en una mentida
constant. Mentida que és aparença, falsedat, doble cara. Recerca dels propis
interessos, sense importar res ni ningú. En el fons viure a flor de pell i no esser
mai jo mateix. I per molt que es digui això és molt trist, encara que un pugui
guanyar momentàniament, a qualsevol nivell, però a la llarga aquest tipus de vida
té sempre les de perdre.
L’altre dia vaig trobar, llegint un llibre sobre Juan del Encina, aquesta frase que
m’ha fet pensar molt: “Puesto que es imposible predicar la verdad en una
sociedad corrupta…”, una frase escrita a finals de la edat mitjana, i per ventura tan
actual.
I m’ha donat llum a alguns interrogants forts que tenc. Jo no podia comprendre
p.e. com persones aparentment intel·ligents, amb poder, econòmic, social, religiós
o polític, feien i deien certes barbaritats. I poc a poc vaig entenent que en una
ànima corrupta és impossible que es digui la veritat, primer s’ha de refer l’ànima.
I en una societat corrupta, no sé per on començar, per ventura per mi mateix, pels
qui están a prop. En coses petites, senzilles. Més o manco el que passa amb les
persones amb problemes d’addicció. Canvi extern, interior i així un veu que és
possible dir, comunicar veritat. No la absoluta, però sí la pròpia i poc a poc
aprendre a esser coherent. Aquesta coherència entre el que pens, dic i sent.

Vinyeta en Diario de Mallorca (01-12-2012)
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L'ANY DE LA FE
Miquel Amengual
Acab de rebre una cridada telefònica d'en Jaume Gual interessant-se
per la meva salut i recordant-me que ja és temps de què escrigui
qualque cosa per a la nostra revista. He pensat un poc, i de veritat no
sé per on enfilar-la.
He anat al camp una horeta a sembrar quatre alls que ens agraden a la família. En
contacte amb la terra i esperançat amb la collita dels fruits, se m'ha ocorregut escriure
damunt la nostra fe cristiana, inseparable de l'esperança, que és en certa manera, gaudir
d'allò que esperam.
Certament que ens ajuda a la nostra il·lustració de la fe el coneixement de les Escriptures
i del Magisteri de l'Església, però és l'acció de l'Esperit Sant, que crea i fortifica el nostre
interior segons Jesús, l'home nou creat en nosaltres. L'obertura a l'acció de l'Esperit és la
virtut més indispensable per a una actitud de fe. L'exemple, per excel·lència, és Maria
quan pronuncia el "fiat". Evidentment Déu té, mil i una maneres, d'acostar-nos a Ell; però
un iman poderós és l'exemple dels nostres sants i de les persones humanes que en ens
envolten en el viure de cada dia. Si hi són el seu exemple ens contagia. Record, com si
fos ara, la trobada amb Teresa de Calcuta quan jo treballava a San Francisco. Senzilla i
humil en la seva figura, potent en la seva veu i plena de convicció en les seves paraules
que mostraven la valoració de cada ser humà en la congruència dels seus raonaments de
fe i vida. Sense anar tan enfora, ahir mateix vaig visitar amb la meva família, un company
major i malalt; ell ens deia que ho havia passat malament fins que ha pogut assumir el
dolor i la seva malaltia amb alegria acostant-se així al Jesús amb la creu. Ara, tot és per
ell ple de sentit i positivitat fins a tal punt de donar gràcies per la malaltia. Davant això
em sent pobre com a profeta (anunci i denúncia) i molt més manco amb la identificació
amb els sofriments de Crist, no obstant m'estimula i m'alegra la fe del nostre amic.
Dit el que he dit, i tornant a la meva sembra d'alls, que implica necessàriament contacte
amb la terra i l'esperança de collita, pens que un home o dona de fe és una persona
arrelada a la terra, amb contacte amb la realitat humana i relacionada constantment amb
el nostre profund interior on podem escoltar Déu que ens parla i ens promet una bona
collita, quasi sempre desconcertant, tal com passà a Abraham: "Que el meu Senyor no
s'enfadi si insistesc" (Gen. 18, 30), "Déu mateix ens proveirà de l'Anyell" (Gen. 22, 30).
Aterrant a nivell personal, Déu em cridà en el sacerdoci ministerial a una caritat pastoral
determinada i ara em crida en el sacerdoci dels fidels a una caritat familiar. En les dues
situacions, com a membre del poble de Déu, o si voleu com a membre del Cos Místic que
és l'Església.
Confés que moltes vegades he d'entonar el "mea culpa"; però la fidelitat i l'amor del
Senyor és de sempre i dura per sempre; es manifesta en totes les coses per petites que
siguin. La resposta a aquest amor de Déu és la font d'aigua viva que surt de dintre de cada
un dels creients i ens feliços. Vull agrair que, per a mi, la participació a l'Eucaristia
segueix essent un mitjà extraordinari per a la comunicació de l'amor de Déu i
l'enfortiment de la meva debilitat.
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Concretant un poc en aquest any de la fe, diré:
La fe és un do de Déu que per l'Esperit Sant ens fa fills del Pare. Aquesta fe, més que per
esser definida, és per esser viscuda. Implica obertura al ser transcendent i requereix acció
de gràcies i diàleg constant suplicant els dons de l'Esperit Sant.
Pens que la nostra fe cristiana, més que creure en Déu, és creure a Déu, al Déu de Jesús i
això implica una tensió constant entre l'home vell i l'home nou creat en nosaltres segons
Jesús. Requereix un esforç, un procés per fer nostres els criteris i sentiments de Jesús
deixant els déus que nosaltres ens cream. Els cristians d'avui, com els apòstols, som dur
de cor per creure en el Déu de Jesús. Un Jesús sí que està atent a la missió del seu Pare i
per això no li passen per alt cadascuna de les necessitats humanes per profanes que
pareixin. Les realitats humanes tenen camins i lleis pròpies, diferents, però no indiferents
a Crist. Sols Ell és garantia de resurrecció i transformació universal.
No vull cansar dient allò que ja sabem; però vull afegir que tenc un amic d'infància que es
declara ateu. Després de passar per la universitat ha il·lustrat el seu ateisme en lectures
materialistes. Fins aquí normal. El més curiós és que té un retrat del P. Bartomeu Nicolau
a l'entrada de casa seva. El P. Bartomeu Nicolau va ser el nostre director espiritual al
col·legi de Sant Francesc d'Inca; tots l'apreciàvem i per al meu amic va esser com un
vertader pare. Ara, aquest amic, malgrat declarar-se ateu, diu que li resa cada dia: La
veritat és que es transforma quan parla d'ell. Certament que Déu desborda els nostres
pensament i es desvetlla per entrar al nostre cor.
"La vida de l'home dura com l'herba,
la seva florida és com la dels camps,
desapareix quan hi passa la ventada
i ni es coneix el lloc on era.
Però l'amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre" (Salm 103, 15-17)
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Cavil·lades
d’un desenfeinat

Radio Celestial
J. Sancho
Recoi ! Quin trastorn se’n va dur la meva dona quan anant un dia dins el cotxe volgué posar la
ràdio i, de cop en sec, li envesteix una emissora desconeguda i mai abans sintonitzada. Me diu
que instintivament va pegar frenada i es va fer a una vorera: No sabia per quin estrany fenomen
havia pegat un salt en el temps i havia tornat, en un segon, als anys quaranta. Poc a poc es pogué
refer i, pel pas dels demés cotxes, va col·legir que el món seguia rodant com sempre. No havia
estat cap trastorn espai-temporal, ni una al·lucinació transitòria: Havia simplement sintonitzat
una emissora “celestial”, d’aquelles pies i devotes, atemporals, que mai canvien, passi el que
passi i peti qui peti: Perpètuament ancorades als anys 40, el temps no passa ni res se mou...
Quin trastorn se’n dugué ! Encara en parla.
Com que jo no ho podia creure quan m’ho contava vaig voler comprovar per mi mateix si la
cosa era tan esgarrifosa com me deia. Jo no escolt mai la ràdio però per ca nostra hi ha un
transistoret que deu tenir trenta anys i encara veig que funciona; li vaig posar dues piles noves i
me pos a cercar qualque emissora que me semblàs estranya a primera vista o a primer cop
d’oïda: Mare de Déu quin trastorn quan, passant d’aquí i d’allà, glapesc un bon home que feia
un sermó de quaresma, o cosa semblant, d’aquells que els vespres d’hivern anava a escoltar a
la parròquia amb el meu padrí quan jo era encara un al·lotó de sis o set anys, allà pels anys
quaranta i ferro. Predicadors d’aquells - igual que els dinosaures - jo no hagués cregut mai de la
vida que encara existissin. Doncs, sí ! Encara existeixen. No sé on els guarden, però existeixen.
No sé si va ser mala sort o que aquell vespre tocava anar d’això... però vaig tornar a les cavernes :
A aquell bon home el mateix Concili de Trento el devia tenir escandalitzat !
Parlava del pecat i, pel que vaig sentir, se veia clarament que ell no n’era massa partidari.
“Mort, judici, infern i glòria:
sants records per no pecar...”
De la glòria en parlà poc, perquè no ho devia tenir massa fresc, però de la mort, del judici i
de l’ínfern, en sabia la prima ! Aquell home hi devia haver passat una llarga temporada, perquè
hi coneixia bé les tresques, en tenia les fites ben clares i te’n sabia donar tota mena de clarícies
i entresenyes: No hi havia racó d’aquell putiferi que ell no et sabés descriure amb tota mena de
detalls i precisions de primera mà. A Dante el va fer curt!
Deuen entrenar gent aposta - vaig pensar jo - per a aquesta emissora, per tal que puguin tenir-hi
la mà trencada quan han de parlar d’aquestes qüestions ? Això no surt així com així, si hom no
hi duu un bon grapat d’anys entrenant cada dia a jornada completa !
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Jo no sé si fan un “casting” per a fixar aquest personal, perquè avui per avui no toca ser gens
fàcil trobar gent amb “curriculum” suficient per a moure’s bé dins aquestes aigües.
Coremers com Mn. Picornell de Manacor ja no en deuen quedar gaire.
Jo me pregunt d’on treuen avui en dia aquest personal tan passat de tou ? “That is the question !”
La veu no era retronant ni tenia aquell “vibrato” característic dels coremers dels anys quaranta;
era més bé melosa i amb randetes... I sonava bastant jove ! I això em va esglaiar més encara:
Ni els canvis generacionals són capaços de provocar cap mutació significativa en setanta anys ?
Manco mal que després envestiren amb el rosari i em va passar el trastorn: El rosari - vaig
pensar jo - fa son, però no fa mal a ningú. I vaig quedar més tranquil. No vaig esperar la
lletania.
Aquesta deu ser una tècnica psicològica ben estudiada: primer et foten un esglai d’orella tosa i
després et donen un dormisson perquè no perdis el compàs i tot segueixi ben igual de sempre:
centrats en si mateixos i aliens a tot el que passi en el món exterior. Ells no hi són i poc els
importa ! Ells, a la seva bolla: rosaris, sermons i misses... i si és amb altar fumat, encara millor !
Tot això em feu recordar una vella pel·lícula de ciència-ficció dels anys cinquanta, on desprès
d’una catàstrofe nuclear massiva ja no quedava ningú viu en tot el món, només el vent
radioactiu i un llarg silenci... però, - aquesta seqüència final mai no l’he pogut oblidar -,
abandonat sobre un taulell, hi romania encara miraculosament engegat un antic aparell de ràdio
que, aliè a tot i impertorbable, continuava perpètuament tocant la mateixa música enllaunada i
repetint sense parar - constantment i exacta - la gravació de missatges i avisos a un personal...
que ja no existia.
I me pregunt jo si igualment - quan ben prest ja no en quedi cap de viu dels que encara avui
deuen escoltar aquesta emissora - continuarà ella també, impertorbable, amb el mateix cantet de
sempre, sense perdre calada ni alterar gens els seus continguts... ni sens adonar-se’n tan sols que
continua predicant quaresmes a un personal ja inexorablement esvaït fa temps pels cementeris.
Estic per pensar que, si - en arribar cap d’any - tornaven repetir de bell nou els mateixos
programes de l’any anterior, ningú se n’adonaria !
Pot ser que ho facin des de fa anys i encara és l’hora que ningú hagi piulat ni hagi dit una paraula.
Podria ser que ja només en quedi un per a girar la clau a principi d’any i torni començar la roda ?
Autisme, s’anomena aquesta tara.
Un món abduït, ensopit i reclòs dins ell mateix. Adormissat dins el seu propi nigul blanc.
Jo no sé a qui pertany aquesta emissora ni qui és el seu cappare, però supòs que hi deu haver al
seu darrera alguna entitat que pugui fer front a les dispeses i estigui disposat a esmerçar-hi un
bon cabal, perquè una emissora de radio deu ser cosa més costosa que una d’aquestes revistetes
devotes i pietoses d’alguna congregació estantissa, de l’any que Franco ascendí a corneta...
Si és així, mal remei hi veig a la cosa, perquè pot anar per llarg.
La meva sogra, bona dona i pietosa com era, sempre va estar subscrita a una revisteta
d’aquestes, que jo veia aperduada per qualsevol racó de dins ca seva: “Granito de arena” se
deia l’invent. Però se veu que degué morir el frare que l’enllestia i, sense més històries,
s’acabà també, per consumpció del personal, la tal publicació. La padrina ni tan sols se n’adonà
mai !
Però una emissora de radio deu ser cosa molt més mala d’esvair i no ens l’espolsarem tossint...
Déu hi posi remei, qui pot !
O ho deixi anar... i que cadascú es defensi com pugui !
A mi trastorns d’aquests me’n donà un... i paraula us don que no me’n darà altre !
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LLOREÇ TOUS (a A. Bennasar)
Benvolgut amic Toni:
Ara he acabat de llegir la revista, butlletí o lo que vulgueu dir…
M’ha resultat molt interessant i no la podia deixar fins al final. Estau tots d’enhorabona.
Gràcies per la vostra amistat.
Crec que val la pena que Joan Pla arribi a escriure la novel·la de la que parla en el seu article,
ell ho pot fer bé; els materials són més que suficients i encara es podrien ampliar, si ell ho
demana.
Queda ben patent sa diversitat i, sobre tot, el caudal i els recursos que les persones que
intervenen, demostren. Aquí hi ha una riquesa d’humanitat, de sentit vertader de la vida, que
si algú fos capaç d’ajuntar-ho i posar-hi una meta engrescadora, no tendrien fi les possibilitats
que es farien realitat. Davall aquestes persones hi ha uns fonaments, que se complementen els
uns amb els altres, que poden sostenir un edifici segur, damunt penya.
Amb una paraula, que he disfrutat llegint tot això i perllongant lo que aquesta lectura me
suggereix. Crec que després de parlar dels fonaments que a tots ha posat el seminari, seria
interessant compartir les fites, les crisis, els descobriments o les persones que, des d’aquells
fonaments, han conduït la vida de cada un fins al grau de creixement o canvi personal actual.
Que tengueu un bon curs cada un al seu lloc. Jo seguesc de prop l’Any de la Fe, voldria ajudàs
a canviar aquesta trista situació.
Una abraçada. Llorenç.

DOMINGO MATEU (a J. Sancho)
D'entrada, Jaume, enhorabona, felicitacions, "chapeau" per aquest magistral exemplar número
30 de la revista Modèlics publicat amb motiu del desè aniversari del seu inici. Et puc ben dir que
la detinguda primera lectura, la segona lectura dels escrits que més m'han agradat i fins i tot la
triple lectura de l'escrit de Joan Escanelles (en un intent forçat de copsar-ne la difícil
comprensió) m'han fornit una consentida i pecaminosa delectatio morosa ben acabada.
Es pot sentir ben orgullós i satisfet el Consell de Redacció d'haver assolit plenament l'objectiu
que es proposava amb la publicació de Modèlics i modelicons: fer una mica més de tot el nostre
col·lectiu la benvolguda revista mitjançant l'aportació d'abundosa i rica matèria d'allò que
som, d'on venim i cap on anam.
Tot el conjunt és excel·lent i no ho prenguis per un demèrit de la resta d'escrits si et dic que
m'han deixat bocabadat els escrits d'en Llorenç Tous i el de Joan Pla. Ha estat per a mi una
entranyable, feliç i gratificant descoberta, després de quasi 50 anys d'haver-lo gaudit com un
dels millors professors del Seminari, conèixer de la mà de l'estimat Llorenç Tous, els petits
detalls de les fins ara per mi desconegudes circumstàncies i pressions col·laterals que el
portaren primer a Roma i a Jerusalem per estudiar les sagrades escriptures i a opositar després
a la càtedra del Seminari i a la canongia lectoral de la Seu quan tenia només 27 anys i moltes
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enveges al seu voltant. Crec que la seva captivadora narració biogràfica, des de l'ingrés al
Seminari fins a l'estada actual a Valladolid, m'ha afermat encara més la gran estima personal
que tenc d'ell.
Quant a Joan Pla, el que ell diu que és un resum dels principals continguts dels 29 primers
números de la revista, és per a mi una magistral, superba i encertada anàlisi crítica de les
moltes i diverses idees dels autors dels escrits publicats al llarg d'aquests 10 anys. Consider que
és un immens privilegi haver pogut comptar amb la molt experimentada i professional visió
periodística del nostre amic Joan Pla. El balanç que en fa és per estar-ne ben orgullosos i
satisfets.
De la resta, ja ho comentarem en altres ocasions. De moment, el que t'he manifestat:
enhorabona i a seguir endavant.
Una abraçada. Domingo Mateu

ANTONI POL (a J. Gual)
He llegit, modèlic Jaume, de dalt a baix, totes i cada una de les lletres del número
commemoratiu. He passat molt de gust de repassar-lo per molts de motius. Les personals
perspectives de cadascú sobre l'etapa seminarística construeixen un magnífic retaule d'aquell
temps. N'estic content que quedi escrita per a la posteritat l'opinió viva i viscuda pels seus
actors. El conjunt gairebé constitueix la tesi que jo reclamava en la meva nota. Fins i tot trob
que la millora en el sentit que el concepte "tesi" implica una metodologia i una investigació que
sovint esdevé soporífera i inacabable. Però és que en aquest aspecte hi ha les reflexions d’en
Rafel Servera i en Joan Bauzà que adopten un to de formalitat acadèmica molt ben
estructurada: més específica la del serverí que fa honor al seu ull psicoanalític; més global la
del tomista (opcions avançades) vilafranquer desenvolupant magistralment el concepte
d'institució total aplicat al Seminari.
Del conjunt el que més m'ha corprès és la “sinceritat brutal” (Payeras dixit) i la correcció amb
què tothom s'expressa. Més particularment, hi ha detalls que m'han fet una gràcia especial:
l'article den Gabriel Pèrez, per exemple, que per mi era gairebé un desconegut, revela
l'existència de conflictes dins la vida, aspecte del què són mancades algunes col·laboracions que
abunden en la descripció idíl·lica. El diàleg que transcriu en Benet amb el rector Sureda és
antològic, tant per la forma com per l'alta densitat del contingut (quasi s'assembla a
l'españolizar a los catalanes den Wert). D’en Domingo ja havia oblidat la dèria adjectivadora i
l'arrodoniment sintàctic del seu estil subordinat i ciceronià. En veu baixa te diré que he de
rellegir el text d’en Joan Escanelles per almanco poder-lo comentar amb ell.
Esper amb ganes la semblança del biògraf costalloberià i altres ecos de societat que s'insinuen
en el Cronicó... Si hagués de resumir en poques paraules la impressió i el plaer de la lectura
d'aquest exemplar, diria "una pequeña fiesta de la naturaleza que nos regala el Señor".
Una abraçada. Toni

ACLARIMENT DE LA REDACCIÓ
Si no és en el cas que ens ho demanin expressament ( i Déu vulgui que això no passi sovint ), la
redacció de MODÈLICS i modelicons no retoca ni corregeix la redacció dels articles o altres
escrits ni en aspectes d’estil ni gramaticals (morfològics, sintàctics o ortogràfics, etc.).
Sí que ho solem fer “d’ofici” quan veiem que se tracta d’errades clarament involuntàries
d’ortografia o mecanografia, etc. Creiem que sempre s’han de respectar l’estil i les opcions
gramaticals que cada autor vulgui emprar.
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